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Förord 
Examensarbetet på 30 poäng som vi utförde på Volvo CE i Eskilstuna 2007 resulterade bland 

annat i denna rapport. Under examensarbetets gång har vi fått hjälp av ett stort antal 

människor på Volvo CE och dessa skulle vi vilja tacka, utan deras hjälp hade detta arbete inte 

gått att genomföra. 

 

Vi skulle slutligen vilja tacka våra handledare Tero Stjernstoft Volvo CE och Hans Engström 

Luleå tekniska universitet. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är resultatet av en utredning av produktionsbegränsningar och 

produktutveckling på Volvo Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna.  

 

Produktionssystemet på Volvo CE genomgår en stor förändring då det går från att fungera 

som en funktionell verkstad till att bli flödesinriktat. Detta gör att helt nya krav ställs på 

produkternas konstruktion och utformning. Det är nu inte möjligt att anpassa maskinerna eller 

operationsföljderna efter artikeln i samma utsträckning som tidigare, man kommer att vara 

tvungen att anpassa artiklarna efter produktionslinan.  

 

Därav har en litteraturstudie inom Concurrent Engineering gjorts som belyser hur man bör 

jobba som organisation och vilka verktyg man har till sitt förfogande, för att utveckla 

produktionsvänliga produkter. Under själva arbetet med att kartlägga produktionslinorna har 

författarna använt sig av en explorativ metod, vilket innebär att man inhämtar så mycket 

information som möjligt om ett bestämt område. Informationsinsamlingen har gjorts genom 

intervjuer med berörd personal på Volvo CE, samt genomgång av maskinregister för 

maskindata. 

 

Samtidigt gjordes även ett case där examensarbetarna deltog i ett utvecklingsprojekt rörande 

nya generationen dumprar. Huvudsyftet med caset var att dokumentera hur man driver 

projektarbeten på Volvo CE, för att i slutändan ge synpunkter och förslag på förbättringar. 

Fördelen med just detta projekt var att produktion skulle komma in i ett tidigare stadium, i 

enlighet med Concurrent Engineering.  

 

Resultatet av examensarbetet är uppdelat i två delar där denna rapport är den ena och 

produktionskartan är den andra. Själva produktionskartan är också den uppdelad i två, en 

textversion och en Excel version. I kartan finns beskrivet vilka maskiner/processer som finns i 

respektive flöde tillsammans med maskinbegränsningar för dessa. Även detaljlayouter finns 

med tillsammans med MIFA och beskrivning av materialhantering samt berörda artiklar och 

beskrivning av bearbetningsföljd för typartikel. 

 

Slutsatser som kan dras av examensarbetet är att begränsningar för respektive lina bör 

belysas, samt att arbetet med att förmedla begränsningar i produktionssystemet till 

konstruktion borde förbättras, genom ett mer standardiserat arbetssätt.  



 
 

  

Abstract 
This master thesis is the result of an investigation of production restrictions and product 

development at Volvo Construction Equipment Ltd Component Division in Eskilstuna. 

 

The production system on Volvo CE undergoes a major transformation when it changes from 

a functional workshop to becoming flow oriented. This means that entirely new requirements 

are set on the products' structure and design. It will not be possible to adapt the machines or 

the operation sequence after the article in same extent as before, one will be forced to adapt 

the articles after the production line.    

 

Therefore has a literature study been done on Concurrent Engineering that elucidates how an 

organisation should work and which tools it has to its disposal, in order to develop products 

that are easy to produce. During the work with mapping the production lines the authors has 

used an explorative method, which means that one gather as much information as possible 

about a certain area. The information has been gathered during interviews with concerned 

personnel on Volvo CE and by gathering mechanical data from the machine register.   

 

We also made a case where we participated in a development project which concerned the 

new generation articulated haulers. The central aim with the case was to document how Volvo 

CE  runs project works in order to give views and proposals on improvements. The advantage 

with this project was that the production department would participate in an earlier stage, in 

accordance with Concurrent Engineering.    

 

The result of this master thesis is divided in two parts, this report and the production map. The 

production map is also divided in two, a text version and an Excel version. The map contains 

what type of machines/processes that is present in each flow, along with mechanical 

restrictions. Also detail layouts together with MIFA and description of material handling, 

concerned articles and description of process sequence.   

