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ABSTRACT  

At Volvo Construction Equipment’s facility in Eskilstuna, axles and transmissions 

for wheel loaders and dumpers are manufactured, all of which are stored and 

transported in steel-packaging, so called component racks. The racks come in a 

large variety of unique models and classifications resulting in issues like 

monitoring the access of empty racks, during volume variations and mix changes 

in the production. In some cases, the need for non-value-adding processes, like 

repackaging for transatlantic shipping, emerges. The repackaging, the large 

quantity of unique rack models and the storing of empty racks are all cost items 

where improvements are desired. In this thesis, the how’s of developing 

packaging suitable for a larger product variety are explored and answered through 

a case study, in which new component racks are developed for twelve wheel 

loader-axles, shipped to customers in both Arvika and Shippensburg, USA. The 

purpose of the case study is to reduce the number of unique rack models and to 

eliminate the repackaging of the twelve axles. The new racks were developed to 

replace a total of eight existing models, two of which constructed for export to 

Shippensburg. Due to the potentially high grade of complexity in the development 

of such packaging, the methodology of modularization was used. The thesis aims 

to answer how such methodology can be used in order to simplify complex 

problems. 

A pilot study in optimizing transport as well as existing rack- and axle design 

clarified the need to develop two new packaging. During several workshops, ideas 

and concepts were generated and evaluated until two proposed solutions were 

chosen. A full-scale prototype of one of the proposed solutions was constructed in 

order to test the fit and after adjustments the final design was established. The 

prototype-tested concept was set to replace five of the existing component racks. 

In comparison to the existing component racks, the two new packaging brought a 

number of improvements. The racks stackability was increased as up to twice as 

many empty packaging could be stacked during transport and warehousing 

compared to the existing racks. The proposed solutions also brought an increased 

transportability as they enable up to three packaging being fitted in the width of a 

standard container, unlike the existing racks which only enables two. The 

proposed solutions were designed for transatlantic shipping which would 

eliminate the 30-minute repackaging required for the existing packaging. 

The results of the case study showed that the chosen method was appropriate 

when developing packaging for a larger product variety. The developed concepts 

quality was assured to a large extent but since only one of the suggested solutions 

were tested using a prototype and the racks ability to secure the axles could not be 

clarified the need for further tests emerged. A prototype for the remaining solution 

is needed and in order to test the racks ability to secure the axles a “zero-line”, 

which undergo real transports with axles, is suggested.  
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SAMMANFATTNING 

På Volvo Construction Equipments anläggning i Eskilstuna tillverkas axlar och 

transmissioner, till hjullastare och dumprar, som lagras och transporteras i 

stålemballage, så kallade komponentrack. Komponentracken kommer i en stor 

mängd unika modeller och klassificeringar vilket skapar besvär vid exempelvis 

bevakning av tillgången av rack, främst vid volymsvängningar och 

mixförändringar i produktionen. I vissa fall tillkommer även icke värdeskapande 

processer som ompackning inför export till transatlantiska orter. Ompackningen, 

den stora mängden unika rack och lagerhållning av tomma emballage är samtliga 

kostnadsposter som önskas förbättras. I examensarbetet utreds och besvaras hur 

man kan utveckla emballage som passar en bredare produktvariation genom en 

fallstudie, där nya komponentrack utvecklats för tolv hjullastaraxlar som skickas 

till kund i både Arvika och Shippensburg, USA. Syftet med fallstudien är att 

minska antalet unika komponentrack och att eliminera ompackningen inför 

export. De nyutvecklade racken konstruerades för att ersätta totalt åtta 

komponentrack, varav två så kallade exportrack för skeppning till Shippensburg. 

På grund av den potentiellt höga komplexitetsgraden som kunde uppstå i 

utvecklingsarbetet användes modulariseringsmetodik. I examensarbetet besvaras 

hur sådan metodik med fördel kan användas för att simplifiera komplexa problem. 

En förstudie i transportoptimering samt de befintliga rackens och axlarnas 

konstruktion klargjorde behovet av två nya emballage. Under ett flertal workshops 

genererades och utvärderades idéer och koncept tills två lösningsförslag valdes. 

En fullskalig prototyp på ett av lösningsförslagen byggdes för att testa passformen 

mot axlarna och efter justeringar kunde en slutgiltig konstruktion fastställas, 

vilken skulle ersätta totalt fem av de befintliga komponentracken.  

De två nyutvecklade emballagen medförde, i jämförelse med de befintliga 

komponentracken, ett flertal förbättringar. Bland annat ökade stapelbarheten då 

upp emot dubbelt så många tomma emballage kan staplas under transport och 

lagerhållning jämfört med de befintliga racken. Lösningsförslagen bidrog även till 

en ökad transportbarhet då de nya racken ryms tre i djupet av både en 

standardcontainer och en lastbil, jämfört med två för de befintliga racken. De nya 

emballagen var även anpassade för export vilket medförde att ompaketeringen, 

som tidigare var 30 minuter per axel, eliminerats. 

Från resultatet av fallstudien kunde det konstateras att den valda metoden var 

lämplig vid utveckling av emballage för en bredare produktvariation. Koncepten 

kunde till stor del kvalitetssäkras men då enbart ett av lösningsförslagen testades 

med prototyp och rackens förmåga att säkra axlarna inte kunde säkerställas 

uppkom behovet av vidare tester av de nya emballagen. Prototypbyggnation av 

det återstående lösningsförslaget behövs och för att säkerställa funktionaliteten 

föreslås en ”noll-serie” som genomgår riktiga transporter med axlar.  
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FÖRORD 

Intresset för teknik och innovation har alltid funnits hos båda författarna. Vi delar 

gymnasial historik då vi läste samma teknikinriktade program på samma 

gymnasieskola i olika årskurser. Intresset för ingenjörsyrket och främst 

produktutveckling och konstruktion växte kraftigt i samband med att vi inledde 

studierna på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Resan genom studierna på 

civilingenjörsprogrammet Innovation och Produktdesign har varit lärorik och 

fantastiskt rolig. Vi känner båda att utbildningen gett oss förutsättningar att arbeta 

inom en stor mängd olika sektorer och studietiden har övertygat oss om att vi gjort 

rätt i karriärsvalet. 

Resan genom exjobbet har varit väldigt givande och utmanat oss på många sätt. 

Våra kunskaper har satts på prov och vår förståelse för skarpa utvecklingsprojekt i 

verkliga situationer har breddats. Det har blivit en erfarenhet vi kan bära med oss 

länge. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Volvo 

Construction Equipment, Therese Nyrén, som med stort engagemang gett oss gott 

stöd genom hela resan. 

Vi tackar Johan Borg, Roland ”Rolle” Larsson och Veli-Matti ”Jekke” Jehkonen 

för erat engagemang, åsikter och uppmuntrande ord. Vi vill också tacka vår 

handledare på Mälardalens Högskola, Henrik Lekryd, för alla goda råd och de 

kärnfulla diskussionerna. Vi tackar Janne Vartiainen och alla andra på 

Mälardalens Maskin & Svetsteknik AB för hjälpen vid byggnation av prototypen. 

Till sist vill vi tacka all personal på VCE’s logistikavdelning för det varma 

mottagandet och den trevliga tiden. 

Eskilstuna, Maj 2016 

Dennis Mannberg & Martin Westerlund  
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1. INLEDNING 

I kapitlet följer en introduktion och bakgrundsbeskrivning till examensarbetet 

vilket smalnas ner i en konkret problemformulering. Här presenteras syftet med 

examensarbetet och de frågeställningar som ska besvaras. Slutligen beskrivs 

konkret det område som har studerats och de avgränsningar som gjorts för 

examensarbetet. 

 BAKGRUND 1.1.

På Volvo Construction Equipments (VCE) anläggning i Eskilstuna tillverkas 

komponenter som axlar och transmissioner för hjullastare och dumprar. 

Komponenterna skickas vidare för montering till kundanläggningar i bland annat 

Arvika, Braås, Shippensburg i USA och Pederneiras i Brasilien. Komponenterna 

lagras och transporteras under och efter produktion i stålemballage, så kallade 

komponentrack. Racken delas in i tre grupper där internrack utgör de som enbart 

rör sig inom anläggningen, externrack, illustrerat i Figur 1, utgör de som används i 

färdigvarulager samt vid transport till Arvika och Braås och avslutningsvis 

exportrack som används vid transport till bland annat Shippensburg och 

Pederneiras. Axlarnas exportrack, till skillnad från externrack, är delvis anpassade 

för att placeras i containrar vid skeppning. I dagsläget existerar två modeller av 

exportrack för båda destinationerna, ett gult och ett svart. Det gula är väl anpassat 

för containerutrymmet medan det svarta, illustrerat i Figur 2, har bristfällig 

passform. Gemensamt för exportracken är att de är konstruerade så att transport 

över kraftig sjö är möjligt utan att axlarna skadas. Både extern och exportrack 

används av kund för sin lagerhållning och fortsätter sedan tillbaka till 

anläggningen i Eskilstuna. 

 

Figur 1: Axlar på externrack 

I dagsläget används flera olika rack, specialtillverkade för att passa en eller flera 

komponenter, vilket medför att ett stort antal unika rackmodeller behövs. På 

grund av volymsvängningar och mixförändringar i samband med det stora antalet 
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rackmodeller uppstår problem i tillgången av extern- och exportrack för 

lagerhållning och transport av komponenter. Det medför mycket arbete i att 

övervaka tillgången av rack för att säkerställa att komponenter kan levereras. 

Problemet blir speciellt kännbart vid produktion av buffert inför 

semesterstängning under både sommar- och vinterhalvåret. Mixförändringarna, 

volymsvägningarna och antalet unika rack innebär även att lagringsutrymmet av 

tomma rack behöver vara väldigt stort då det periodvis är liten åtgång av vissa 

rackmodeller. 

 

Figur 2: Svarta exportrack 

 PROBLEMFORMULERING 1.2.

De existerande rackmodellerna har egenskaper som skiljer sig från varandra där 

bland annat de yttre måtten är en av de egenskaper som skapar problem. Varierade 

yttre mått mellan de unika racken innebär att stapelbarheten är försämrad och ofta 

obefintlig mellan de olika modellerna, något som skapar arbete i 

transportplanering och ytterligare problematik i lagringsutrymmet för tomma rack. 

Ett av de största problemen uppstår bland de axelmodeller som skickas till både 

Arvika och Shippensburg. Då axlarna är färdigproducerade lagras de i 

färdigvarulager på ett av sex olika externrack, vilket vid transport till 

Shippensburg innebär att axlarna först måste packas om på ett av två olika 

exportrack för att kunna placeras i containrar inför fartygstransport över haven. 

Ompackningen av axlarna är således en tidskrävande och icke värdeskapande 

process som önskas elimineras. Den tillkomna ompackningen innebär även att 

axlarna utsätts för ytterligare kontaminationsmoment, där möjligheten för smuts 

att tränga in i känsliga områden ökar då de återinförs i anläggningen en extra 

gång. 

Tanken att minska antalet unika rackmodeller har länge funnits på VCE då det 

skulle lösa många problem som racken idag skapar. Att minska antalet 

rackmodeller genom att minska antalet olika axlar som produceras är inget 

alternativ. Det innebär att det lämpligaste alternativet är att skapa en eller flera 

nya rackmodeller som rymmer ett högre antal olika axlar. Vid framtagningen av 
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sådana rackmodeller uppstår ytterligare problematik så som kompabilitet och 

standardisering. Med kompabilitet menas de olika axlarnas möjlighet att dela 

rackmodeller och med standardisering menas konstruktionen av sådana 

rackmodeller så att stapelbarheten mellan olika komponentrack ökar och att 

transportkraven för alla destinationer uppfylls. 

Att ersätta ett antal komponentrack, unikt konstruerade för ett fåtal axelmodeller, 

med ett lägre antal nya komponentrack innebär att de nya emballagen måste 

anpassas för att rymma fler unika axlar. En sådan anpassning medför att racken 

kan komma att innehålla ett högre antal komponenter, specifikt konstruerade för 

enskilda axlar, då det kan vara kraftiga geometriska varianser mellan 

axelmodellerna. På grund av den osäkra komplexitetsgraden kan en lämplig 

strategi för utvecklingen av sådana komponentrack vara att använda 

modulariseringsmetodik. Metodiken innebär att hantera komplexa problem genom 

att bryta ner dem i olika moduler för att gömma komplexiteten bakom delar av 

gränssnitt (Clark & Baldwin, 1999). 

 SYFTE OCH MÅL 1.3.

Syftet med fallstudien är att minska totala antalet unika komponentrack genom att 

ersätta ett antal olika rack med ett lägre antal rackmodeller. En sådan reducering 

ska medföra vinningar i både övervakning av racktillgångar, lagerhållning av 

tomma rack och eliminering av ompacktider. Examensarbetet syftar även till att 

besvara de generella frågeställningarna: 

Frågeställning 1: Hur kan man utveckla emballage så att de passar en bredare 

produktvariation? 

Frågeställning 2: Hur kan modulariseringsmetodik användas för att bryta ner 

komplexiteten som kan uppstå vid utvecklingen av sådant emballage? 

Målsättningarna för examensarbetet är: 

 Att förenkla övervakningen av racktillgångarna genom att reducera antalet 

unika komponentrack, från åtta till ett 

 Att eliminera behovet av både extern- och exportrack och således även 

reducera ompacktiden från 30 min/axel till 0 min/axel. En sådan 

reducering skulle medföra en minskning av den totala ompacktiden med 

ungefär 32 timmar/vecka 

 Att optimera transport av axlar genom att rymma tolv rack med tillhörande 

axlar i både standardcontainer och lastbil, vilket innebär att tre rack med 

tillhörande axlar måste rymmas i djupet av respektive transportmedel 

 Att effektivisera returtransporterna och lagerhållningen av tomma rack 

genom att öka stapelbarheten av tomma emballage till tre gånger den 

befintliga stapelbarheten 

 Att upprätthålla kravet att inga lackskador får uppstå på axlarna under 

lagerhållning och transport 

 AVGRÄNSNINGAR  1.4.

Examensarbetet utfördes inom tidsintervallet från 2016-01-18 till 2016-06-09. 

Examensarbetet innefattar utveckling av nya komponentrack som ska ersätta både 

de extern- och exportrack som idag används vid lagerhållning och transport av 

tolv olika axelmodeller, både bak- och framaxlar, för hjullastare som skickas till 

både Arvika och Shippensburg, då de har störst förbättringspotential. I arbetet 
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ingår en förstudie, en utredning av vilka axlar som är kompatibla, med andra ord 

vilka axlar som kan lagras och transporteras på samma rackmodell. Utredningen 

ska resultera i en överskådlig särskiljning mellan de axlar som kan respektive inte 

kan dela rackmodell. I examensarbetet ingår ett produktutvecklingsarbete (PU-

arbete) som ska resultera i att nya komponentrack utvecklas. Baserat på resultatet 

av förstudien fattas beslut om antalet nya rackmodeller som ska tas fram i PU-

arbetet. Examensarbetet ska resultera i en eller flera prototyper som testas för att 

säkerställa kvaliteten. Under utvecklingen av de nya emballagen appliceras 

modulariseringsmetodik, framtagen genom litteraturstudie, i den utsträckning som 

anses relevant under arbetets gång. Modulariseringsmetodiken ska först och 

främst appliceras med syfte att bryta ner den stora komplexiteten i 

examensarbetets problemområden, men ska även appliceras i så stor utsträckning 

som anses möjlig eller nödvändig. 

Examensarbetet innefattar inte prototyptester under transport, vare sig med lastbil 

till Arvika eller i container på fartyg till Shippensburg. Testerna som utförs ska 

enbart genomföras för att säkerställa passform, svårigheter i placering av axlar 

och hantering av säkringar. Byggnationen av prototyper utförs av VCE’s 

underleverantör av komponentrack. 
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ANSATS OCH METOD 

I kapitlet följer en beskrivning av vald lösningsmetodik. Här presenteras metoder 

för hur litteratur sökts samt bearbetats och analyserats, hur insamling av empirisk 

data har gått till och hur fallstudien genomförts och vilka metoder som använts 

för att analysera och kvalitetssäkra resultatet. 