 

To summarise; this thesis elucidates the restrictions in each line, and that the work with 

providing these restrictions to the design department should be improved, this coulde be done 

by more standardized way of working. 



 
 

  

Lista på akronymer 
 

+/- 6sigma Kvalitetsstrategi för duglighetsindex, dvs. 

låga felkvoter 

 

7QC 

 

Seven Quality tools, de sju 

kvalitetsverktygen i SPS 

 

BOM Bill Of Material 

 

CAD Datorstödd konstruktion 

 

CAE Computer Aided Engineering 

 

CAM Datorstöd tillverkning 

 

CAPP Computer Aided Process Planning 

 

CE Concurrent Engineering, parallell utveckling 

av produkter och processer  
 

CRM Customer Relation Management 

 

CS09 Component Step 2009 

 

C/O Change Over Time 

 

C/T Cycle Time 

 

DCE Distributed Collaborative Engineering 

 

DFA 

 

Design For Assembly, monteringsvänlig 

konstruktion 

 

DFM 

 

Design For Manufacturing, datorbaserad 

konstruktionsanalys för producerbarhet 

 

DFR Design For Reliability 

 

F&U Forskning och utveckling 

 

FEM Finita Element Metoden 

 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis 

 

GEO Geometrisk simulering 

 

JIT 

 

Just In Time, japansk filosofi för snabbhet, 

kvalitet och låga kostnader 

 

MIFA Material and Information Flow Analysis 

 

MPR Manufacturing Resource Planning 

 

MPS Material och produktionssystem 



 
 

  

 

NC 

 

Numerisk Control, datorstyrning till 

maskiner 

 

PDM Product Data Management 

 

PLM Product Lifecycle Management 

 

PRS Product Requirement Specification 

 

SPS Statistisk processtyrning 

 

SRM Supplier Relation Management 

 

TQC 

 

Total Quality Control, total kvalitetsstyrning 

som omfattar alla anställda i ett företag 

 

TQM Total Quality Management, total 

kvalitetsstyrning 

 

Volvo CE Volvo Construction Equipment AB 

Component Division 
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1 Inledning 
I detta kapitel kan bakgrunden till examensarbetet samt avgränsningar läsas. 

1.1 Bakgrund 

Produktionsvolymerna hos Volvo CE i Eskilstuna har på senare år ökat markant vilket har lett 

till att produktionskapaciteten nu måste ökas. För att möjliggöra detta har man valt att 

omorganisera komponentfabriken i Eskilstuna, från funktionell verkstad till flödesgrupper. 

Detta arbete påbörjades 2007 och kommer att färdigställas 2010. Den enorma uppgiften att 

omvandla fabriken har fått projektnamnet CS09, Component Step 2009. 

 

När det är omöjligt att få samma flexibilitet i en flödesgruppsbaserad verkstad som en 

funktionell verkstad, ställs nu större krav på konstruktörerna. Hänsyn till den specifika 

flödesgruppens begränsningar måste nu tas i beaktning när konstruktionsavdelningen tar fram 

nya produkter. 

 

1.2 Mål/Syfte 

Examensarbetets mål är att åskådliggöra de olika flödesgruppernas produktionsmöjligheter 

och begränsningar, samt undersöka hur arbetet med produktutveckling genomförs i dag och 

ge förslag på förbättringar. Syftet är att underlätta arbetet med introduktionen av nya 

produkter i fabriken. 

 

1.3 Avgränsningar 

När Volvo CE:s fabrik i Eskilstuna håller på med ett stort förändringsarbete kommer bara de 

maskiner där maskindata finns att tillgå, under examensarbetets tidsram, att kartläggas. Det 

gör att maskiner som är planerade att köpas in, eller blir inköpta i ett sent skede, inte kommer 

att behandlas i detta arbete. 

 

För att möjliggöra kartläggningen av en fabrik som inte finns idag, har antagandet att de 

planer som projektet CS09 hade när examensarbetet startade genomförs utan förändringar. 
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2 Metod 
Det här kapitlet beskriver vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för att söka svar 

på de frågor som arbetet syftar att besvara. Även en viss teoretisk bakgrund till de val som 

gjorts kommer att presensteras. 

 

En forskning som i huvudsak är kvantitativ inriktad har många gånger kvalitativa inslag, 

enligt Runa Patel och Ulla Tebelius (1987). Detta är en rapport från en kvalitativ 

undersökning, då materialet och frågeställningarna som undersöktes inte går att besvara med 

statistisk data. 