De generella frågeställningarna kan besvaras genom kvalitativa undersökningar 

som fallstudier och granskning av sekundärdata, exempelvis tidigare 

examensarbeten. Den valda metoden i examensarbetet var att utföra en fallstudie i 

vilken en PU-process genomfördes i samband med en teoretisk och praktisk 

undersökning av modulariseringsmetodik. 

 LITTERATURSTUDIE 1.5.

Litteratur inom området Modularisering användes för att skapa den teoretiska 

referensramen. Referensramen användes som underlag för analys av empirin 

vilket är en del av kvalitetssäkringen av examensarbetet. Valda litteraturtyper 

omfattar vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, böcker, doktorsavhandlingar och 

tidigare examensarbeten. Tidigare examensarbeten och doktorsavhandlingar 

söktes efter i DiVA. Sökfraser som nyttjades var ”Modularisering” och 

”Modularity” från vilka ett tidigare examensarbete och två avhandlingar 

användes. Vetenskapliga artiklar och konferensbidrag söktes efter i den 

bibliografiska databasen Scopus. Sökfraser som nyttjades i kombinationer var 

bland annat ”Modularity”, ”Modularization”, ”Product architecture” och 

”Product design” från vilka fyra artiklar användes. Vidare användes 

snöbollsteknik vilket ledde till ytterligare nio använda artiklar. 

 DATAINSAMLING 1.6.

Relevant och nödvändig data för utförandet av fallstudien samlades in genom 

intervjuer, observationer och dokument. Tillgängliga dokument av olika slag 

ansågs vara av högst vikt för många moment i fallstudien då en stor del av data 

som krävdes, exempelvis dimensioner på befintliga komponentrack, var svåra och 

tidskrävande att erhålla genom andra medel. Data som inte fanns tillgänglig i form 

av dokument samlades in genom observationer och intervjuer.  

1.6.1. INTERVJUER 

Intervjuer genomfördes med sex personer, där en var chef för extern trucktrafik 

och även beställare av examensarbetet, en arbetsledare för packning, en anställd 

starkt kopplad till övervakning och hantering av komponentracken, en konstruktör 

som tagit fram många av de befintliga racken samt två tekniker på 

måleriavdelningen. Intervjuerna som utfördes var semi-strukturerade och 

genomfördes utifrån förberedda frågor som ställdes till de intervjuade personerna 

oftast i samband med redovisningar av utvecklingsmomenten och lösningsförslag. 

Baserat på personernas svar ströks eller uppstod nya följdfrågor. De intervjuade 

personerna blev således delvis härledda för att intervjuerna skulle innefatta de 

områden som var av relevans för fallstudien. 

1.6.2. OBSERVATIONER 

Observationerna som genomfördes i examensarbetet centrerades kring 

konstruktion och utformning av axelmodeller samt de befintliga extern- och 

exportracken. Under observationerna utfördes analyser och mätningar av de 
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befintliga axel- och rackmodellerna. Faktorer som hur väl axlarna rymdes i 

racken, hur god passform emballagen hade mot axlarna och hur axlarna säkrades i 

respektive komponentrack var av stor vikt vid observationerna. Det dagliga 

arbetet med montering, hantering, lagerhållning och transport av 

komponentracken vid olika avdelningar som måleriet, ompackningsavdelningen 

och färdigvarulagret observerades. Under observationerna studerades hur axlarna 

respektive komponentracken behandlades vid monteringen samt transport och 

viktiga hanteringsmoment iakttogs. 

1.6.3. DOKUMENT 

Dokument som låg som underlag i fallstudien innefattade bland annat data över de 

axelmodeller och befintliga rackmodeller som omfattades av examensarbetet, 

ritningar och Computer Aided Design- (CAD-) modeller av samtliga axelmodeller 

och befintliga komponentrack samt prognoser för leveranser år 2016 till 

Shippensburg. Dokumenten samlades in under möten och mejlkontakt med 

beställaren av examensarbetet, en tekniker från måleriet, en tekniker från 

produktionsavdelningen samt personal från VCE’s lågvolymsavdelning. Tabell 1 

beskriver en komplett lista med de tillgängliga dokumenten. 

Tabell 1: Tillgängliga dokument 

Dokumentnamn Huvudsakligt innehåll 

Axeldata Dimensioner som vikt, längd 

och djup över alla axlar som 

skeppas till Shippensburg 

CAD-modeller 3D-modeller av axlar och 

externrack 

Ritningar axlar Bearbetningsritningar över 

samtliga axelmodeller 

Exportvolymer SHP 

2016 

Framtidsprognos för 2016 års 

exportvolymer till 

Shippensburg 

Ritningar rack Fullständiga ritningar över de 

befintliga externracken 

 FALLSTUDIE 1.7.

Fallstudien som examensarbetet innefattade utfördes i form utav en PU-process, 

som följer den teori framtagen av Ulrich & Eppinger (2012), där det undersöktes 

om det var möjligt att utveckla lösningsförslag för de formulerade problemen. 

Undersökningen utfördes genom en datainsamling som innefattade intervjuer av 

personer som dagligen arbetar med emballage samt observationer av hur man 

hanterar och arbetar med emballagen. Datainsamlingen innefattade även 

observationer där en utredning av axelgeometri och befintliga rackkonstruktioner 

utfördes för att användas i en förstudie med syftet att utreda vilka komponenter 

som kan dela emballage. I fallstudien ingick även en praktisk undersökning av 

modulariseringsteorin, modulindelning, som följer den process som beskrivs av 

Erixon et al. (1996). 
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1.7.1. FÖRSTUDIE 

En förstudie genomfördes vilken omfattade undersökningar av axlarnas 

konstruktion, och således deras förmåga att dela emballage, samt 

komponentrackens transportförutsättningar och utformning. Förstudiens syfte var 

att bilda en djupare förståelse i problematiken med delade emballage samt för att 

skapa förutsättningar och ramverk för PU-processen. 

Axlarnas konstruktion och utformning undersöktes för att klargöra huruvida de 

omfattade axelmodellerna var kompatibla med varandra i form av 

emballagedelning. Analysen av axlarnas utformning skedde genom en systematisk 

process där ett antal av axlarnas dimensioner och geometrier mättes och 

åskådliggjordes visuellt i fågelperspektiv. Metoden för de mätningar som gjordes 

återfinns i BILAGA A. De visuella representationerna av samtliga 

belastningsytor, infästningsmöjligheter och övriga hänsynstaganden användes för 

att identifiera vilka axelmodeller som definitivt kan nyttja en gemensam 

rackmodell. De axelmodeller som ansågs kompatibla med varandra grupperades 

för utvecklingen av ett eller flera gemensamma rack. 

Undersökningen av transportförutsättningarna skedde genom enkla beräkningar, 

för att passa så många axlar som möjligt inuti en lastbil, vilket är det fraktsätt som 

används vid transport till Arvika, och inuti en standardcontainer, som används vid 

export till Shippensburg. Genom beräkningarna kunde målvärden av de nya 

rackens yttre dimensioner fastställas. 

Undersökningen av de befintliga rackens konstruktion genomfördes för att få en 

klarare uppfattning av hur de nya produkterna kunde konstrueras, men även för att 

utreda möjligheterna att utveckla och justera de befintliga racken så att de kunde 

passa ett högre antal axlar. Både extern- och exportrack undersöktes, dock med ett 

högre fokus på externracken som var yngre och på så sätt bättre kandidater för 

eventuell ombyggnation. Komponentracken studerades, genom observationer av 

de fysiska produkterna, ritningar och CAD-modeller, för att ta reda på 

dimensioneringar och materialval för inkluderade komponenter. Skillnader i de 

yttre och inre måtten, beroende på vilka axelmodeller som racken var 

konstruerade för, klargjordes. De olika metoderna de befintliga racken använder 

för att säkra axlarna undersöktes. 

1.7.2. PU-PROCESSEN 

Datainsamlingen i kombination med förstudien låg som grund för PU-processen.  

Data som samlats in i form av dokument, intervjuer och observationer 

analyserades och användes tillsammans med förstudien som underlag för att 

upprätta en funktionsanalys och en Quality Function Deployment (QFD). 

Funktionsanalysen och QFD analyserades, korrigerades och verifierades 

tillsammans med involverade personer från företaget. 

Utifrån funktionsanalysen och QFD:n upprättades en teknisk kravspecifikation 

som var fundamental för idégenerering och konceptutvärdering. Den tekniska 

kravspecifikationen analyserades, korrigerades och verifierades även den 

tillsammans med de involverade från företaget. Genom idégenerering, där 

kreativitetsutövningar som brainstorming och Brain Writing utfördes, skapades en 

mängd lösningsförslag, koncept, som sedan utvärderades och vidareutvecklas. 

Idégenerering skedde individuellt och i team tillsammans med personer från VCE. 

Utvärderingen av koncepten skedde genom Pughs-matris och möten med 
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anställda från avdelningar som till stor del berörs av de nya emballagen. 

Momenten idégenerering, konceptframtagning, utvärdering och vidareutveckling 

ingick i en iterativ process som upprepades flertal gånger för att höja kvalitén av 

det producerade resultatet. 

1.7.3. MODULINDELNING 

I samband med PU-processen användes modulindelning, eller Modular Function 

Deployment (MFD), en metod som innebär en standardisering på sortimentnivå. 

Likt större delar av PU-processen är även modulindelningsmetoden en iterativ 

process. I modulindelningen ingick moment, utöver de som redan genomgåtts i 

PU-processen, som Modular Indication Matrix (MIM), en modifierad QFD vars 

syfte är att indikera vilka funktioner och delsystem som med fördel kan 

modulariseras, generering av modulkoncept genom kreativitetsutövningar, analys 

och utvärdering av gränssnitt genom en s.k. gränssnittsmatris och slutligen 

konceptförbättring genom Design For Manufacture and Assembly (DFMA). 

1.7.4. KVALITETSSÄKRING 

För att säkerställa kvaliteten av fallstudien och resultatet användes beräkningar, 

Finita Elementmetoden (FEM) genom simuleringar i CAD. Vidare säkerställdes 

lösningsförslagens funktionalitet genom virtuella tester i CAD, 

modellframtagning och test av prototyp. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet följer en genomgång av de teorier som ligger till grund för 

examensarbetet. Här klargörs begrepp som modul och modularisering samt vilka 

meningsskiljaktigheter som finns mellan olika författare. I kapitlet beskrivs 

fördelar med modularisering och hur teorierna kan användas i praktiken. 

 MODUL 2.1.

Betydelsen av begreppet modul har ett stort utbud av författare debatterat. Utifrån 

debatterna tycks det finnas meningsskiljaktigheter om hur begreppet ska 

definieras i en mer detaljerad mening (Björk & Hällfors, 2015). Det har lett till att 

begreppet har många definitioner och förklaringar om vad som egentligen utgör 

en modul, med detaljer som skiljer sig från författare till författare. På grund av att 

forskning och litteratur inte lyckats fått fram ett tydligt svar på frågan om vad som 

egentligen utgör en modul så existerar inte en klar och entydig definition av 

begreppet (Björk & Hällfors, 2015). 

Enligt Erixon (1998) definieras begreppet modul som följande:  

“A collection of technical solutions that perform a function, with standardized 

interfaces, selected for company-strategic reasons.” (Erixon, 1998, citerad i Björk 

& Hällfors, 2015, p. 12). 

Erixons (1998) definition av begreppet modul är en av de definitioner som citeras 

oftast (Björk & Hällfors, 2015). Börjesson (2012) hävdar att begreppet modul ska 

definieras enligt följande: 

”as groups of technical solutions that carry out one or several functions, and 

which have a standardized interface to the world around it.” (Börjesson, 2012, p. 

10). 

Enligt Börjesson (2012) är det en definition som är i överenstämmelse med den 

Erixon (1998) formulerat. Vid diskussioner om moduler och modularisering i 

litteratur förekommer ofta två nyckelord; standardiserade gränssnitt och 

utbytbarhet (Björk & Hällfors, 2015). Enligt Börjesson (2012) innebär modularitet 

att standardisera gränssnitt, vilket betyder att modulerna kan bytas ut mot andra 

moduler och på så sätt möjliggöra olika prestanda- och styling-nivåer. 

Utbytbarheten beskriver att modulerna ska vara självständiga enheter som 

befinner sig i större system som fungerar tillsammans (Björk & Hällfors, 2015). 

Enligt Clark & Baldwin (1999) måste det större systemet som helhet bidra med en 

arkitektur som möjliggör både oberoende struktur och integration av funktioner. 

Utifrån det har Clark & Baldwin (1999) definierat begreppet modul enligt 

följande:  

“A module is a unit whose structural elements are powerfully connected among 

themselves and relatively weakly connected to elements in other units. Clearly 

there are degrees of connection, thus there are gradations of modularity” (Clark 

& Baldwin, 1999, citerad i Björk & Hällfors, 2015, p. 12). 

Enligt Allen & Carlson-Skalak (1998) kan begreppet modul, inom produktvillkor, 

definieras som en komponent eller komponentgrupp som tillhandahåller en 

separat funktionalitet inom en enskild produkt och kan avlägsnas icke-destruktivt 

från produkten. 
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 MODULARISERING 2.2.

Nu för tiden är det stora krav på företag att erbjuda deras kunder fler och fler 

produktmodeller vilket beror på snabba teknikförändringar och komplexitet på 

grund av globalisering (Kotabe, et al., 2007). Det skapas dessutom stora 

variationer av produktmodeller på grund av mer och mer specifika krav från 

kunderna tillsammans med kortare produktlivslängd (Bullinger, et al., 1995).  

Enligt en äldre undersökning inom svenska industrier har Erixon et al. (1996) 

kommit fram till att företagens variationer av produkter har haft en kraftig ökning 

sedan år 1975. Enligt deras studie var antalet variationer av produkter mer en fem 

gånger så många år 1990 jämfört med år 1975. Anledningarna till den kraftiga 

ökningen var enligt undersökningen den hårdnande globala konkurrensen med 

ständig kostnads jakt, krävande kunder med snabbt förändrande förväntningar, 

accelererande teknikutveckling, förkortade ledtider och minskning av 

kapitalbindning samt kortare produktlivscykler (Erixon, et al., 1996).  

De stora variationerna i produktmodeller skapar problem med komplexa system 

för företagen vid utveckling och produktion av produkterna. Ett alternativ att 

hantera variationerna och de komplexa systemen är modularisering eller 

modulindelning (Erixon, et al., 1996). Modularitet är enligt Clark & Baldwin 

(1999) en metod där två idéer summeras till ett koncept, den första idén är idéer 

om ömsesidiga beroenden inom och oberoende mellan modulerna, den andra idén 

är fångad av tre villkor; abstraktion, informations undanhållning och gränssnitt. 

Clark & Baldwin (1999) hävdar att enda sättet för människor att hantera komplexa 

system är att bryta ner dem i delar enligt naturlig uppdelning för att gömma 

komplexiteten bakom delar av abstraktion och gränssnitt. Enligt Baldwin & Clark 

(1997) definieras modularisering som en process av:  

“… building a complex product or process from smaller subsystems that can be 

designed independently yet function together as a whole.” (Baldwin & Clark, 

1997, citerad i Björk & Hällfors, 2015, p. 10) 

Enligt Erixon et al. (1996) definieras modulindelning som:  

”En indelning av en produkt i byggblock (moduler) med fastställda gränssnitt, 

driven av valda, företagsspecifika skäl.” (Erixon, et al., 1996, p. 17). 