2.1 Planering 

Forskningen söker antingen kunskap som kan mätas, beskrivas och förklara fenomenen i vår 

verklighet eller så söker forskningen kunskap som inventerar, uttyder och förstår fenomenen, 

enligt Runa Patel och Ulla Tebelius (1987). Eftersom det är frågan om olika typer av 

information går man tillväga på skilda sätt. För att en korrekt planering skall gå att ta fram 

måste frågeställningar och mål i förväg klargöras, något som gjordes genom att en projektplan 

upprättades med handledare på företaget, där mål och avgränsningar specificerades, bilaga 5.   

2.2 Undersökningar 

Problemformuleringarna ansågs lämpligast att besvaras med en explorativ undersökning. 

Syftet med en explorativ undersökning är att inhämta så mycket information som möjligt om 

ett bestämt problemområde, enligt Runa Patel och Ulla Tebelius (1987). För att samla 

information i denna undersökning beslöts det att interjuver, deltagandeobservationer samt 

genomgång av ett stort arbete, som redan var gjort av projektet CS09 och bestod av teknisk 

data och beskrivningar, var det mest lämpliga.  

 

En beskrivning av alla flöden samt dess maskiner togs fram ur materialet som projektet CS09 

sammanställt. För att komplettera denna bild, samt hitta eventuella fel, intervjuades de 

tekniker som var projektledare för respektive flöde, de fick även möjligheten att läsa igenom 

materialet och komma med kommentarer.  

 

Kartläggningen över de generella önskemål produktion har på artiklarnas konstruktion, 

produktionsvänliga produkter på Volvo CE, var redan påbörjad och examensarbetarna övertog 

detta material. Dock var materialet utspritt på olika källor, vilket innebar att en 

sammanställning blev steg ett. Kompletteringar gjordes sedermera med beskrivningar av 

processer samt information som erhållits vid interjuver av berörda personer inom produktion 

på Volvo CE.   

 

Under diskussioner och möten framkom flera frågor som berörde examensarbetet: 

 

 Vad anser produktion att konstruktion behöver veta om produktionssystemet? 

 Vad anser konstruktion sig behöva veta om produktionssystemet? 

 Hur upplever produktion att konstruktion tillgodoser sig information? 

 Hur upplever konstruktion att produktion besvarar frågor och bidrar med information 

till nya konstruktioner? 

 Hur fungerar informationsutbytet mellan produktion och konstruktion, enligt en 

utomstående? 
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2.3 Fallstudie 

Fallstudien bedrevs som en kvalitativ fallstudie, vilket betyder att studien grundade sig på 

induktiva resonemang. Generaliseringar, begrepp och hypoteser uppstår ur den information 

man har tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar ram till det man 

studerar, enligt Sharan B Merriam (1994). 

 

När vi sökte svar på frågor rörande produktutveckling, valde vi att utföra fallstudien i ett 

utvecklingsprojekt på Volvo CE i Eskilstuna. Eftersom projekt 5609 tidsmässigt låg i en fas 

som passade studien, valde gruppen att genomföra studien i detta projekt. Då examensarbetets 

tidsram var betydligt kortare än den för P5609, tog gruppen beslutet att avgränsa sig till 

endast en fas av projektet. Mer om detta i kapitel 5. 

2.4 Intervjuer 

Ett stort antal människor har bidragit till denna rapport, interjuver har hållits men även mer 

informella samtal har använts för att samla information. De interjuver som hållits har 

genomförts enligt intervjuteori om kvalitativ forskning, Steiner Kavle (1997).  

 

Intervjuerna genomfördes i panelform, två intervjuare och en eller flera respondenter. 

Semistruktur, på förhand sammanställda frågor som inte följts till pricka utan lämnar utrymme 

till följdfrågor, användes vid intervjuerna. Frågor som användes vid intervjuer finns i bilaga 1 

och 2. 

 

Valet av semistruktur gjordes då examensarbetarna ansåg att detta skulle underlätta 

informationsinsamling om hur arbetet fungerar på Volvo CE, samt varför. 