När en produkt modulindelas innebär det att de ingående modulerna valts utifrån 

olika aspekter som bland annat utveckling, inköp, tillverkning, varianter, 

eftermarknad och service (Erixon, et al., 1996). Möjligheterna att kunna ta till 

vara på modulernas olika egenskaper i olika modulområden påverkas av valet av 

modulindelningen och enligt Erixon et al. (1996) finns fyra alternativ: 

 Carry-over: modulområdet kan räkna med att leva länge vilket medför att 

investeringarna kan skrivas av på lång sikt 

 Gemensam modul: ökat årsantal som ökar möjligheten till automatisering 

eller mekanisering 

 Variantskapande modul: modulområdet måste kunna behandla många 

olika varianter och artikelnummer vilket medför att området ska ges extra 

resurser för materialhantering samt ett effektivt beordringssystem 

 Utvecklingsmodul: modul med kort livslängd med ett monteringssystem 

som ska sträva efter flexibilitet, alltså anpassningsbarhet till nya 

konstruktioner 
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Sako & Murray (2000) hävdar att modularitet kan ses som en princip inom design 

för att uppnå flera mål inom områden som utveckling, produktion och leverans av 

komplexa produkter. Utifrån deras syn på modularitet hävdar de att modularitet 

kan bli indelat i tre olika områden, där varje område har olika mål (Sako & 

Murray, 2000). Områdena de nämner är: 

 Modularitet inom design, vilket medför: 

o Minskad komplexitet på grund av ömsesidigt beroende av 

konstruktionsparametrar 

o Kortare utvecklingsledtider medfört av parallell utveckling av 

moduler  

o Snabbt antagande av nya tekniker genom att uppgradera varje 

modul separat 

 Modularitet inom användning, vilket medför: 

o En högre produktvariation genom att erbjuda valmöjligheter i 

alternativ av moduler för att möta kundernas krav och smak 

 Modularitet inom produktion, vilket medför: 

o Mer flexibel tillverkning genom att eliminera komplexa och 

ergonomiskt svåra arbetsuppgifter från monteringslinorna samt 

senareläggning av slutmonteringen för att uppnå en hög 

produktkvalitetsvariation utan att öka produktionskostnaderna 

Modularisering har många fördelar och för att ta tillvara på dem har många försök 

att modularisera produktdesign genomförts vilket har medfört att en mängd olika 

metoder och verktyg har utvecklats för att identifiera moduler (Geum, et al., 

2012). Metoder och verktyg som utvecklats är bland annat Fractal Product Design 

(FPD) (Kahmeyer, et al., 1994), Modular Product Development (MPD) (Pahl & 

Beitz, 1996), Modeling the Product Modularity (MPM) (Huang & Kusiak, 1998), 

Modular Function Deployment (MFD) (Erixon, 1998) och Design Structure 

Matrix (DSM) (Pimmler & Eppinger, 1994). 

De nämnda metoderna och verktygen som utvecklats för att modularisera 

produktdesign kan enligt Geum et al (2012) klassificeras i två olika kategorier; 

drivare-baserade och inbördes-baserade metoder. Metoden MFD ingår i kategorin 

drivare-baserade och används för utvärdering av möjligheter för modularisering 

utifrån olika underliggande kriterier som företagets förhållanden, strategier och 

naturliga egenskaper hos specifika tjänster (Geum, et al., 2012).  I den andra 

kategorin, inbördes-baserade metoder, ingår FPD, MPM samt MPD och DSM 

vilka används för att närma sig modularisering utifrån befintliga samband mellan 

delar av delprocesser (Geum, et al., 2012). 

Standardisering är ett begrepp som används inom produktutveckling och 

associeras med moduler. Börjesson (2012) hävdar att standardisering inte är 

samma sak som modularisering. Enligt honom välkomnar modularisering 

variation och behandlar det genom aktiv hantering av standardiserade gränssnitt.   

Han menar också att standardisering å andra sidan försöker hitta en genomsnittlig 

nivå på prestandan vilket med tiden kan medföra missnöjda kunder som i sin tur 

kan leda till minskad försäljning. Skillnaderna mellan modularisering och 

standardisering är enligt Börjesson (2012): 
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 Modularisering: 

o Skapar variation genom att 

kombinera moduler 

o Skapar kundfokus genom 

integration av QFD 

o Tydlig hantering av gränssnitt 

 

 Standardisering: 

o Ingen variation tillåten, kan 

generera försäljningsförluster 

o Ignorerar variation, 

genomsnittlig kund antas 

o Inga gränssnitt, 

komponentbaserad

Fördelarna med modularitet är ett område som många författare har ägnat mycket 

uppmärksamhet åt. Enligt författarna Erixon (1998), Huang & Kusiak (1998), 

Kreng & Lee (2004), Ulrich & Tung (1991) har modularitet fördelar som ökad 

mångfald av produkter, enkel konstruktion medfört av frikopplingsbara 

produktfunktioner, enkel produktuppdatering på grund av olika funktionsmoduler, 

minskning av tid genom parallell utveckling och återanvändning av befintliga 

konstruktioner, strukturerad metod för att hantera komplexitet samt effektiv 

gruppering av kundbehov. 

Erixon et al. (1996) hävdar att modulindelning av produkter ger positiva effekter 

genom hela företaget, inte enbart inom produktionssystemen. Dessutom ökar 

effekterna när modulindelningen utnyttjas som grund för hela företagets 

organisation. Enligt ett antal studier och tillämpningar som Erixon et al. (1996) 

utfört så passar modulindelning allt, i stort sätt alla företag kan dra nytta utav att 

modulindela sina produkter. Det är dock förutsatt och viktigt att företaget på ett 

tidigt stadium fastställer anledningarna som ligger till grunden för 

modulindelningen (Erixon, et al., 1996). 

En produkts modularitet kan anses vara en av de viktigaste egenskaperna hos 

produktens arkitektur (Ulrich & Eppinger, 2012). Enligt Ulrich & Eppinger 

(2012) har modulär arkitektur två egenskaper: moduler som implementerar en 

eller några få funktionselement i deras helhet samt moduler som har ett samspel 

mellan varandra som är väl definierat och är i allmänhet grundläggande för 

produktens primära funktioner. Modulär arkitektur sker i de flesta fall genom att 

varje funktionselement av en produkt implementeras av exakt en fysisk modul och 

att det finns några väl definierade interaktioner mellan modulerna i produkten 

(Ulrich & Eppinger, 2012). Den här typen av modulär arkitektur tillåter 

designförändringar på en modul utan behovet att förändra andra moduler för att 

produkten ska fungera korrekt (Ulrich & Eppinger, 2012). De hävdar att i den 

typen av modulär arkitektur kan modulerna också utformas relativt oberoende av 

varandra. 
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3. FÖRSTUDIE 

I kapitlet presenteras resultatet av förstudien, i vilken axlarnas utformning samt 

komponentrackens transportförutsättningar och konstruktion studerats. Här sker 

analyser i samband med att resultat presenteras. 

Utredningen av axlarnas kompabilitet, med andra ord deras förutsättningar för 

emballagedelning, undersöktes i form av en nulägesanalys. Studien omfattade 

samtliga tolv axlar som ingick i examensarbetet, vilka listas i Tabell 2. Vissa axlar 

delade kåpor där skillnaderna då var prestandarelaterade, det vill säga olikheter 

bland de inre komponenterna eller i axelnaven, vilka båda var försumbara i 

studiens sammanhang. Axlarna sammanfattades således till sex unika modeller 

som studerats. 

Tabell 2: Lista över axelmodeller 

Komponentnummer Typ (AWB-axel) 

56014 L60 Front 

56009 L70 Front 

56008 L90 Front 

56005 L110/120 Front 

56088 L60H Rear 

56089 L60H Rear Lim Slip 

56090 L70H Rear 

56091 L70H Rear Lim Slip 

56092 L90H Rear 

56093 L90H Rear Lim Slip 

56006 L110/120F Rear 

56007 L110/120 Rear Lim Slip 

Tillägget ”Lim Slip” syftar till så kallad ”Limited Slip Differential” vilket är en 

prestandainställning som gör maskinen mer förarvänlig. Tillägget medför således 

inga förändringar i de yttre geometrierna, vilket innebär att exempelvis axlarna 

56088 och 56089 är identiska sett till den yttre konstruktionen. 

 AXLARNAS BELASTNINGSYTOR 3.1.

Figur 3 illustrerar de olika axlarnas belastningsytor. Den yttre rektangeln som 

belastningsytorna är placerade i representerar storleken av ett komponentrack där 

djupet var dimensionerad efter maximal bredd för att rymma tre rack, i bredd, 

inuti en standardcontainer vilket var önskvärt. Rektangelns längd var 

dimensionerad efter det kortaste avståendet mellan naven på de olika 

axelmodellerna. De djupare ytorna, illustrerade i den övre raden, representerar 

framaxlarna där samtliga hade, till skillnad från bakaxlarna, plana belastningsytor 

vid infästningsblocken som varierade i storlek och utformning. Dessutom innehöll 

framaxlarnas plana belastningsytor infästningshål vilka varierade i både antal, 

storlek och placering. Bakaxlarna är de smalare ytorna, i den undre raden, vilka 

samtliga hade avrundade rektangulära tvärsnitt som skiljde sig mellan modellerna. 
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Bakaxlarna var dessutom vinklade på antingen undersidan eller översidan, något 

som varierade en aning från modell till modell. 

 

Figur 3: Axlarnas belastningsytor gestaltade individuellt 

I Figur 4 illustreras de olika belastningsytorna för axelmodellerna ovanpå 

varandra. En gemensam belastningsyta för samtliga modeller har tydliggjorts. 

 

Figur 4: Axlarnas belastningsytor gestaltade ovanpå varandra 

 AVVIKANDE GEOMETRI 3.2.

De största bakaxlarna, 56006/07, hade ytor som potentiellt medförde att de kan 

placeras på samma komponentrack som övriga axelmodeller. Dock hade de 

modellerna även så kallade ”bryggor” som illustreras i Figur 5, två extra 

komponenter på respektive sida om axeln, vilket medförde att bredden blev 

betydligt större än övriga modeller. 

Gemensamma ytor  
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Figur 5: Bryggor på axlar 56006/07 

Bryggorna medförde att bakaxlarnas bredd översteg det maximala för att rymma 

tre komponentrack i bredd inuti en standardcontainer. Med andra ord blev axlarna 

djupare än den rektangel som belastningsytorna gestaltats i. Det innebar att 

bakaxlarna med stor sannolikhet inte skulle kunna dela komponentrack med 

övriga axlar, förutsatt att axlar inte tillåts sticka ut utanför komponentracket med 

undantag för naven. 

 

Figur 6: Axel 56006 

Utifrån den initiala gestaltningen av belastningsytorna kunde det konstateras att 

samtliga axelmodeller potentiellt kan dela komponentrack. Dock medförde de 

största bakaxlarnas grova bredd att racket då skulle behöva bli väldigt stort i 

jämförelse med de mindre axlarna. Det var inte enbart de största bakaxlarnas 

bryggor som påverkade bredden för ett nytt komponentrack. Axlarnas så kallade 

”medbringare”, som illustreras i Figur 7, var även en påverkande faktor. 

Medbringaren är kopplingen mellan axel och utomstående komponenter som 

möjliggör att axeln kan drivas. Samtliga axelmodeller hade en utstickande 

medbringare på ena sidan och bakaxlarna hade, som synliggörs i den övre axeln i 
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Figur 7, även en uthängande del på andra sidan. Om komponentracket skulle 

konstrueras för att rymma samtliga axelmodeller utom de största bakaxlarna 

56006/07, förutsatt att inga delar av axlarna utom naven fick sticka ut från 

komponentracket, innebar det att rackets yttermått behövde vara dimensionerade 

för att rymma medbringarna och bakaxlarnas uthängande del. Det betydde att 

vissa av de större axelmodellerna inte kunde placeras helt centrerat på racket för 

att rymma samtliga komponenter utom naven innanför den rektangel som 

belastningsytorna gestaltats i.  

 

Figur 7: Axlarna 56088 och 56008 

I Figur 8 illustreras medbringaren på framaxeln 56005. Axelmodellerna hade 

liknande medbringare där kåpornas konstruktion varierade i diametrar, djup och 

placering i höjdled. 

 

Figur 8: Medbringare på axel 56005 
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I Figur 9 illustreras tvärsnitten på två olika axelmodeller. Utifrån figuren kunde 

det konstateras att tvärsnitten skiljer sig både i höjd och bredd men att differensen 

är relativt liten. Det innebar att tvärsnitten på de olika axelmodellerna sannolikt 

inte skulle påverka möjligheten att utnyttja ett gemensamt komponentrack 

märkbart. 

 

Figur 9: Skillnader i tvärsnitt mellan axelmodeller 

 INFÄSTNINGSHÅL 3.3.

Som tidigare nämnt hade samtliga framaxlar infästningshål på de plana 

belastningsytorna som används när axeln monteras på hjullastaren. Hålen som 

fanns på de fyra framaxlarnas infästningsblock skulle kunna utnyttjas för att säkra 

axlarna i racket. Den största framaxeln hade sex infästningshål medan de tre 

mindre framaxlarna enbart hade fyra. Hålen illustreras i Figur 10 och är måttsatta 

från axlarnas centrum. Figuren visar hur hålens placering skiljde sig mellan 

axlarna och även att diametrarna var olika. Det är även synligt att idén där axlarna 

säkras i racket genom infästningshålen definitivt var möjlig. Nämnvärt är dock att 

de hål som går i varandra skulle kunna skapa bekymmer om det är tänkt att axeln 

ska säkras i racket genom hålen. 

 

Figur 10: Ritning över infästningshål för samtliga framaxlar 

Framaxlarnas infästningsblock varierade i både storlek och utformning som 

tidigare nämnt vilket illustreras i Figur 11. Variationen i utformningen av 

framaxlarnas infästningsblock medförde att idén där samtliga framaxlar säkras i 

sina infästningshål blev mindre möjlig, på grund av infästningsblockens 

höjdskillnader. Höjdskillnaderna mellan infästningsblocken innebar att det 
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krävdes olika längder av håltappar, som var tänkta att säkra framaxlarna i deras 

infästningshål. Det här konstaterades utifrån analyser av de fyra unika 

axelmodellerna 56008/14/88/90 genom att studera CAD-modeller, ritningar och 

de verkliga produkterna.  Utifrån analyserna av axelmodellerna upptäcktes att den 

minsta framaxeln 56014, illustrerad överst i Figur 11, hade en annorlunda 

utformning av infästningsblocken, där avståndet mellan axelkåpornas undre yta 

och infästningsblocken var märkbart större. Det medförde att håltapparna behövde 

bli så pass långa att stapelbarheten av tomma komponentrack skulle potentiellt bli 

försämrad. Dessutom skilde sig avstånden mellan hålen på de olika framaxlarnas 

infästningsblock, där axelmodell 56014 hade ett avstånd mellan hålen som 

innebar att de största bak- och framaxlarna med stor sannolikhet inte kunde 

rymmas innanför håltapparna. Det kunde konstateras att möjligheten att säkra 

framaxel 56014 i infästningshålen med håltappar troligtvis inte var genomförbart 

på grund av de identifierade problemen. 

 

Figur 11: Samtliga framaxelmodeller 56014, 56008/09 och 56005 

 TRANSPORTOPTIMERING 3.4.

De underliggande problemen för examensarbetet var starkt kopplade till logistiska 

frågeställningar vilket medförde att en undersökning av förutsättningarna för 

transportering av axlar och rack gjordes. Som tidigare nämnt var ett önskemål att 

racken skulle vara konstruerade så att tre enheter kunde rymmas i bredden av en 

standardcontainer, något som skulle optimera transporten av axlar. Om tre rack 

kunde placeras i bredden av en standardcontainer innebar det att tre rack även 

kunde placeras i bredden av en lastbil, då lastbilar är något bredare än containrar. 

Med enklare beräkningar, illustrerade i  

Tabell 3, kunde en tidig slutsats dras som innebar att samtliga tolv axlar inte 

skulle kunna dela ett gemensamt rack då de största bakaxlarna, 56006/07, var för 

djupa för att gå in tre i bredd inuti en container eller en lastbil. 
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Tabell 3: Beräkningar av utrymme i en standardcontainer 

Följden var att det mest tänkbara alternativet var att utveckla två nya 

komponentrack, ett större för att rymma de största bakaxlarna, 56006/07, och ett 

mindre för resterande axelmodeller. Eftersom samtliga axelmodeller har 

medbringare, som skulle rymmas innanför komponentracket, innebar det att den 

största framaxelmodellen, 56005, inte kunde placeras centrerat på det mindre 

komponentracket. Framaxeln hade istället behövts placerats så att tyngdpunkten 

blev kraftigt förskjuten från centrum vilket då skulle medföra risken att det mindre 

komponentracket skulle kunna välta då fler rack, med tillhörande axlar, staplas 

ovanpå varandra. Lösningen blev då att den största framaxelmodellen, 56005, 

istället skulle kunna placeras på det större komponentracket, ursprungligen tänkt 

för de största bakaxelmodellerna, 56006/07. Det större rackets djup skulle 

medföra att axeln 56005 kan placeras mer centrerat och därmed skulle risken att 

racken skulle kunna välta minskas. 

I Figur 12 illustreras olika transportinställningar över hur två nya komponentrack 

skulle kunna placeras i en container. Det mindre racket kunde placeras tre i bredd 

eller två tillsammans med antingen det större racket eller en L-Pall, vilket 

användes som engångsemballage för transmissioner som också exporteras till 

USA. Det större racket kunde även placeras två i bredd.  

 

Figur 12: Illustration över möjliga transportkonfigurationer 

 BEFINTLIGA KOMPONENTRACK 3.5.

De befintliga komponentracken, som arbetet hade som syfte att ersätta, 

undersöktes genom iakttagelser av de existerande produkterna samt analyser av 

både ritningar och CAD-modeller av racken. Undersökningen av de befintliga 

komponentracken genomfördes för att ta reda på deras konstruktion och hur de 

skilde sig från modell till modell mellan och inom de två klassificeringarna, vilka 

material som används, olika skillnader i säkringar mellan och inom 

 Standardcontainer 56005 56006/07 

Djup 2350 mm (inre) 650 mm 880 mm 

Två i djup  1300 mm 1760 mm 

Tre i djup  1950 mm 2640 mm 

2*56005+56006   2180 mm 
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klassificeringarna samt olika brister eller problem med de befintliga 

komponentracken. Undersökningen resulterade i att skillnader mellan 

externracken upptäcktes. Skillnaderna var bland annat djupet och längden av 

racken samt placering och konstruktion av underliggare och infästningsmetoder. 

Undersökningen resulterade även i att skillnader mellan extern- och exportrack 

upptäcktes. Den största skillnaden var att exportracken innehöll till stor del 

rörprofiler med dimensionen 50x50x4, vilket skilde sig från externracken där 

rörprofiler hade dimensionerna 70x50x4 eller 100x50x4. Yttermåtten, i främst 

djupet, skilde sig även mellan extern- och exportracken. Skillnaden var dessutom 

större mellan externracksmodellerna. Komponentrackens underliggare var 

ytterligare något som skilde sig mellan extern- och exportracken. De största 

skillnaderna var material och konstruktion då exportrackens underliggare var av 

trä och dessutom vändbara, illustrerat i Figur 13, medan externrackens fasta 

underliggare var av stål och hade håltappar för framaxlarna. Fotdistanserna för 

komponentracken skilde sig också, då fotdistanserna på externracken var 

fastsvetsade och inte löstagbara som på exportracken. En annan skillnad mellan 

extern- och exportracken var infästningsmetoderna för att säkra axlarna. 

Skillnaden var att exportracken använde spännband för att säkra samtliga 

axelmodeller medan externracken säkrade framaxlarna med håltappar genom 

infästningshålen, de mindre bakaxlarna genom en låsning över medbringaren och 

de största bakaxlarna med håltappar genom bryggorna. 

  

Figur 13: Gult exportrack och underliggare på externrack 

I Figur 14 illustreras ett av de befintliga externracken med benämningar på 

ingående komponenter i syfte att förklara rackens konstruktion och de tekniska 

lösningarna. Någon infästningsannordning åskådliggjordes ej i figuren då 

ritningen som erhållits på det illustrerade externracket saknade sin låsning över 

medbringaren som är den typ av så kallad säkring som användes i rackmodellen. 
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Figur 14: Komponentförklaring  
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4. GENOMFÖRANDE 

I kapitlet presenteras genomförandet av fallstudien, vilket omfattar PU-processen 

med modulindelningen, från idéer till slutgiltigt lösningsförslag. I kapitlet följer 

en beskrivning av samtliga moment och alla producerade delresultat genom hela 

processen. 

 FUNKTIONSANALYS OCH TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 4.1.

Fallstudien inleddes med en grundlig genomgång av komponentrackens 

huvudsakliga funktioner. Huvudfunktionerna kompletterades med del- och 

stödfunktioner för att åskådliggöra hela funktionsstrukturen. I samband med 

genomgången av funktionerna kartlades även möjliga tekniska lösningar för varje 

funktionskrav. I Figur 15 illustreras funktionsstrukturen där huvud-, del- och 

stödfunktioner listas med respektive teknisk lösning. De tekniska lösningarna 

ansågs vara komponenter eller delsystem i de slutgiltiga lösningsförslagen och 

bildade således en ram för idégenerering.  

 

Figur 15: Funktionsstruktur 

I samband med att komponentrackens funktionsstruktur definierades samlades 

även kravställningar och önskemål för nya rack in genom intervjuer och 

observationer. Krav som direkt kopplades till funktionsstrukturen kunde även 

fastställas. Samtliga kravställningar och önskemål för de nya komponentracken 

presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4: Kund- och funktionskrav 

Kravställningar 

Skapa alternativa avlastningsytor Distansera axel från golv 

Passa olika geometrier Rymma olika axlar 

Klara belastning: olika axlar Transporteras över land och hav 

Rymmas effektivt i container Staplas med fler enheter 
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Stödja påliggande enhet Klara belastning: påliggande enheter 

Motstå erosion Skydda axel 

Förhindra axel från rullning Vara stöttålig 

Dämpa vibrationer Förflyttas 

Klara belastning: lyft Bevara axel i balans 

Anpassningsbar  

Funktionskraven tillsammans med krav och önskemål från VCE utgjorde grunden 

för den tekniska kravspecifikationen. Genom QFD kunde önskemål, kund- och 

funktionskrav översättas till tekniska egenskaper. Viktningen av kund- och 

funktionskrav i QFD analyserades, korrigerades och verifierades av 

nyckelpersoner på VCE för att kvalitetssäkra resultatet. 

I Tabell 5 listas de högst viktade tekniska egenskaperna från QFD. Viktningen av 

egenskaperna indikerade att de var tvungna att, utan inbördes ordning, analyseras 

mer noggrant och att tydliga dimensioneringar av målvärden och toleranser kunde 

behövas. QFD bildade således riktlinjer för vilka tekniska krav som potentiellt 

skulle kräva mer uppmärksamhet än andra. Fullständig QFD återfinns i BILAGA 

B. 

Tabell 5: Tekniska egenskaper från QFD 

Teknisk egenskap Relativ vikt (%) 

Hållfasthet 10,01 

Dimensioner belastningsytor 9,77 

Dimensioner balkprofil 9,67 

Infästningsmetod 7,59 

Position belastningsytor 6,87 

Dimension och position stödgeometri 6,80 

Markfrigång 5,80 

Yttre dimension: djup 5,76 

Utkomsten av QFD var relativt väntat då majoriteten av de tekniska egenskaper 

som listas i Tabell 5 var hårt styrda av kravställningar eller axelgeometri. I Tabell 

6 presenteras tekniska egenskaper med bestämda målvärden och toleranser. 

Samtliga yttre dimensioner, hållfasthet och markfrigång kunde direkt återkopplas 

till de krav och önskemål definierade tillsammans med VCE för att finna 

dimensioner på storheter och toleranser. Dimensioner och positioner av 

belastningsytor för underliggarna kunde återkopplas till resultatet av förstudien 

där samtliga belastningsytor från axlarna visualiserades. För dimensionering av 

balkprofiler och stödgeometri kunde vissa standardprofiler definieras baserat på 

vad som använts i befintliga rackmodeller och därmed vad som finns tillgängligt 

hos leverantör. Den enda egenskapen som inte kunde dimensioneras var 

infästningsmetoden, även kallad säkringen, vilken istället analyserades 
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noggrannare genom olika lösningsförslag från idégenerering. Den fullständiga 

tekniska kravspecifikationen återfinns i BILAGA C. 

Tabell 6: Utdrag ur teknisk kravspecifikation 

Teknisk egenskap Målvärde/tolerans Förklaring 

Yttre dimension: Djup 800±150 mm Enligt transport-

optimering i förstudien 

Yttre dimension: Längd 1250±150 mm Enligt minsta och största 

axel 

Yttre dimension: Höjd 700±100 mm Enligt befintliga rack 

Hållfasthet (belastning) 1199 kg (~12kN) Enligt tyngsta axel 

Markfrigång 110±10 mm Enligt befintliga rack 

Dimensioner och 

position belastningsytor 

Enligt kompabilitet  

Dimensioner balkprofil 50x50x4/5 mm 

70x50x4/5 mm 

Enligt tillgänglighet 

Stödjande geometri Efter behov  

 MFD 4.2.

I samband med att funktionsanalys, QFD och kravspecifikation upprättades, 

skapades en MIM, vilken återfinns i BILAGA D, för att indikera vilka 

komponenter som med fördel kan ingå i moduler. De moduler som valdes anges i 

Tabell 7. Ramverk kombinerades med stötskydd för att bilda den så kallade 

ramverksmodulen. Underliggarmodulen valdes för att kombinera samtliga 

tekniska lösningar som har någon form av gränssnitt mellan rack och axel, det vill 

säga inlägg med passform samt infästning och gummiinlägg, med basenheten 

underliggare. Detaljer som fötter och fotdistanser, även kallade ben, valdes som 

standardiserade detaljer då de befintliga komponentracken nyttjade en och samma 

lösning, som bevisats fungera. Stödmoduler bestod av stödbalkar och hörnprofiler 

som eventuellt behövdes. 

Tabell 7: Valda moduler 

Benämning Ingående tekniska lösningar 

Ramverksmodul 

Carry-over, Gemensam enhet 

Ramverk 

Stötskydd 

Underliggarmodul 

Teknikutveckling, Gemensam enhet, 

Olika specifikationer 

Underliggare 

Inlägg med passform 

Infästning 

Gummiinlägg 

Standardiserade detaljer 

Leverantör finns 

Fötter 

Fotdistanser 

Stödmoduler 

Eventuell uppgradering 

Stödbalkar och hörnprofiler 
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För att fastställa gränssnitten mellan olika moduler, vilket möjliggjorde 

vidareutveckling av de individuella modulerna, skapades en så kallad 

gränssnittsmatris som illustreras i Figur 16. Gränssnitten mellan de olika 

modulerna baseras på geometri och kraftöverföringar som uppstår då racket 

belastas på olika sätt. Enligt Erixon et al. (1996) innebär trenden av de gränssnitt 

som uppstår längs med ramverksmodulen att montage på basenhet är att föredra. 

Med andra ord kan samtliga moduler och komponenter monteras på ramverket 

nästan oavsett monteringsorder. 

 

Figur 16: Gränssnittsmatris 

 IDEGENERERING, KONCEPTUTVECKLING OCH UTVÄRDERING 4.3.

Idegenereringen strukturerades kring de tekniska lösningar som definierats i 

funktionsanalysen och gränssnitten mellan moduler och komponenter från 

gränssnittsmatrisen. De individuella idéerna för de enskilda komponenterna 

influerades även av modulindelningen för att binda ihop dem till modulkoncept. 

Utförandet av idégenereringen, det vill säga kreativitetsutövningarna, baserades 

på två modulgrupper: ramverksmodul och underliggarmodul. Fötter och 

fotdistanser inkluderades inte då de är standardiserade detaljer som hade 

existerande fungerande lösningar. Stödmoduler uteslöts också då behovet av 

sådana detaljer inte skulle uppenbara sig förrän beräkningar och simuleringar 

genomförts. 

Idegenereringen av de två modulerna utfördes genom framtagningar av enskilda 

idéer inom varje enskild modulgrupp och resulterade i tjugo antal idéer varav tre 

var möjliga lösningar för ramverk respektive 17 möjliga lösningar för 

underliggare tillsammans med passformsinlägg och infästning/säkring. Utav de 

totalt tjugo idéerna som togs fram kunde fem uteslutas direkt på grund av för hög 

komplexitet eller svag funktionalitet. De femton kvarvarande idéerna skissades 

upp i enkla CAD-modeller för att, tydligare än 2D-skisser, illustrera funktionerna 

hos varje enskild ide. En samling av CAD-skisserna illustreras i Figur 17. 
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Figur 17: CAD-skisser över tidiga idéer 

De kvarvarande idéerna utvärderades genom Pughs-matris för att särskilja de goda 

kandidaterna från de mindre lämpliga lösningarna. Matrisen återfinns i BILAGA 

E. Resultatet av utvärderingen ansågs vara en indikator för goda kandidater 

snarare än en ren bortsållningsmekanism. En del idéer kunde dock strykas då de 

låg i konflikt med antingen sin egna eller andra komponenters funktionalitet. I 

Figur 18 illustreras ett urklipp ur Pughs-matris för ramverksmodulen. Ide 2 i 

figuren är ett exempel på en idé som ströks då den låg i konflikt med andra 

detaljers funktionalitet. Idén ansågs vara otympligt då den, med stor sannolikhet, 

skulle skapa bekymmer i att lasta och rymma de olika axelmodellerna. Ide 5 

ansågs, enligt den viktade summan i Pughs, vara otillräcklig då den fick ett 

kraftigt negativt värde. Den negativa summan berodde främst på osäkerheter i 

bedömningen av idéns förmåga att uppfylla funktionskraven. Idén valdes dock att 

gå vidare med för att, i ett helhetskoncept, tydligare visualisera funktionaliteten 

och på så sätt kunna bedöma den på nytt.  
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Figur 18: Urklipp ur Pughs 

Idéerna som enligt Pughs-matris ansågs vara lämpliga lösningar kombinerades till 

nio antal koncept varav åtta återbildades som ett mindre komponentrack och ett 

koncept gjordes som ett större. Alla nio koncepten var möjliga kandidater för både 

ett mindre och ett större rack. Koncepten och idéerna utvecklades ytterligare vid 

upprättandet av CAD-modeller där de anpassades delvis efter de tekniska kraven 

för att följa de dimensioneringar som specificerats. 

I Figur 19 illustreras de nio framtagna koncepten med de olika ramverks 

konstruktioner och de olika infästningslösningar som tagits fram. CAD-

modellerna upprättades för att virtuellt testa vilka lösningar som kunde säkra 

axlarna samt vilka ramverkskonstruktioner och ytter- respektive innermått som 

krävdes för att rymma axelmodellerna. 

 

Figur 19: Nio framtagna koncept 
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De nio olika koncepten utvärderades i ett flertal steg där Pughs-matris utgjorde det 

första. Från Pughs kunde det fastställas att Koncept 1, 3, 6 och 8 var otillräckliga 

för att lösa problemen då de fick en negativ viktad summa. Resultatet indikerar att 

koncepten är sämre än referensen, ett befintligt exportrack. I matrisen värderades 

koncepten 2 och 7 som de troligtvis bästa, men även koncepten 4, 5 och 9 ansågs 

vara lämpliga lösningsförslag. Matrisen återfinns i BILAGA B.3. 

I samband med Pughs-matris utvärderades koncepten även under ett möte med 

examensarbetets beställare och handledare i form av en workshop. Under mötet 

beslutades att två nya komponentrack skulle utvecklas, ett större för bakaxlarna 

56006/07 och den största framaxeln 56005 samt ett mindre rack för resterande 

modeller. Beslutet att ta fram två nya rackmodeller innebar att den tekniska 

kravspecifikationen fick uppdateras för att strukturera dimensioner och toleranser 

kring de olika racken individuellt. Under workshoppen kunde yttermåtten för 

respektive rackmodell fastställas. Fyra av de fem koncept som värderades högst 

enligt Pughs-matris, Koncept 2, 5, 7 och 9, kunde, även under workshoppen, 

konstateras vara de lämpligaste lösningsförslagen att arbeta vidare med. Det fyra 

koncepten 2, 5, 7 och 9 valdes för vidareutveckling då de fick höga resultat i 

Pughs-matrisen och för att, under workshoppen, var det de koncepten som ansågs 

vara de bästa helhetslösningarna. De fyra koncepten ansågs lösa de viktigaste 

problemen som att rymma och säkra axelmodellerna på ett bra sätt, att 

returtransport av emballage skulle gå enkelt och att alla delar skulle följa med 

tillbaka till anläggningen i Eskilstuna. Samtliga kriterier gjorde att koncept 4 föll 

bort under workshoppen.  Under workshoppen beslutades det att de fyra 

koncepten 2, 5, 7 och 9 behövde genomgå vidareutveckling för att kunna fastställa 

de slutgiltiga lösningsförslagen. 