2.5 Analys av materialet 

Vid val av kvalitativt inriktad forskning måste forskaren vidga sin syn och förståelse för 

problemet, för att materialet skall bli användbart. Det gör att forskaren måste öka sin 

teoretiska förståelse för problemen, vilket kan göras genom att studera tidigare material inom 

ämnet. Därför gjordes en teoristudie om Concurrent Engineering som sedan använts som 

underlag för att göra analysen av Volvo CE:s arbete med produktutveckling. 

 

Teorin har även använts för att validera resultaten som erhållits av de kvalitativa 

undersökningarna. Det finns tyvärr en risk att man endast ser det som redan framgår av 

tidigare forskning, därav är det även nyttigt att gå tillbaka till frågeställningarna som startade 

projektet, enligt Runa Patel och Ulla Tebelius (1987). För att möjliggöra detta är det av stor 

vikt att målen/målet är realistiska inom tidsramen för projektet, samtidigt framkommer det om 

de ställda frågorna blivit besvarade. 
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3 Företagspresentation 
Detta kapitel ger en kort beskrivning av Volvo Construction Equipment AB Component 

Division, samt de delar av projektet CS09 som berör examensarbetet. 

3.1 Volvo Construction Equipment AB Component Division 

Volvo Construction Equipment AB Component Division är underleverantörer till andra Volvo 

Construction Equipment bolag i Braås och Arvika, och förser dem med axlar och 

transmissioner. Komponenterna utvecklas och tillverkas i Eskilstuna och sitter i 

anläggningsmaskiner. Fabriken måste försörja en stor mängd maskiner och modeller med 

axlar och transmissioner, något som gör att artikelfloran är väldigt stor. 

3.2 Projekt CS09, Component Step 2009 

För att omvandla fabriken i Eskilstuna från en funktionell verkstad till en flödesorienterad 

fabrik, drivs ett projekt med namn CS09. Fram till 2007 var fabriken indelad i tre verkstäder 

TMA (bearbetning av axlar och kugghjul) och TMG (bearbetning av gjutgods) samt 

montering. Projektet CS09 kom i en förstudie fram till att om framtida kapacitetskrav skulle 

kunna uppfyllas måste fabriken gå över till två flöden, något som innebar att man delade upp 

fabriken i ett axelflöde och ett transmissionsflöde. Även monteringen har bytt koncept, från 

stationsmontering till linjemontering. Detta för att transformera fabriken i enlighet med lean 

principerna. 

 

Planen är att fabriken skall minimera slöseri och onödiga moment och målet är att helt 

eliminera dessa. För att lyckas med detta görs en stor omflyttning av maskiner samtidigt som 

personalen får utbildning inom lean filosofin. 
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4 Litteraturstudie – Produktutveckling 
Då målet med arbetet är att ta fram en produktionskarta, har bl.a. litteraturstudier gällande 

design och produktutveckling gjorts. Detta för att skapa förståelse om vad design och 

produktutveckling är, samt vilken information som underlättar processen. 

 

Arbetet som presenteras i den här rapporten kan ses som både ett utvecklingsarbete och/eller 

en utredning. Ett utvecklingsarbete syftar på det metodiska sökandet efter kunskap för att 

åstadkomma en ny eller förbättra en redan befintlig produkt eller process. Med utredning 

menas sökandet efter kunskap, med en bestämd tillämpning av denna kunskap som mål. Ofta 

används dessa kunskaper senare som beslutsunderlag enligt Jerker Lundequist (1995). 

 

Det är därför viktigt att förstå att resultatet av den här rapporten bara är information som 

måste tolkas av endera produktionsteknikern eller konstruktören, för att komma till sin rätt. 

4.1 Utvecklingsarbete 

Om man genomför ett utvecklingsarbete finns det några saker man bör tänka på. Först och 

främst att utvecklingsarbete förutsätter tvärfacklig och tvärvetenskapligt samarbete mellan 

bland annat specialister och olika avdelningar, för det andra att utvecklingsprojekt är 

framtidsinriktade, något som vi inte vet med säkerhet. Med det menas att vi gör någonting 

idag för att uppnå resultat senare och vi vet inte vad resultatet kommer att bli. 

 

Dock kan det finnas problem när man genomför ett utvecklingsarbete, vad gäller målet. Ofta 

intresserar sig de ansvariga endast för hur snabbt och billigt man kan uppnå det uppsatta 

målet. Men naturligtvis bör målet vara viktigare än medlen man använder sig av för att 

komma dit, inom rimliga gränser. 