Utav de fyra lösningsförslagen som vidareutvecklades var Koncept 7 utformat 

som ett förslag på det större komponentracket, konstruerat att rymma 

axelmodellerna 56005/06/07. Koncept 2, 5 och 9 var förslag utformade som det 

mindre komponentracket, konstruerat att rymma resterande axelmodeller. 

Vidareutvecklingen av de fyra koncepten omfattade en mängd 

passningsjusteringar och tillkomsten av nya detaljer. Bland annat förändrades 

underliggarmodulerna så att passforms- och gummiinläggen ersattes av träblock, 

klädda i filt, då den typen av lösning eliminerade risken för lackskador på axlarna. 

En del nya standardiserade detaljer, exempelvis riktare för lyft med gafflar, 

utformades och inkluderades i samtliga koncept. Av förenklingsskäl inkluderades 

inte de standardiserade detaljerna i alla CAD-modeller. 

Störst fokus låg på utvecklingen av lösningarna för underliggarmodulerna, både i 

utformning och placering men även infästningar och säkringar för respektive 

axelmodell. Fokuseringen var nödvändig då den kritiska utgångspunkten för 

vidareutvecklingen var virtuella tester av konceptens förmåga att passa och säkra 

axlarna, med andra ord virtuell säkerställning av funktionaliteten. 

Koncept 2, som illustreras i Figur 20, baserades på vändbara underliggare där två 

av rörprofilernas sidor nyttjas som belastningsytor. De i figuren uppvända sidorna 

bestod av träblock och slangklädda rundstänger/rör vilka skulle säkra samtliga 

bakaxlar och en av framaxlarna, 56014. De andra sidorna bestod av träblock och 

håltappar anpassade för hålen i infästningsblocket på två av framaxlarna, 

56008/09.  
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Figur 20: Vidareutveckling av Koncept 2 

Koncept 5, som illustreras i Figur 21, baserades på en kombination av fasta och 

löstagbara underliggare. De löstag- och vändbara underliggarna, placerade 

närmast centrum, bestod av höga håltappar, tänkta att fästa framaxel 56014 och 

bakaxel 56088/89. De fasta underliggarna bestod av träblock där de övriga 

axelmodellerna var tänkta att placeras. Framaxlarna 56008/09 var tänkta att fästas 

i underliggarnas håltappar och bakaxelmodellerna 56090/91/92/93 var tänkta att 

säkras med byglar.  

 

Figur 21: Vidareutveckling av Koncept 5 

Koncept 7, som illustreras i Figur 22, liknade Koncept 2 med vändbara 

underliggare. Skillnaden mellan koncepten var anpassningen till de största axlarna 

och att det tillkom detaljer som skulle säkra bryggorna på framaxlarna 56006/07. 
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Figur 22: Vidareutveckling av Koncept 7 

Koncept 9, som illustreras i Figur 23, baserades på fasta underliggare med 

träblock där samtliga mindre axelmodeller placeras. Framaxlarna 56008/09 var 

tänkta att fästas i håltappar och resterande axelmodeller skulle säkras med 

justerbara byglar. 

 

Figur 23: Vidareutveckling av Koncept 9 

I Figur 24 illustreras ett nytt koncept av underliggarmodul som uppkom i samband 

med vidareutvecklingen av komponentracken. Tanken med det nya konceptet var 

att slangklädda rundstänger/rör som håller fast axlarna skall vara justerbara vilket 

skulle medföra att passformen mot samtliga axlar kraftigt förbättrats. 
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Figur 24: Nytt koncept av underliggarmodul 

Efter att de fyra lösningsförslagen vidareutvecklats utvärderades de ytterligare 

under en workshop med personal från företagets måleri och emballageavdelning. 

Mötets syfte var att få synpunkter på konceptens funktionalitet, kapacitet att 

rymma och säkra axlarna samt hanteringskomplexiteten, där den största 

osäkerheten fanns. Workshoppen resulterade i att två koncept, ett större och ett 

mindre komponentrack, av de fyra vidareutvecklade förslagen valdes ut till de 

slutgiltiga koncepten som skulle arbetas vidare med. Slutkoncepten blev för det 

mindre racket Koncept 9 och för det större Koncept 7. De slutgiltiga 

lösningsförslagen blev Koncepten 7 och 9 för att det var de koncepten som ansågs 

kunna säkra de olika axelmodellerna bäst och att hanteringen av säkringarna var 

inte alltför komplexa och krävande, vilka också blev godkända av 

måleriavdelningen som ska hantera dem i framtiden. Koncept 2 valdes bort på 

grund av osäkerhet i huruvida konceptet kunde säkra alla unika axelmodeller som 

skulle transporteras och lagras på racket. Koncept 5 valdes bort på grund av för 

mycket krävande hanteringsmoment, med bland annat löstagbara underliggare 

som behövdes tas bort och sättas dit beroende på vilken axelmodell som skulle 

lagras och transporteras. 

 VIDAREUTVECKLING OCH DETALJDESIGN 4.4.

Koncepten 7 och 9 genomgick en mängd vidareutvecklingar där detaljer 

utformades efter funktionskraven och den tekniska kravspecifikationen. 

Lösningsförslagen var i behov av ytterligare passningsjusteringar för att rymma 

och säkra axlarna. Koncepten anpassades även för att vara kompatibla med 

varandra i form av staplingsbarhet. Komponenter som behållare för de avtagbara 

fotdistanserna/benen och riktare för lyft med truck fastställdes, från att vara CAD-

skisser till att bli standardiserade detaljer. En stor del av de ingående 

komponenterna i båda koncept anpassades så att de var identiska i racken. Med 

andra ord skapades standardiserade detaljer som delades av båda 

lösningsförslagen. 

Den största förändringen som skedde under vidareutvecklingen av de två 

koncepten var dimensionerna av ramverkets rörprofiler som växte från att vara 

kvadratiska profiler, 50x50 mm, till rektangulära, 70x50 mm. Förändringen 

ansågs lämplig av två anledningar; rackets naturliga höjd utan ben ökade, vilket 

eliminerade problematik vid stapling av fler enheter samt att de befintliga 

externracken, som lösningsförslagen var tänkta att ersätta, till stor del bestod av 

den grövre rörprofilen. Övergången till den grövre rörprofilen skulle på så sätt 

innebära att det var möjligt att återanvända komponenter från de ersatta 

komponentracken vid byggnation av de nya, något som potentiellt kunde bidra till 
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en betydligt lägre tillverknings- och inköpskostnad. Andra detaljer som håltappar, 

stötskydd och underliggare följde samma trend, konstruerade för att återbruka 

komponenter från befintliga rack. 

Lösningsförslaget för det större racket, som presenteras i Figur 25, genomgick en 

förändring där de vändbara underliggarna försvann och ersattes av fasta. 

Förändringen var dramatisk, då konceptet grundades i de vändbara underliggarna, 

men ansågs fördelaktig då hanteringen, i form av förinställningar inför 

axelmontering, kraftigt förenklats.  Ursprungliga Koncept 7 blev således inte den 

använda lösningen och istället namngavs det nya förslaget till Koncept 7.1. 

Framaxeln, 56005, var tänkt att vila på och säkras av håltappar, fasta på 

underliggarna, med sprintar i de yttre hålen på axelns infästningsblock. 

Bakaxlarna, 56006/07, var tänkta att vila på träblock, specifikt formanpassade för 

just de axlarna, fästa på underliggaren. Bakaxlarna skulle säkras av byglar som 

träs över håltapparna för framaxeln och låses fast med sprintar. Byglarna, som 

illustreras i Figur 26, säkras i racket av verktygsklämmor vid de fall då de inte 

fästs i håltapparna. För att förhindra lackskador är byglarna klädda i 

gummislangar. Bryggorna på bakaxlarna var tänkta att vila på två 

träkonstruktioner vilka var tänkta att eliminera alla former av vagg-rörelser och 

även säkerställa att bryggorna inte ”faller ur” axlarna.  

 

Figur 25: Vidareutveckling och detaljdesign av Koncept 7.1 

 

Figur 26: Bygel för Koncept 7.1 
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Vidareutvecklingen av Koncept 9, som illustreras i Figur 27, resulterade i att 

konceptet genomgick två större förändringar. Ena förändringen var att en 

underliggare med justerbara rundstänger/rör lades till för att säkra runt axlarnas 

medbringare. Den tillagda detaljen innebar att risken för att axelmodellerna ska 

kunna rulla och röra sig i komponentracket minskade. Den andra förändringen var 

att rackets justerbara byglar utvecklades för att bättre passa runt och säkra axlarna. 

Dessutom tillkom fyra rektangulära rörprofiler med avlånga hål/spår, för att fästa 

byglarna i. Hålen som byglarna var tänkta att fästas i formades för att enklare 

placera axeln utan höga krav på precision. Med andra ord blev toleranserna för 

axelns placering högre. 

Framaxlarna, 56008/09, är tänkta att vila på och säkras genom håltappar, fasta på 

underliggarna, som fästs med sprintar i de yttre hålen på axlarnas 

infästningsblock. Framaxeln 56014 och samtliga bakaxlar är tänkta att vila på 

träblock, placerade mellan hålltapparna. Träblocken har en vinkel för att förhindra 

axlarna från att röra sig kraftigt längs med komponentracket. Axelmodellerna som 

är tänkta att vila på träblocken säkras med de justerbara byglarna som förs över 

axlarna och fästs med sprintar. Byglarna, som illustreras i Figur 28, säkras i racket 

av verktygsklämmor i de fall då de inte fästs i hålen.  För att förhindra lackskador 

är detaljer som håltappar, byglar och justerbara rundstänger/rör för medbringarna 

klädda i gummislangar. 

 

Figur 27: Vidareutveckling och detaljdesign av Koncept 9 

Under vidareutvecklingen av Koncept 9 utvecklades ytterligare en ny 

konstruktion av de justerbara byglarna som är tänkta att säkra alla axlar utom 

56008/09. Båda varianterna av byglar illustreras i Figur 28 och den nyutvecklade 

ses till vänster i figuren. De nya byglarna har samma utformning som tidigare för 

att ge bra passform och säkring av axlarna, men har utvecklats med en 

konstruktion som medför enklare tillverkning. 
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Figur 28: Två olika justerbara byglar för Koncept 9 
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 SIMULERINGAR OCH BERÄKNINGAR 4.5.

Simuleringar i CAD användes för att, genom FEM-analyser, visualisera och 

beräkna de spänningar som uppstår i komponentracken då de belastas av axlar i 

olika fall. Resultatet användes för att justera racken i de fall där belastningarna 

skapade stora spänningar för att förhindra kraftiga deformationer. Plastiska 

deformationer i racken ansågs vara oacceptabla då båda koncepten till viss del 

kräver geometrisk precision för att bevara sin funktionalitet. 

Två olika fall simulerades för det större racket, Koncept 7.1. Fall ett var då racket 

stod på marken och lastades med kraften 12 kN, fördelat över de fyra håltapparna, 

vilket skulle simulera den belastning som sker då bakaxlarna 56006/07 och 

framaxeln 56005 placeras i komponentracket.  Bakaxlarnas verkliga vikt var 1199 

kg, därav den valda kraften 12 kN. Framaxelns verkliga vikt var 1075 kg vilket 

innebar att den simulerade kraften, i fallet för axel 56005, var överdimensionerad. 

Till skillnad från det simulerade fallet var bakaxlarna 56006/07 tänkta att placeras 

mellan håltapparna men då variansen i resultatet, jämfört med en last över 

håltapparna, uppskattades vara minimal ansågs en sådan förändring vara 

försumbar.  

I Figur 29 visualiseras de spänningar som uppstod i fall ett. Den största 

spänningen som uppstod beräknades vara ca 133 MPa vilket var betydligt lägre än 

det valda materialets sträckgräns, som för den valda godstjockleken var 355 MPa. 

Säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation, utan hänsynstagande till den 

överdimensionerade lasten, blev således ca 2,7. Den största deformationen som 

skedde var av elastiskt karaktär och beräknades vara under en millimeter. 

 

Figur 29: FEM-analys på Koncept 7.1, fall ett 

I Figur 30 illustreras det koncentrerade området där den största spänningen 

uppstod. Området är i ena änden på en av underliggarna, i vilka de största 

spänningarna uppstod överlag. 
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Figur 30: Spänningskoncentration, Koncept 7.1 

I fall två simulerades Koncept 7.1 då den belastas av samma axlar, och därmed 

samma krafter, under ett lyft med gaffeltruck. Den största spänningen som 

uppstod beräknades vara ca 121 MPa, det vill säga lägre än i det tidigare fallet. I 

Figur 31 visualiseras de spänningar som uppstod i fall två. Likt fall ett 

koncentreras spänningarna i området kring underliggarnas ena ände. 

 

Figur 31: FEM-analys på Koncept 7.1, fall två 

Koncept 9 simulerades i tre olika fall. Det första fallet innebar att racket stod på 

marken och lastades med en kraft på 10 kN, fördelat över komponentrackets fyra 

håltappar, för att simulera belastningarna från framaxlarna 56008/09. Axlarnas 

verkliga vikt var 918 respektive 917 kg vilket medförde att den simulerade 

kraften, likt fallen för Koncept 7.1, var något överdimensionerad. I Figur 32 

illustreras resultatet från fall ett. Den största spänningen som uppstod beräknades 

vara ca 133 MPa, koncentrerat i änden av ett längsgående ramverksrör vilket 

åskådliggörs i Figur 33.  Säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation blev ca 2,7. 



38 (79) 

 

 

Figur 32: FEM-analys på Koncept 9, fall ett 

 

Figur 33: Spänningskoncentration på Koncept 9, fall ett 

Det andra fallet utfördes med två krafter, 9 kN fördelat över komponentrackets 

fyra håltappar och 1 kN fördelat över underliggaren för medbringarna, vilket 

skulle simulera belastningarna från axlarna 56014/88/89/90/91/92/93 då racket 

står på marken. Axlarna som ingick i simuleringen var tänkta att placeras mellan 

håltapparna, men likt fallet för Koncept 7.1 ansågs variansen i resultatet vara liten 

och på så sätt försumbar. Den tyngsta axeln i fall två har den verkliga vikten 685 

kg vilket innebar att den simulerade kraften återigen var överdimensionerad. Den 

största spänningen som uppstod beräknades vara ca 97 MPa, vilket var lägre än 

tidigare fall. Säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation, utan hänsynstagande till 

den överdimensionerade lasten, blev ca 3,7. 

Det tredje fallet utfördes med samma krafter som i fall två, med skillnaden att 

racket lyfts av en gaffeltruck. I Figur 34 illustreras resultatet från simuleringen av 

fall tre. Den största spänningen som uppstod beräknades vara ca 51 MPa, 
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koncentrerat i ena änden av underliggarna vilket kan ses i Figur 35. 

Säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation blev ca 7.  

 

Figur 34: FEM-analys på Koncept 9, fall tre 

 

Figur 35: Spänningskoncentration på Koncept 9, fall tre 

Ett krav var att rackens stapelbarhet skulle öka, vilket innebar att situationer där 

upp till tre rack, med tillhörande axlar, staplas ovanpå varandra kan uppstå. 

Hänsynstagande till sådana situationer krävdes vilket föranledde behovet av 

ytterligare FEM-analyser. Simuleringar gjordes på extremfallet då Koncept 7.1 

staplas tre i höjd och samtliga rack rymmer de tyngsta axelmodellerna, bakaxlarna 

56006/07. Fallet ansågs ge en tillräcklig bevisning för hållfastheten dels på grund 

av den stora belastningen men även då Koncept 7.1 är bredare, vilket bidrar till 

högre böj-påkänningar, och har längre fotdistanser/ben, vilket ökar risken för 

knäckningsdeformationer. 

I det simulerade fallet står ett rack på marken och belastas, likt tidigare fall, av en 

kraft, 12 kN, över håltapparna vilket simulerar påkänningarna från en bakaxel. 
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Rackets fotdistanser/ben belastas även av en jämnt fördelad kraft, 26 kN, vilket 

motsvarar belastningarna från två påliggande rack, vilka väger ca 100 kg styck, 

med varsin bakaxel. I Figur 36 illustreras de beräknade påfrestningar som uppstod 

i det simulerade fallet. Den högsta spänningen som uppstod beräknades vara 140 

MPa, vilket medför en säkerhetsfaktor mot plastisk deformation på ca 2,5. 

 

Figur 36: FEM-analys på Koncept 7.1, staplade 

Resultatet av simuleringarna som utfördes på Koncept 7.1 och 9 visade att inga 

större spänningar uppstod i något av de olika fall av belastningar som skapades i 

simuleringarna. På grund av att inga spänningar som medför kraftiga 

deformationer eller plastisk deformation uppstod under simuleringarna så utfördes 

inga justeringar på Koncept 7.1 och 9. Lösningsförslagen fastställdes således till 

de slutgiltiga koncepten inför modellframtagning. 

 MODELL OCH TEST 4.6.

Med anledning av bland annat tidsramarna byggdes endast en prototyp. 

Prototypen var över Koncept 9 då det komponentracket skulle rymma flest 

axelmodeller och konceptet hade, till skillnad från Koncept 7.1, lösningar som det 

rådde viss osäkerhet kring. Konceptet ansågs således vara i behov av 

funktionalitetstest i fullskala med riktiga axlar för att med säkerhet fastställa om 

lösningsförslaget är lämpligt. Koncept 7.1, vilket inte testades med en prototyp, 

ansågs vara betydligt säkrare i sina lösningar då racket dels var konstruerat för ett 

lägre antal axlar och även på grund av högre toleranser under virtuella tester av 

passformen. 

Prototypen togs fram med syftet att testa och utreda konstruktionens 

sammansättning samt kapacitet att rymma och säkra de mindre axelmodellerna. 

Grundat i modellens syfte så byggdes den som om det vore en färdig produkt, 

med skillnaden att komponenterna punktsvetsades ihop snarare än att lägga hela 

svetsfogar. Metoden användes för att, vid behov, enkelt kunna justera modellen 
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under testerna. Prototypen var tillverkad i korrekta material, exempelvis 

konstruktionsrör i stål SS 2134, och innehöll samtliga komponenter för att 

återbilda ett så verklighetsbaserat resultat som möjligt. 

 

Figur 37: Prototyp under byggnation 

Då prototypens komponenter enbart var punktsvetsade förutsatte testerna att 

racket inte belastades fullt ut. Istället sänktes axlar ner i racket genom en travers 

som även behöll axeln hängande för att inte överbelasta racket. Sammanlagt 

sänktes fyra axlar ner i prototypen; 56008/88/14/93. 

 

Figur 38: Prototyp redo för test 

Under testerna utvärderades de tre kritiska egenskaperna passform samt 

användarvänlighet i både placering och säkring av axeln. Rackets förmågor 

graderades för varje axel i en skala från ett till fem, där 1 var dålig och 5 var 
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exceptionell, och kompletterades med kommentarer. I Tabell 8 sammanställs 

utvärderingen under testerna. Den fullständiga utvärderingen med kommentarer 

återfinns i BILAGA E.3. 

Tabell 8: Utvärdering vid test av modell 

Axel Passform Placering Säkring 

56008 2 4 5 

56088 4 3 3 

56014 4 2 3 

56093 2 2 3 

Framaxeln 56008 medförde få bekymmer då axeln sänktes ned i prototypen och 

den kunde säkras enkelt. Axelns passform, vilket graderades som en tvåa, var det 

största bekymret då det på många håll var tajt och därmed stor risk för lackskador 

på axeln. I Figur 39 presenteras ett av de områden där axeln antingen låg emot 

eller var väldigt nära prototypen. Området i figuren är centrerat kring axelns 

baksida. 

 

Figur 39: Riskområde för axel 56008 

Bakaxeln 56088 hade, till skillnad från 56008, god passform i racket med 

betydligt lägre risk för lackskador. Användarvänligheten, för både placering och 

säkring av axel, graderades till treor då de ansågs goda med ett behov av viss 

precision. 
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Figur 40: 56088 på prototyp 

Passformen var god även för framaxeln 56014 som istället var besvärlig att 

placera rätt i racket. Då axeln sänktes ned hamnade den initialt fel och vilade med 

navet på ena änden av racket. Prototypens längd bidrog till vissa bekymmer i 

placeringen av 56008/88/14 då naven i samtliga fall hamnade tätt intill rackets 

ände. Avståndet mellan rack och nav illustreras i Figur 41. 

 

Figur 41: Avstånd mellan nav och rack 

Bakaxel 56093 var, likt 56008, i stor risk för lackskador då det på ett flertal ställen 

var tajt mellan axel och rack. Det uppstod även bekymmer när axeln sänktes ned i 

racket då det krävdes viss precision för att axeln inte skulle slå mot prototypen. 

 

Figur 42: 56093 på prototyp 
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Under testerna av samtliga fyra axlar kunde ett antal gemensamma faktorer 

identifieras. Bland annat kunde det konstateras att rackets inre mått behövde bli 

djupare för att minimera risken för lackskador. Testerna indikerade även att racket 

med fördel bör göras aningen kortare, för att förenkla placeringen av axlarna, och 

att den justerbara bygeln, om möjligt, bör vara en fast och solid lösning utan 

rörliga delar. Faktorer som inte innebar ett behov av förändringar var exempelvis 

underliggaren för axlarnas medbringare, som fungerade exceptionellt i samtliga 

test, och de skräddarsydda hålen för byglarna. 

 SLUTGILTIG JUSTERING 4.7.

Resultatet av testet som utfördes på prototypen av Koncept 9 föranledde att en del 

förändringar och justeringar behövdes. Det visade sig att en del av förändringarna 

som krävdes på Koncept 9 även medförde ett par förändringar på Koncept 7.1. 

Koncept 9, som illustreras i Figur 43, genomgick ett antal förändringar och 

justeringar utifrån prototyptestet.  Den största förändring som genomfördes var att 

rörprofilernas dimensioner i ramverket och stötskydden ändrades från 70x50x4 till 

70x40x4, vilket ökade rackmodellens inre djup. Det inre måttet ökade med 40 

mm, vilket innebar att risken för lackskador minskades märkbart, utan att förändra 

de yttre dimensionerna. En annan förändring som utfördes var att konceptets 

längd minskades från 1340 mm till 1320 mm för att förenkla placeringen av 

axlarna och för att minska risken för lackskador. 

 

Figur 43: Färdigställning av Koncept 9 

Ytterligare en förändring var att byglarna, illustrerat i Figur 44, som var tänkta att 

säkra samtliga axelmodeller utom 56008/09, ändrades från en justerbar till en fast 

konstruktion, för att underlätta både tillverkning och hantering. De skräddarsydda 

hålen som var anpassade för byglarna var en av faktorerna som, utifrån resultatet 

av prototyptestet, inte ansågs vara i behov av förändringar. Hålen, och 



45 (79) 

 

rörprofilerna som hålen var i, genomgick ändå ett antal förändringar där 

dimensionerna för rörprofilerna ändrades från 90x50x4 respektive 70x50x4 till 

70x40x4 för samtliga detaljer. Förändringen medförde att antalet unika 

profildimensioner minskades. De skräddarsydda hålen för byglarna justerades i 

storlek och placering, för att optimera passformen och placeringen för de fasta 

byglarna. 

.  

Figur 44: Fast bygel 

Förändringarna som Koncept 9 genomgick medförde att lösningsförslagets 

hållfasthet behövde beräknas på nytt genom ytterligare simuleringar. Koncept 9 

simulerades då racket stod på marken och utsattes för två krafter, en på 9 kN lika 

fördelat över rackets fyra håltappar och en kraft på 1 kN fördelat över 

underliggaren för medbringarna. Krafterna som racket utsattes för skulle simulera 

situationer då racket belastas av samtliga axelmodeller utom 56008/09.  

Resultatet av simuleringen, som illustreras i Figur 45, visade att den största 

spänningen på racket beräknades vara 29 MPa, vilket är lägre än den största 

spänningen på 97 MPa som uppkom då racket hade rörprofilerna 70x50x4 och 

utsattes för samma krafter. Den största spänningen på 29 MPa var betydligt lägre 

än det valda materialets sträckgräns, som för den valda godstjockleken var 355 

MPa, vilket betydde att säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation således blev ca 

12.  
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Figur 45: FEM-analys på det förändrade Koncept 9 

På grund av den stora säkerhetsfaktorn utfördes ingen simulering då racket utsätts 

av en kraft på 10 kN, lika fördelat över de fyra håltapparna, vilket skulle simulera 

situationer då racket belastas av axelmodellerna 56008/09, eller då racket lyfts av 

en truck. Endast en simulering på konceptet utfördes då racket ansågs klara alla 

belastningar som rackmodellen potentiellt kan utsättas för. 

För att kunna säkerställa hur förändringarna på Koncept 9 fungerade och på så sätt 

säkerställa om passformen, hanteringen i placering och säkring blivit bättre eller 

sämre efter att konceptet förändrats, byggdes den första prototypen om och 

testades igen på samma sätt som tidigare. Två av de kritiska områdena var baktill 

på axlarna 56008/09/90/91/92/93 samt mellan fotdistanserna/benen och axlarnas 

nav där det, i den ursprungliga prototypen, uppstod stora risker för lackskador. I 

Figur 46 illustreras områdena i den justerade prototypen där det åskådliggörs ett 

större spel mellan axel och rack, och därmed även en sänkt risk för lackskador. 
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Figur 46: Förbättrade områden i justerad prototyp 

Koncept 7.1 förblev till stor del oförändrat då ingen prototyp byggdes och 

testades. På grund av ett par av de förändringar som utfördes på Koncept 9 så 

krävdes även två för ändringar på Koncept 7.1 för att bibehålla den goda 

stapelbarheten mellan modellerna. De justeringar som gjordes var dels på rackets 

längd, likt justeringen som utfördes på Koncept 9 vilket var en minskning från 

1340 mm till 1320 mm, samt på fötternas och benens placeringar, för att matcha 

de förändringar som krävdes på Koncept 9.  
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5. RESULTAT 

I kapitlet presenteras resultatet av fallstudien. Här redovisas hur väl målen med 

arbetet uppfyllts och hur bra resultatet blev. 

Det slutgiltiga lösningsförslaget på ett större rack för axlarna 56005/06/07 blev 

Koncept 7.1 som illustreras i Figur 47. Lösningsförslaget fick yttermåtten 

1320x900x750 mm (LxBxH) och vikten 96,5 kg. Ritningen över Koncept 7.1 

återfinns i BILAGA F. 

 

Figur 47: Färdigställning av Koncept 7.1 

Koncept 7.1 var konstruerad att lagra och transportera axelmodellerna 

56005/06/07. Konceptet var tänkt att säkra axel 56005 med håltappar som var 

utformade att passa axelmodellens infästningshål och sprintar skulle användas för 

att säkra axelmodellerna på håltapparna, vilket illustreras i Figur 48. 

Säkringsmetoderna som konceptet skulle säkra axelmodellerna 56006/07 med var 

två byglar som placeras på håltapparna och på så sätt gick runt axelmodellerna 

och hölls på plats med sprintar, samt så säkrades axelmodellerna med olika 

träblock som axelmodellernas bryggor var tänkta att placeras i, vilket illustreras i 

Figur 48, för att motverka att bryggorna rör på sig under transporter av olika slag. 

Konceptet var tänkt att ersätta totalt två extern- och ett exportrack vilket skulle 

medföra att ompacktiden för axlarna 56005/06/07 helt elimineras. 

Lösningsförslaget var konstruerad med olika träblock och gummislangar på alla 

ytor som skulle komma i kontakt med axelmodellerna, vilket medförde att 

konceptet var utformat för att minimera risken för lackskador på axlarna. 
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Figur 48: Axlar på det större lösningsförslaget 

Det slutgiltiga lösningsförslaget för det mindre racket blev Koncept 9, som 

illustreras i Figur 49. Lösningsförslaget fick de yttre dimensionerna 

1320x700x650 mm (LxBxH) och vikten 89,8 kg. Ritningen över Koncept 9 

återfinns i BILAGA F.1. 

 

Figur 49: Koncept 9 

Koncept 9 var utvecklad att lagra och transportera axelmodellerna 

56008/09/14/88/89/90/91/92/93. Konceptet konstruerad att säkra axelmodellerna 

56008/09 med håltappar som var utformade att passa axelmodellens 

infästningshål och sprintar skulle användas för att säkra axelmodellerna på 

håltapparna, vilket illustreras i Figur 50. Säkringsmetoden som konceptet var 

tänkt att säkra de restreande axelmodellerna med var två byglar som skulle 

placeras i olika hål som var gjorda i fyra rörprofiler placerade två och två bakom 

de två underliggarna på konceptet, byglarna skulle hållas på plats av sprintar.  I 

Figur 50 illustreras Koncept 9 med de fyra axelmodellerna 56008/14/88/90 

placerade och säkrade i racket. 
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Figur 50: Axlar på det mindre lösningsförslaget 

Koncept 9 var tänkt att ersätta totalt fyra extern- och ett exportrack vilket skulle 

medföra att ompacktiden för axlarna 56008/09/14/88/89/90/91/92/93 helt 

elimineras. Lösningsförslaget var konstruerat med olika träblock och 

gummislangar på alla ytor som skulle komma i kontakt med axelmodellerna, 

vilket medförde att konceptet var utformat för att minimera risken för lackskador 

på axlarna, vilket till viss del kunde bevisas genom prototyptestet. 

 

 

Figur 51: Staplade rack med axlar 
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De två slutgiltiga lösningsförslagen Koncept 7.1 och 9 var konstruerade att ha 

samma avstånd mellan fötterna och fotdistanserna, vilket medförde att racken blev 

staplingsbara med varandra, illustrerat i Figur 52. 

 

Figur 52: Koncept 7.1 och 9 staplade på varandra 

De två lösningsförslagen i jämförelse med de befintliga emballagen: 

Tabell 9: lösningsförslagen i jämförelse med befintliga emballage 

 Lösningsförslagen Export/Extern 

Övervakning 

racktilgångar 

2 st modeller 8 st modeller, totalt 

antal externrack 654 st 

Ompacktider 0 min/axel 

0 timmar/vecka 

0 timmar/år 

30 min/ axel 

32 timmar/vecka 

1824 timmar/år 

Stapelbarhet 3 st 760 mm 1 st externrack 700 mm 

3 st exportrack 760 mm 

Transportoptimering i 

djupet av en 

standardcontainer eller 

en lastbil 

3 st  2 st externrack 

3 st exportrack 

Transportoptimering i 

standardcontainer eller 

lastbil 

12 st 8 st externrack 

12 st exportrack 
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6. ANALYS 

I kapitlet följer analyser av resultatet där de nyutvecklade komponentracken bryts 

ner och jämförs med existerande lösningar. Här bedöms lösningsförslagen 

kritiskt, målsättningarnas uppfyllandegrad prövas och de valda metoderna 

diskuteras. 

 LÖSNINGSFÖRSLAG 6.1.

För att rymma samtliga axelmodeller, med undantag för naven, innanför racket 

och samtidigt få plats med tre komponenter i djupet av en standardcontainer 

krävdes två nya modeller, en mindre och en större. Den mindre rackmodellen 

utvecklades för att rymma tre rack i djupet av en container, men modellen var 

oförmögen rymma samtliga tolv axlar på grund av de snäva yttermåtten. De två 

största bakaxlarnas bryggor och den största framaxelns medbringare rymdes inte 

inom racket. På grund av djupet utvecklades den större rackmodellen, anpassat 

efter de största axelmodellerna 56005/06/07. Djupet på den större rackmodellen 

kunde inte bli mindre än 900 mm på grund av bryggorna vilket medförde att 

rackmodellen inte kunde rymmas tre i djupet av en standardcontainer. Istället 

justerades den mindre rackmodellens djup till 700 mm för att medföra 

möjligheten att passa två små och ett stort rack i djupet av en standardcontainer. 