4.2 Kvalitetsarbete 

Då man genomför utvecklingsarbeten som syftar till att höja kvaliteten på genomförande och 

resultat av en produktionsprocess kallas det kvalitetsarbete. Anledningen till att man 

genomför kvalitetsarbeten är att man någonstans i ledet har kvalitetsproblem och vill åtgärda 

eller åtminstone minimera dessa problem. Exempel på kvalitetsproblem kan vara 

 

 att kunder har svårigheter att formulera funktionskrav 

 att man har brister i produktbestämningen 

 att det finns bristande kvalitet i produktionsskedet 

 

För att ett kvalitetsarbete skall fungera krävs det att personerna som skall jobba med det har 

resurser, utbildning och erfarenhet. För att minska beroendet av erfarenhet hos dem som 

arbetar måste rutiner för erfarenhetsåterföring finnas, något som bör ske på ett strukturerat 

och standardiserat sätt, för att minska beroendet av nyckel personer. Redan i uppstarten av ett 

projekt bör en kvalitetsplan ingå, där arbetsfördelning, ansvarsfördelning och befogenheter är 

nedskrivna enligt Jerker Lundequist (1995). 

4.3 Produktutveckling 

Vid design av nya artiklar hanterar man problem gällande artefakters utformning, tillverkning 

och användning.  I den tidiga designfasen bestämmer man främst produktens egenskaper, det 

är i detta stadium man har störst möjligheter att hantera problem. Design syftar således inte 
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bara till att utforma ett objekt, utan också till att planera produktens tillverkning och 

användning. 

 

Jerker Lundequist (1995) delar in design i fyra moment som är sammanflätade. 

 

  konstnärliga processer 

  informationsbearbetande processer 

  förhandlings- och beslutsprocesser 

  moment av lösning eller hantering av utformningsproblem 

 

Informationen delas in i två kategorier, systeminformation om samband och helheten, och 

detaljinformation så som dimensioner och material. Kunskap om flöden i ett 

produktionssystem ger upphov till systeminformation som sedan måste brytas ned till 

detaljinformation, t.ex. vilka krav ställer produktionssystemet på produkten för att den skall 

gå att tillverka. 

 

När produkten sedermera tas fram måste alla krav som framkommit vid 

informationsinsamling från produktion vägas mot kraven från kunden. Man måste hitta en 

balans mellan kundvärdet och produktionskostnaderna för att fortsätta, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Balansen mellan produktionssystemet och kunden, Patrik Nilsson och Fredrik Andersson (2004) 

 

Kraven från de olika intressenterna genereras inte på samma sätt, utan produktionskrav 

kommer ofta från botten till toppen medan produktkrav kommer från ledningen till botten i 

hierarkin. Det har historiskt inneburit att kraven från produktion fått stå tillbaka för kraven 

från konstruktion.  

 

För att balansen skall vara möjligt måste de som skall göra övervägningen förstå 

konsekvenserna av sina beslut. Detta låter väldigt lätt men man måste tänka på att små 

förändringar i ett tidigt konceptstadium kan generera enorma kostnader senare i processen.  

 

Det som visades i Patrik Nilsson och Fredrik Andersson (2004) studie, var att det är önskvärt 

att ha tillgång till informationen om produktionssystemet redan i konceptfasen. Dock måste 

informationens omfattning avvägas mycket noga. För mycket information i ett tidigt stadium 

kan stoppa processen, då man riskerar att strypa alla idéer innan de hinner ta form, medan för 

lite information kan leda till onödiga kostnader i ett senare skede. 

 

Det är vanligt, historiskt sett, att utvecklingsarbete sker sekventiellt, se figur 2. Denna modell 

av arbete leder dock till att tidigt informationsutbyte inte möjliggörs. En av de nackdelar som 

främst drivit bort företag från denna modell är tiden det tar från en ide till marknaden, genom 

att börja arbeta mer parallellt vill man korta ledtiden, se figur 3. Detta ger synergieffekten att 
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informationsutbyte möjliggörs, en grund för Concurrent Engineering enligt Håkan Södersved 

(1991). 

 

 
Figur 2.  Illustration över ett sekventiellt arbetssätt för produktframtagning. Stoppskyltarna skall illustrera 

svårigheten med informationsutbyte mellan olika faser. 

   

 
Figur 3. Illustration över olika faser i ett Concurrent Engineering projekt.  

 

Japanerna var de som först tog fram filosofierna och modellerna för få ett mer parallellt arbete 

i utvecklingsfasen. Genom metoder som Simultaneous Engineering och Concurrent 

Engineering lyckades japanerna minska ledtiden från idé till det att artiklarna var på 

marknaden, gentemot européerna, med 20 månader år 1990 enligt John Hartley och John 

Mortimer (1991), se figur 4. 

 

 
Figur 4. Tidsskillnad mellan att en ide når marknaden i Japan och Europa, år 1990. John Hartley och John 

Mortimer (1991). 

 

När livstiden ständigt minskar för nya produkttillämpningar och utvecklingstiden för 

produktionssystem blir allt längre, ställer artiklar och system allt större krav på avancerad 

teknologi, se figur 5. Det gör att de europeiska företagen inte längre kan bortse från de 

japanska produktions- och utvecklingsfilosofierna.  
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Figur 5. Utvecklingstid för olika produktionssystem, Håkan Södersved (1991). 

 

Enligt John Hartley och John Mortimer (1991) har det visat sig att utveckling som sker 

parallellt blir mindre kostsam. Genom att ta större kostnader i början av projekt slipper man 

en bom av kostnader när produkterna går i produktion, se figur 6. Kostnader som brukar 

uppstå efter att artiklarna gått i serieproduktion är främst relaterade till kvalitetsproblem, men 

även att maskiner inte har den duglighet som krävs.  

 

 
Figur 6.  Illustration över kostnadsfördelningarna mellan sekventiell och simultan utveckling. Med sign off 

menas att artiklarna tas över av produktion. 

 

Kostnader som dyker upp sent i utvecklingsprojekt är svårare att kontrollera. När man redan 

har lagt in en stor summa pengar vill man inte att dessa skall gå förlorade genom att projekt 

läggs ner. Det leder till att produktprojekt som aldrig borde gå till marknad fortlever. 

4.4 Concurrent Engineering (CE) 

Eftersom Volvo Construction Equipment har satt som mål att ha den bästa 

produktionsapparaten till 2010 måste de börja anpassa sig till marknadens höga tempo, vilket 

de med all säkerhet inte är ensamma om. Det innebär att man måste få informationen att gå 

mycket snabbare, än historiskt sett, mellan avdelningarna. Man kan överbrygga många 

problem med förändringar i konstruktion genom att arbeta parallellt och tillsammans. Nedan 

följer en definition av CE enligt Håkan Södersved (1991) 

 

”Concurrent Engineering är ett marknadsorienterat systematiskt angreppssätt för integrerad, 

samtidig utveckling av produkter och deras tillhörande processer, inklusive 

underleverantörer, tillverkning, underhåll och kundsupport. Detta tillvägagångssätt är avsett 

att få konstruktörer och andra team medlemmar att från början optimera alla element i 
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produktlivscykel, från mottagande till skrotning, inkluderande användarbehov, kvalitet, 

tidsaspekter och kostnader.” 

 

CE kommer ursprungligen från Japan och är en metodik för snabb produktframtagning. 

Japanerna har lyckats korta utvecklingstiderna tack vare F&U-verksamheter där nya material, 

nya grundkomponenter osv. tas fram. Genom att alla delar av företaget har kunnande inom de 

nya teknikerna och kan vara med och utveckla dem, har de lyckats minska ledtiden från idé 

till marknad. Den Japanska industrin driver även utvecklingsprojekt utan att ha en kund, 

eftersom deras filosofi bygger på ständiga förbättringar, för att på så sätt kunna ligga före 

övriga världen inom många områden. 

 

I figur 7 kan vi se grunderna för tankesättet CE där system och verktyg med mänskliga 

resurser skall optimera produktutvecklings- och produktionsprocesser. Många ser CE som en 

låda med verktyg, men för att få optimal effekt och förståelse av CE måste man förstå att det 

mer är en filosofi enligt Utpal Roy, John M Usher och Hamid R. Parsaei (1999). Enligt dem 

är det vanligt att man endast fokuserar på cirkeln med system, men det är där cirklarna korsar 

varandra som är intressant, figur 7 . 

 

 
Figur 7. En enkel bild som gör ett försök till att förklara Concurrent Engineering, Patrik Nilsson och Mats 

Jackson (2004). 