Justeringen innebar även att två mindre rack kunde placeras i bredd tillsammans 

med en transmission, som transporteras på L-Pall med djupet 820 mm. 

Förändringen medförde att lösningsförslagen skulle bidra till en ökad 

transportbarhet av axlar, främst under transport i lastbil, då de befintliga 

externracken i de flesta fall enbart kan rymmas två i bredd under transport. Djupet 

av lösningsförslagen skulle i de flesta fall innebära att tre emballage kan placeras i 

bredd. 

De befintliga rackmodellerna skulle ersättas av de två nya modellerna, som 

utvecklades för att uppfylla kraven och funktionerna hos både extern- och 

exportrack. De nya modellerna medförde en reducering av unika rackmodeller, 

från åtta till två, och eliminerade även en rackklassificering, genom att kombinera 

extern- med exportrack, för de omfattade axlarna. Då exportracken potentiellt 

kunde ersättas av de nyutvecklade racken skulle det även innebära att 

ompaketeringen av de tolv axlarna försvinner. Då skulle ompacktiden, som var 30 

minuter per axel och därmed en relativt stor förlust, elimineras. Externracken som, 

genom de nyutvecklade emballagen, skulle ersättas kunde potentiellt nyttjas vid 

tillverkningen av de nya racken. De största skillnaderna mellan de nyutvecklade 

lösningsförslagen och externracken var de yttre dimensionerna samt lösningar 

som löstagbara fotdistanser och underliggarna med andra säkringar. I övrigt var 

skillnaderna relativt små mellan de gamla och de nya vilket innebar att vissa delar 

från externracken potentiellt kunde återanvändas. Återvinning av de äldre racken 

var önskvärt och därmed även en del i utvecklingen som fick uppmärksamhet. 

Under konceptframtagning, utvärdering och förstudie låg stort fokus på att, i så 

stor utsträckning som möjligt, undersöka möjligheterna att ta fram lösningar med 

samma rörprofiler och liknande detaljer, för bland annat säkring och hantering, 

som i befintliga rack. Ingående detaljer som exempelvis håltappar, 

fotdistanser/ben och ett antal av ramverkets rörprofiler skulle potentiellt kunna 

återanvändas till de nya komponentracken. 
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Externracken användes för lagerhållning och lastbilstransport till svenska orter. 

Lagerhållningen innebar att tre rack med axlar staplas ovanpå varandra, vilket 

även de två nyutvecklade racken var utformade att klara. De nyutvecklade rackens 

förmåga att staplas bevisades delvis genom simuleringar, som fastställde 

hållfastheten, och genom virtuella tester. Bevisningen styrktes även av att de 

nyutvecklade emballagen nyttjar samma lösning som de befintliga 

rackmodellerna. Exportracken användes för lagerhållning och fartygstransport i 

container till internationella orter. Exportracken var dessutom anpassade för 

effektiv returtransport, i och med de avtagbara fotdistanserna/benen, vilket de 

nyutvecklade racken ärvde. För transport i lastbil och container krävdes att 

axlarna, med undantag för naven, rymdes innanför komponentracken för att 

förhindra skador, ett krav som de nyutvecklade racken var utformade att uppfylla. 

Det mindre rackets yttermått medförde även möjligheter till en mängd olika 

transportkonfigurationer, i både standardcontainer och lastbil, vilket skulle 

optimera transport. 

Vid både fartygs- och lastbilstransport krävdes det att axlarna var säkrade i 

racken, ett krav som antogs öka under just fartygstransport då resor över hav 

potentiellt kan medföra större krafter på grund av risken för kraftig sjögång. De 

nya komponentracken var utvecklade att uppfylla kraven för transport över hav 

och därmed även i lastbil. Kraven på säkringarna var dock till stor del baserade på 

information erhållen genom intervjuer av personal på VCE i Eskilstuna och var 

spekulationer, snarare än exakt data, då exempelvis storleken av de krafter som 

kan uppstå vid transport var okänt. Det fanns heller inte möjlighet att studera 

transportförhållanden under examensarbetet på grund av tidsbegränsningar. De 

befintliga komponentracken bidrog till viss del i kravställningen på säkringarna då 

säkringsgraden varierade kraftigt mellan extern- och exportrack, från exempelvis 

externrackens friliggande axlar på håltappar för lastbilstransport till exportrackens 

spännband för transatlantiska skeppningar. Säkringarna kunde heller inte testas 

och bevisningen av rackens förmåga att säkra axlarna utgick istället från åsikter 

och synpunkter från personal på VCE vilket åter var baserat på spekulationer. 

Genom simuleringar kunde det konstateras att de två nyutvecklade racken håller 

under de belastningar de är tänkta att utsättas för. Lösningsförslagen simulerades i 

fall då racken står på marken och då de lyfts av truck. Säkerheten mot plastisk 

deformation beräknades vara över 2,5 i samtliga simulerade fall. Simuleringarna 

visade även att det större racket höll, med god marginal, i extremfallet då tre rack, 

med tre axlar, staplas i höjd. På grund av det beräknade resultatet i simuleringen 

antogs det mindre racket även inneha tillräcklig hållfasthet för stapelbarhet. 

Under test av prototypen uppenbarades att det mindre rackets djup bidrog till stora 

risker för lackskador. Axelmodellerna 56008/09/90/91/92/93 rymdes i prototypen 

med enbart några millimeter till godo kring fotdistanserna/benen och ena 

längsgående rörprofilen i ramverket. Utöver det trånga utrymmet kring de nämnda 

detaljerna var avståndet mellan tre av fyra testade axelmodellers nav och 

prototypen litet. Avståndet kretsade kring två till tre centimeter vilket innebar viss 

risk för lackskador och även svårigheter vid placeringen av axlarna. De två 

identifierade problemen under testerna medförde att den mindre rackmodellens 

inre djup justerades genom att ändra dimensioner av rörprofiler i ramverket och 

att minska rackets längd. Förändringarna medförde att det mindre rackets yttre 

djup förblev oförändrat, trots det ökade inre utrymmet. Längdjusteringen på det 



54 (79) 

 

mindre racket förorsakade även samma justering på det större för att bibehålla 

stapelbarheten mellan de två lösningsförslagen. 

Genom virtuella tester kunde funktionaliteten prövas i det större racket. Det kunde 

dock inte uteslutas att avvikelser mellan den virtuella modellen och verkligheten 

existerade i och med att det fanns avvikelser mellan de virtuella testerna och 

prototypen för det mindre racket. Då ingen prototyp av det större racket 

framställdes kunde funktionaliteten inte testas och därmed heller inte säkerställas. 

Koncept 7.1, till skillnad från det mindre lösningsförslaget, var konstruerat att 

rymma två unika axelmodeller och erhöll således en lägre komplexitetsgrad än 

Koncept 9. Den lägre komplexitetsgraden kan potentiellt bidra till färre 

variationer mellan virtuell modell och verklighet, men chansen att skiljaktigheter 

existerar var inte försumbar. Vid jämförelse med det mindre lösningsförslaget 

kunde dock vissa intressanta områden, där chansen för variationer uppskattas vara 

högst, identifieras. Säkringarna av bakaxlarnas bryggor var ett sådant område där 

oklarheter i rackens passform mot axlarna fanns. 

6.1.1. ANALYS AV MÅLSÄTTNINGAR 

En av de kritiska utgångspunkterna i hur väl lösningsförslagen löser de problem 

som beskrivits är uppfyllandegraden av de fastställda målsättningarna med 

examensarbetet. Målsättningarna och bedömningen av uppfyllandegraden listas 

nedan: 

Att förenkla övervakningen av racktillgångarna genom att reducera antalet unika 

komponentrack, från åtta till ett 

I och med dimensionerna av de större axlarna ansågs det lämpligast att ta fram två 

nya emballage då det skulle medföra många andra fördelar. Målet är således inte 

uppfyllt men en reducering, från åtta till två, var genomförbar vilket bedöms vara 

inom acceptabla gränser. Den reducering som åstakommits medför att 

övervakningen av racktillgångarna har märkbart förenklats. 

Att eliminera behovet av både extern- och exportrack och således även reducera 

ompacktiden från 30 min/axel till 0 min/axel. En sådan reducering skulle medföra 

en minskning av den totala ompacktiden med ungefär 32 timmar/vecka 

De två lösningsförslagen, Koncept 7.1 och Koncept 9, var båda utformade för att 

fylla funktionen som kombinerade extern- och exportrack. De var således gjorda 

för både lagerhållning samt transport i lastbil och standardcontainer. Ompacktiden 

30 min/axel skulle helt elimineras vid användandet av lösningsförslagen vilket i 

sin tur skulle frigöra resurser, ungefär 32 arbetstimmar/vecka, till annat. Målet är 

således uppfyllt. 

Att optimera transport av axlar genom att rymma tolv rack med tillhörande axlar 

i både standardcontainer och lastbil, vilket innebär att tre rack med tillhörande 

axlar måste rymmas i djupet av respektive transportmedel 

Lösningsförslagen är dimensionerade så att tolv enheter rymms i både en 

standardcontainer och en lastbil, vilket är samma antal som för de befintliga 

exportracken men fyra fler än för de befintliga externracken. De nya emballagens 

mindre djup medförde att tre enheter skulle rymmas i djupet av både en 

standardcontainer och en lastbil, vilket är ett emballage mer än de befintliga 

externracken. Målet är således uppfyllt då lösningsförslagen medför att fler 

emballage kan skickas både till och från kund under samma transport. 
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Att effektivisera returtransporterna och lagerhållningen av tomma rack genom att 

öka stapelbarheten av tomma emballage till tre gånger den befintliga 

stapelbarheten 

De befintliga externracken varierade kraftigt i dimensioner vilket medförde att 

stapelbarheten mellan olika modeller var i stort sett obefintlig. Lösningsförslagen 

var dels mindre kraftiga i dimensioneringen än de befintliga externracken och 

även utformade så att kors-stapling skulle vara möjligt. De befintliga externracken 

hade dessutom fasta fotdistanser/ben vilket medförde att det uppstod ett stort 

tomrum mellan emballagen under returtransport av tomma rack. 

Lösningsförslagen ärvde de löstagbara fotdistanserna/benen från exportracken då 

dessa skulle medföra att intill tre gånger så många tomma emballage kan 

returneras vid transport. Vid jämförelse med de befintliga externracken, där 

majoriteten har höjden 700 mm, skulle lösningsförslagen kunna staplas tre i höjd, 

vilket medför en total höjd på 760 mm. Målet att kunna stapla tre gånger så många 

emballage är således inte uppfyllt. Dock anses stapelbarheten tillsammans med 

kors-staplingen för lösningsförslagen vara tillfredställande. 

Att upprätthålla kravet att inga lackskador får uppstå på axlarna under 

lagerhållning och transport 

Kravställningens uppfyllandegrad kunde till viss del bevisas genom prototyptester 

som tvingade fram förändringar i emballagens utformning för att minimera risken 

för lackskador. Då prototyptester enbart utfördes på ett av lösningsförslagen och 

inga tester kunde utföras under transport kan målsättningens uppfyllandegrad inte 

bekräftas. Målet är således delvis uppfyllt. 

 MODULARISERINGSMETODIK 6.2.

För att uppnå ett godtyckligt resultat i examensarbetet ansågs det att Ulrich & 

Eppingers PU-process, med tillhörande PU-verktyg, inte var tillräcklig för att lösa 

problematiken i fallstudien. Ulrich & Eppingers PU-process ansågs vara en 

lämplig metod för den generella utvecklingen av nya emballage, men på grund av 

den höga komplexitetsgraden i produkternas funktion uppstod behovet av andra 

metoder för att bryta de spärrar komplexiteten medförde. 

Modulariseringsmetodiken ansågs vara mest lämplig att använda i samband med 

PU-processen för utvecklingen av till synes relativt enkla produkter men med en 

komplex funktion. Argumentet styrktes av Erixon et al. (1996) som menar att 

modularisering, eller modulindelning, är ett alternativ för hantering av komplexa 

system som skapas av större produktvariationer. Modularisering enligt Clark & 

Baldwin (1999) är en metod att hantera komplexa system genom att bryta ner 

systemen i delar, enligt naturlig uppdelning, för att gömma komplexiteten bakom 

delar av abstraktion och gränssnitt. De hävdar att det är det enda sättet för 

människor att hantera komplexa system, vilket ytterligare påvisade att 

modularisering var en lämplig metod att använda i samband med Ulrich & 

Eppingers PU-process.  

Det fanns många olika metoder inom modulariseringsmetodiken (Geum, et al., 

2012) som exempelvis Fractal Product Design (FPD) (Kahmeyer, et al., 1994), 

Modular Product Development (MPD) (Pahl & Beitz, 1996), Modeling the 

Product Modularity (MPM) (Huang & Kusiak, 1998), Modular Function 

Deployment (MFD) (Erixon, 1998) och Design Structure Matrix (DSM) (Pimmler 

& Eppinger, 1994). Utvecklingen av de nya racken utfördes genom en av de olika 
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metoderna i kombination med Ulrich & Eppingers PU-process. Den metod från 

modulariseringsmetodiken som ansågs lämpligast var MFD då den ingår i 

kategorin drivare-baserad och används för att utvärdera möjligheterna att 

modulindela utifrån olika underliggande kriterier, exempelvis företagets 

förhållande, strategier och naturliga egenskaper hos specifika tjänster (Geum, et 

al., 2012). 

I MFD ingick verktyget Modular Indication Matrix (MIM) som är en modifierad 

QFD med syftet att indikera vilka funktioner och delsystem som med fördel kan 

modulariseras. MIM resulterade i att, utifrån de komponenter som de nya 

rackmodellerna skulle innehålla, fyra modulgrupper med ingående tekniska 

lösningar kunde identifieras. De identifierade modulgrupperna var: 

 Ramverksmodul: ramverk och stötskydd 

 Underliggarmodul: underliggare, inlägg med passform, infästning och 

gummiinlägg 

 Standardiserade detaljer: fötter och fotdistanser 

 Stödmodul: stödbalkar och hörnprofiler 

Modulgrupperna och de ingående tekniska lösningarna valdes utifrån aspekter 

som gränssnitt, dimensioner, passform, säkring, varianter, tillverkning, hantering 

samt belastningar och inköp. Aspekterna som låg till grund för modulindelningen 

i PU-processen styrks av Erixon et al. (1996) som hävdar att modulindelningen av 

en produkt innebär att de ingående modulerna valts utifrån olika aspekter som 

bland annat utveckling, inköp, tillverkning, varianter, eftermarknad och service.  

Modulgrupperna delades även in i olika modulområden, exempelvis carry-over 

och gemensam enhet för ramverksmodulen samt teknikutveckling, gemensam 

enhet och olika specifikationer för underliggarmodulen. Indelningen var i linje 

med Erixon et al. (1996) som hävdar att möjligheterna att kunna ta till vara på 

modulernas olika egenskaper i olika modulområden påverkas av valet av 

modulindelning. Enligt dem finns fyra alternativ: carry-over, gemensam modul 

samt variantskapande modul och utvecklingsmodul, vilka till stor del ingick i 

fallstudien. 