 

I figur 7 är CE indelat i tre grundelement men då Håkan Södersved (1991) listade 

satsningarna som de amerikanska företagen i hans rapport gjort, var de följande fyra.  

 

1. Tvärfunktionella grupper för effektivare produktframtagning 

2. Datorhjälpmedel CAE, som integrerar skilt utvecklade program 

3. Formella vetenskapliga metoder för tidigare och noggrannare satsningar på kvalitet 

och detaljanalys av kundbehov, produkter och processer 

4. Satsning på människors skapande förmåga, information, utbildning och träning 

 

Dessa satsningar och de tre cirklarna kan ligga till grund för en generell modell över CE, som 

i sin tur kan brytas ner till en mer detaljerad modell, tabell 1. 
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Tabell 1. Generell och detaljerad modell över CE, källa Utpal Roy, John M Usher och Hamid R Parsaei (1999). 

Dimensioner i generell CE modell Element i en detaljerad CE modell 

1 Organisation 1 Teaming 

2 Management System 

3 Chefer & Ledarskap  

2 Kommunikations infrastruktur 4 Teknologiska system 

3 Krav  5 Kundfokus 

4 Produktutveckling 6 Produktkonstruktion 

7 Processfokus 

8 Verktyg för applikation 

4.4.1 Organisation 

Bildande av tema är en av de största grundstenarna i CE där utvecklingstemat bör innehålla 

representanter från alla funktionella delar av ett företag som är aktieägare i den nya 

produkten, enligt Utpal Roy, John M Usher och Hamid R Parsaei (1999). Detta betyder att 

alla som berörs av förändringen på ett lägre eller högre plan skall kunna påverka produktens 

utveckling. Målet med att samla en bred kompetens är att, enligt Håkan Södersved (1991), 

”tidigt i projekten upptäcka potentiella risker och problem, som därmed hinner lösas i tid”.  

 

Väl fungerande tvärfunktionella grupper är inte lätta att bygga upp. Håkan Södersved (1991) 

visar i sin undersökning att det fanns starka barriärer mot grupperna i de företag som han 

undersökte, av bl.a. mellanchefer som inte ville avsätta sina resurser. När resurser för 

grupparbete hämtas från olika delar inom ett företag kommer i många fall en lojalitetskonflikt 

att uppstå, därav är det mycket viktigt att ledningen för företagen förklarar hur CE arbetet 

skall prioriteras inom hela företaget. 

 

En samarbetsform som fungerar mellan olika delar av ett företag tar tid att bygga upp. Det är 

inte bara nämnda faktorer som orsakar detta, utan även att många företag har helt skilda 

system för att hantera information mellan avdelningarna. 

4.4.2 Infrastruktur för information 

För de amerikanska företagen som var med i Håkan Södersveds (1991) utredning visade det 

sig vara en stor utmaning att integrera de datorbaserade utvecklingsmiljöerna. I Sverige 

bedömer han att det är ännu tuffare när generationsspridningen på programvara är ännu större. 

Målet för en välfungerande databaserad utvecklingsmiljö är att systematiskt insamla data och 

statistik från tidigare projekt och processer, samt kontinuerligt lösa problem. 

 

I dagens industri finns en mängd möjligheter att simulera olika skeden i produktens livscykel. 

Allt från hur den skall tillverkas till hur länge den kommer att hålla, vilket leder till en stor 

mängd data som skall analyseras och användas vid produktutvecklingen och är 

produktrelaterad, se figur 8. 
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Figur 8. Illustration över information som skall tas in vid nyutveckling av en produkt.  

4.4.3 Kravspecifikation 

När en produkt tas fram skall det tvärfunktionella teamet sammanställa en kravspecifikation, 

genom att alla delar av organisationen är representerad bör man kunna få med krav från både 

kund och den egna organisationen. Teamet skall dock vara flexibelt, nya krav kan uppstå 

under hela utvecklingstiden enligt Utpal Roy, John M Usher och Hamid R Parsaei (1999). 

Genom detta arbetssätt kan en balans mellan vad kunden och företaget behöver uppnås, se 

figur 1. 

 

Kravspecifikationen är även till för att öka förståelsen för de olika deltagarnas uppgifter i 

teamet. Genom att synliggöra de krav som skall uppnås, kan alla i gruppen få en bättre 

förståelse om vad som ligger bakom olika beslut och antaganden som andra gruppmedlemmar 

gör. 