I MFD ingick även verktyget gränssnittmatris som användes för att fastställa 

gränssnitten mellan de olika modulerna. Då gränssnitten mellan modulerna 

fastställdes skapades en tydligare grund för vidareutvecklingen av de individuella 

modulerna. Gränssnittsmatrisen visade att lämpligaste tillverkningsmetoden för de 

nya komponentracken var montage på basenhet (Erixon, et al., 1996), vilket 

innebar att utvecklingen kunde struktureras kring ett standardiserat ramverk som 

de övriga modulerna kunde fästas på. Tillverkningsmetoden ansågs vara en 

lämplig strategi för att minska komplexiteten i rackens funktion då syftet med 

modularisering är att ha moduler som enkelt kan bytas ut mot andra och på så sätt 

förändra produktens konfiguration snabbt och enkelt. Allen & Carlson-Skalaks 

(1998) beskrivning av moduler är en komponent eller komponentgrupp som 

tillhandahåller en separat funktionalitet inom en enskild produkt och kan 

avlägsnas icke destruktivt från produkten. Det styrks även av Börjesson (2012) 

som hävdar att modularitet innebär att standardisera gränssnitt, vilket betyder att 

modulerna kan bytas ut mot en annan modul och på så sätt möjliggöra olika 

prestanda- och styling nivåer. Även Ulrich & Eppingers (2012) teori om modulär 

arkitektur, som enligt dem sker i de flesta fall genom att varje funktionselement av 

en produkt implementeras av exakt en fysisk modul och att det finns några väl 
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definierade interaktioner mellan modulerna i produkten, är i linje med de andra 

författarna. De menar att den typen av modulär arkitektur tillåter 

designförändringar på en modul, utan behovet att förändra andra moduler för att 

produkten ska fungera korrekt. 

Samtliga författares beskrivningar av modularitet innebar att komponentracken 

skulle, som tidigare nämnt, byggas kring ett standardiserat ramverk med separata 

moduler för att lösa andra funktioner. Den typen av lösning visade sig dock ligga i 

konflikt med kravställningar på racken då det exempelvis skulle medföra 

förinställningar av rätt underliggarmodul för rätt axel inför montering. Sådana 

förinställningar skulle medföra ytterligare arbetsmoment än de som redan krävdes 

och möjligtvis även tunga och icke-ergonomiska lyft vid både på- och 

avmontering av moduler. Modularisering syftar främst till att utveckla produkter 

med stor variation och inte som i fallstudien där den utvecklade produkten bör ha 

så liten variation som möjligt men ändå passa en bred variation av andra 

produkter. Det kan således tänkas att komponentracken, och möjligtvis även 

emballage generellt, själva kan anses vara moduler till en annan produkt. Det 

innebar att modulariseringsmetodiken inte kunde nyttjas fullt ut i sitt rätta 

ändamål, som enligt Erixon et al (1996) definieras:  

”En indelning av en produkt i byggblock (moduler) med fastställda gränssnitt, 

driven av valda, företagsspecifika skäl.” (Erixon, et al., 1996, p. 17). 

I fallstudien vek utvecklingen av de nya komponentracken av en aning från 

modulariseringsmetodiken. Modulindelningen var dock avgörande för att minska 

komplexiteten i rackens sammansatta funktion och för att ge en bra grund för 

idégenerering då de valda modulerna medförde att funktionerna kunde delas upp 

utan att kompromissa på hela produktens funktionalitet. Modulindelningen bidrog 

även med att idégenerering och konceptutvärdering blev mer utförliga och 

träffsäkra. Då de kritiska aspekterna blev uppdelade, i samband med att moduler 

skapades, kunde samtliga faktorer som påverkade funktionaliteten analyseras mer 

noggrant. Modulindelningen användes inte för att utveckla de nya 

komponentracken med utbytbara moduler, istället användes metoden för att bryta 

ner komplexiteten som uppstod av axelvariationen. Trots att metodiken inte kunde 

nyttjas fullt ut i sitt rätta ändamål användes den för att hantera just komplexiteten 

vilket, enligt Erixon et al. (1996) och Clark & Baldwin (1999), är det egentliga 

syftet med modularisering. 

 DISKUSSION 6.3.

Syftet med examensarbetet och de komplexa problemområdena föranledde två 

frågeställningar som skulle besvaras. Båda frågeställningarna grundades i att 

utvecklingen av enkla produkter, komponentrack för lagerhållning och transport 

av axlar, antogs bli mer komplex på grund av en större variation av axlar. 

Resultatet av förstudien bevisade att komplexiteten för utvecklingen av 

komponentracken ökade i takt med att nya axelmodeller inkluderades. Det 

berodde på att axelmodellerna i många avseenden hade stora skillnader och att 

variationerna skapade konflikter i kravställningarna och önskemålen för 

nyutvecklade emballage. I och med den ökande komplexiteten valdes 

modulariseringsmetodik att nyttjas för att bryta ner svårigheterna genom att dela 

upp problemområdena i modulgrupper. Utifrån resultatet av fallstudien kan det 

konstateras att modulindelningen inte medförde att de nya racken utvecklades för 

att innehålla löstagbara moduler, men att utvecklingen istället blev märkbart 
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simplifierad då kravställningarna och den underliggande problematiken kunde 

hanteras på ett strukturerat sätt. 

Resultatet av fallstudien påvisade att antalet unika komponentrack som användes 

var överflödigt och att möjligheten att reducera de åtta unika rackmodellerna till 

ett lägre antal var genomförbart. I förstudien kunde det konstateras att två nya 

komponentrack, ett mindre och ett större, skulle optimera både transport och 

lagerhållning av såväl axlar som tomma rack. Resultatet av fallstudien 

kvalitetssäkrades genom virtuella tester och simuleringar i CAD samt 

prototyptester där uppfyllandegraden av majoriteten av kravställningarna kunde 

bevisas. Dock kunde det större lösningsförslaget enbart kvalitetssäkras genom 

virtuella tester och simuleringar i CAD då byggnationen av en prototyp uteblev. 

Bristen av prototyp medförde att inga verkliga tester kunde utföras och därmed att 

uppfyllandet av kravställningarna enbart till viss del kunde bevisas. 

Uppfyllandegraden av en kravställning som inte kunde bevisas för något av 

lösningsförslagen var säkringarna för respektive axel då inga tester som 

innefattande transporter med truck, lastbil eller fartyg genomfördes. Det enda som 

med säkerhet kunde konstateras, genom intervjuade erfarenheter samt 

kvalificerade gissningar och observationer, var att fartygstransport krävde högre 

säkringsgrad än lastbilstransport och att trucktransport medförde låga krav på 

säkringar. 

Utifrån förstudien kunde det, som tidigare nämnt, konstateras att geometrierna och 

konstruktionerna av de tolv axelmodellerna varierade vilket skapade den höga 

komplexitetsgraden. Det som skapade störst problem var de stora skillnaderna i 

konstruktionen mellan axelkåporna och att det även fanns variationer i designen 

av kåporna på samma axel. Variationerna medförde dels problematik i passformen 

men främst i utvecklingen av metoder att säkra axlarna i emballagen. Under 

arbetets gång uppkom tankar kring framtida utveckling av nya och gamla 

axelmodeller och hur hantering, lagerhållning och transport av komponenterna bör 

beaktas i ett tidigt skede. Om hantering, lagerhållning och transport övervägs 

under utvecklingen och designen av axlarna kan den komplexitet som uppstod i 

examensarbetet potentiellt minskas eller helt elimineras för framtida produkter.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Slutsats 1 

Genom den metod som valdes i fallstudien, det vill säga Ulrich & Eppingers PU-

process i samverkan med modulindelningsverktyg som funktionsstruktur samt 

MIM och gränssnittsmatris, kunde nya komponentrack utvecklas för att passa en 

bredare produktvariation. De två nya emballagen konstruerades för att ersätta åtta 

befintliga komponentrack vilket potentiellt skulle medföra vinningar i bland annat 

eliminering av icke värdeskapande ompacktider, övervakning av tillgången av 

tillgängliga rack och lagerhållning av tomma emballage. Lösningsförslagens 

funktionalitet och hållfasthet kunde till stor del kvalitetssäkras genom prototyptest 

samt virtuella tester och simuleringar i CAD. 

Slutsats 2 

VCE’s anläggning hade ett tydligt överflöd av unika rackmodeller för 

hjullastaraxlar. Genom fallstudien kunde antalet reduceras då två nyutvecklade 

emballage godtyckligt kan ersätta åtta befintliga lösningar. Det visade sig således 

även möjligt att ersätta två klassificeringar, extern- och exportrack, genom de 

nyutvecklade lösningsförslagen. 

Slutsats 3 

Examensarbetets målsättningar blev till större delen uppfyllda, då tre av fem mål 

kunde konstateras vara uppfyllda och ett delvist uppfyllt, på grund att inga 

transporttester rymdes inom tidsramarna. Den målsättningen som inte kunde 

uppfyllas var en högt satt målsättning näst intill perfektion, men resultatet av 

fallstudien blev så nära målsättningen det går att komma utan att uppfylla den. 

Resultatet av examensarbetet blev, trots att inte alla målsättningar kunde 

uppfyllas, mycket bra, vilket kan konstateras utifrån att antalet modeller 

reducerades, från åtta till två, samt att ompaketeringen på 30 minuter per axel helt 

kunde elimineras och att transportoptimeringen blev märkbart bättre med bland 

annat uppemot dubbla kapaciteten i stapelbarhet och möjligheten att rymma en 

enhet mer i djupet av både en standardcontainer och en lastbil. 

Slutsats 4 

Modulindelning är en metod lämpad för utvecklingsarbeten med en hög 

komplexitetsgrad. Metoden kunde med fördel användas för att bryta ner 

komplexiteten och på så vis underlätta utvecklingen genom andra metoder. I 

fallstudien uppenbarade sig kravställningar som medförde att löstagbara moduler, 

vilka modularisering syftar till att skapa, inte var lämpliga. Modularisering syftar 

främst till att utveckla produkter med stor variation till skillnad från fallstudien, 

där produkten krävde minimala varianser och syftade istället till att passa en bred 

variation av andra produkter. Det är dock tänkbart att lösningar med variationer, 

och därmed löstagbara moduler, kan vara att föredra i andra fall. 

Rekommendationer 

För att kunna säkerställa att de två nyutvecklade komponentracken uppfyller alla 

kravställningar rekommenderas vidare arbete där byggnation och test av en 

prototyp för det större lösningsförslaget är av hög prioritet. Kvalitetssäkringen av 

Koncept 7.1 var bristfällig då verkliga tester inte kunde utföras inom tidsramarna 

för examensarbetet. Funktionaliteten i lösningsförslaget är således ännu ej bevisad 

och bör därmed undersökas och säkerställas. De prototyptester som 
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rekommenderas är för det större lösningsförslaget att först testa kapaciteten att 

rymma och säkra de olika axelmodellerna samt utreda hanteringen av placeringen 

av axelmodellerna i komponentracken. Det första prototyptestet av det större 

lösningsförslaget bör med fördel utföras med en punktsvetsad prototyp, likt det 

prototyptest som utfördes på det mindre lösningsförslaget, för att enkelt kunna 

justera prototypen vid behov. Vidare rekommenderas att testa helt svetsade 

prototyper med alla säkringar och skydd för lackskador, för att kunna helt belasta 

dem med olika axelmodeller samt transportera dem med truck för att säkerställa 

hållfastheten och tillviss del säkringsmetoderna.   

Vidare rekommenderas att prototyperna färdigställs, det vill säga byggs med hela 

svetsfogar och galvaniseras, för att således bli ”noll-serien” som testas under 

verkliga transporter. Komponentrackens förmåga att säkra axlarna under just 

transport visade sig svår att säkerställa och argumentationen grundade sig i 

erfarenhet och kvalificerade gissningar. Behovet av riktig bevisning genom 

verkliga tester uppkom, därav rekommendationen att bygga lösningsförslagen 

som riktiga komponentrack för att testas under transport. De första testerna av 

”noll-serien” bör utföras med lastbilstransporter till Arvika för att först och främst 

säkerställa att axelmodellerna ligger krav i racken och att axelmodellerna inte 

skadas under lastbilstransporter. Transporter med fartyg över haven till 

Shippensburg bör utföras då racken bevisats klara av transporter med lastbil, 

vilket rekommenderas på grund av att kraven för säkringarna av axlarna anses 

vara högre för transporter över haven än för lastbilstransporter. 

Om lösningsförslagens funktionalitet kan säkerställas genom vidare tester kan det 

tänkas att koncepten rymmer fler axlar än de som ingick i examensarbetet. Det 

kan därför vara av intresse att utreda möjligheten att andra axlar passar i racken, 

vilket rekommenderas först och främst med hjälp av virtuella tester i CAD men 

även genom verkliga tester på de färdiga produkterna. En sådan utredning kan 

potentiellt bidra till ytterligare reducering av antalet unika komponentrack och 

identifiera andra axelgrupper som kan optimeras. I samma bana rekommenderas 

ett fortsatt arbete med utveckling av nya emballage som passar en bredare 

produktvariation, både för axlar och transmissioner, då stora besparingar kan 

göras på sikt. 

Det kan vara av intresse att utreda kravställningarna på emballagen för att 

undersöka möjligheten att applicera modulindelningsprincipen fullt ut. Då 

fallstudien innebar en begränsad applicerbarhet av metodiken kunde inte samtliga 

potentiella vinningar som beskrivs i litteraturen undersökas. Det kan tänkas att 

ytterligare besparingar kan göras om modulariseringsmetodiken implementeras i 

större grad än vid enbart förenkling av komplexa problem. Vidare studier i hur 

fullt modulariserade emballage förhåller sig till icke-modulära rekommenderas. 
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9. BILAGOR 

BILAGA A. Metod för kompabilitetsmätningar 

 Referensrack: 

Axlarnas yttre mått bestämmer även inre mått för referensrack. Den till 

dimensioner största axelmodellen anger således de minsta inre 

dimensionerna för det gemensamma racket. Referensracket skapas visuellt 

i form av en skalenlig rektangel dimensionerad för att passa den största 

axelmodellen 

 Belastningsytor: 

Axelmodellernas olika belastningsytor positioneras och dimensioneras 

skalenligt i referensracket. Axlarna centreras i rektangeln 

o Anpassning av axlarnas position för eventuella bryggor vid behov 

o Vid avsaknad av plan belastningsyta skall alternativa ytor utredas 

och visualiseras 

 Infästningar: 

Axelmodellernas olika infästningsmöjligheter positioneras och 

dimensioneras skalenligt i referensracket eller i enskild vy. 

Infästningsmöjligheter refererar till exempelvis hål och dylikt som 

används vid infästning i slutmontering. Axlarnas position i rektangeln 

bestäms av föregående punkt 

o Anpassning av infästningar för eventuella bryggor vid behov 

o Vid avsaknad av tydliga infästningsmöjligheter skall alternativa 

fästmetoder, till exempel spännband och klossar, utredas 

 Ta hänsyn till annan geometri, exempelvis bryggor och medbringor, som 

kraftigt kan påverka kompabiliteten 



 

 

BILAGA B. Quality Function Deployment (QFD) 

 



 

 

BILAGA C. Teknisk kravspecifikation 

 

Teknisk egenskap Storhet Förklaring 

Yttre dimension: 

Djup 

800±150 mm Enligt transport-

optimering i förstudien 

Yttre dimension: 

Längd 

1250±100 mm Enligt minsta och 

största axel 

Yttre dimension: 

Höjd 

700±100 mm Enligt befintliga rack 

Inre dimension: 

Djup 

600±100 mm  

Inre dimension: 

Längd 

Minst 1010 mm  

Inre dimension: 

Höjd 

Minst 500 mm  

Materialval Stål SS 2134 Används i existerande 

rack 

Dimensioner 

belastningsytor 

Enligt kompabilitet  

Positionering 

belastningsytor 

Enligt kompabilitet  

Markfrigång 110±10 mm Enligt existerande rack 

Infästning Undersökta alternativ  

Dimensioner balkprofil 50x50x4/5 mm 

70x50x4/5 mm 

Enligt tillgänglighet 

Stödjande geometri Efter behov  

Dimensioner stötskydd Se dimensioner 

balkprofil 

 

Positionering stötskydd Centrerat på längsgående 

sida 

 

Vikt 80±20 kg  

Fästmetod mellan 

balkprofiler 

Svets- och skruvförband  

Hållfasthet (belastning) 1199 kg (~12 kN) Enligt tyngsta axel 

 

  



 

BILAGA D. Modulindikationsmatris (MIM) 



 

 

BILAGA E. Pughs matris för underliggarmoduler 

 
  



 

BILAGA E.1 Pughs matris för ramverksmoduler 

 
  



 

BILAGA E.2 Pughs matris för koncept 



 

 

BILAGA E.3 Utvärdering under prototyptest 

 

 
  



 



 

 

BILAGA F. Ritning över Koncept 7.1 

  



 

BILAGA F.1 Ritning över Koncept 9 

 