 

Det är inte meningen att fokus från kunden skall försvinna utan detta skall genomsyra hela 

teamet, medlemmarna skall ur sitt perspektiv se vilka krav som måste uppfyllas för att deras 

organisation skall kunna uppfylla kundens krav. Ex. produktion vill införa standardisering av 

ett visst mått då de anser att kundens krav på billigare produkt skulle uppnås på detta sett. 

 

Synsättet blir lättare att förstå om man sätter sig in i japanska företags filosofier om 

utveckling, som bygger på att ständiga förbättringar är nyckeln till framgång och tillväxt. 

Vilket innebär att man, utan kundens vetskap, kommer att utföra förbättringar som gynnar 

både kunden och företaget, enligt Håkan Södersved (1991). 

4.4.4 Produktutveckling 

Själva målet inom CE är produktutveckling. Genom att alla delar av företaget är med i 

produktutvecklingen kommer de att ha ett ansvar för kvalitén, enligt Utpal Roy, John M 

Usher och Hamid R Parsaei (1999). Det, tillsammans med de verktyg som CE har att erbjuda, 

skall inte bara minska tiden till marknaden utan också säkra kvalitén. 

4.4.5 Verktyg i CE 

Då man arbetar med CE används en hel rad verktyg, främst kvalitetsverktyg, men att bara 

använda dem för att generera rapporter leder inte till utveckling utan till en stor mängd 

papper. Det är först när man implementerar informationen som verktygen tar fram, som de 

kan leda till utveckling. 

 

Nedan, i figur 9, har vanliga verktyg och tekniker inom modeller för CE synliggjorts. Vissa av 

dessa har valts att presenteras djupare när de bedömdes som intressanta för examensarbetet. 
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Figur 9. Modellen för CE och dess verktyg, enligt Utpal Roy, John M Usher och Hamid R Parsaei (1999), 

illustrerad av examensarbetarna. 

4.5 Distributed Collaborativ Engineering - DCE 

När bedömningen att verktygen som används för kommunikation mellan organisationer var av 

intresse för arbetet, har vi beslutat att ta upp DCE och en del verktyg som det berör. Dagens 

företag använder en enorm mängd datasystem och program, i figur 10 ser man hur ett vanligt 

system är uppbyggt. 

 

 
Figur 10. Illustration över system på företag, Thomas Olofsson et al. (2004). 
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Dessa system producerar en mängd nyttig data i olika skeden av en produkts livscykel, med 

CE:s tankesätt vill man utnyttja all data vid utveckling av nya produkter. I figur 11 är 

informationsmängden som produceras under en produkts livscykel exemplifierad.  

 

 
Figur 11. Illustration över informationsmängd under en produkts livscykel, hämtad från Thomas Olofsson et al. 

(2004). 

4.5.1 Material och Produktionssystem - MPS 

Ett system som var välbeprövat redan när det kom under 90-talet är MPS. Det är system som 

med hjälp av BOM listor, lagerdata och produktionsscheman beräknar materialbehovet, enligt 

Thomas Olofsson et al. (2004) ansvara MPS systemen för nedan listade punkter. 

 

 Bestämma kvantitet på komponenter 

 Justera materialbehov mot det som finns i lager 

 Rekommendationer om beställningspunkter 

 Kontroll över lagernivåer och leveranser 

 Leveranser av plocklistor och material till produktion 

 Reducera lagret av material och komponenter i takt med produktions förbrukning 

 Rekommendationer om omläggningar av produktion/leverans av order när uppskattat 

datum inte är i fas med utlovat  

4.5.2 Product Data Management - PDM  

Under produktutvecklingsfasen genereras en stor mängd information som måste sorteras och 

distribueras, det är PDM-systemets uppgift enligt Thomas Olofsson et al (2004). De menar 

även att PDM-systemet innehåller följande huvudfunktioner 

 

 Data vault - elektroniska dokumentskåp. Hanterar rättigheter och versioner, 

programmet ser till att endast en giltig version av data cirkulerar och att det bara är rätt 

personer som kommer åt denna version. 
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 Produktstrukturer, en produkt kan beskrivas ur många olika synvinklar och inom ett 

företag förekommer en rad olika versioner. För ett exempel på hur en produktstruktur 

kan se ut, se figur 12. 

 

 Klassificering av komponenter och dokument, alla artiklar har olika egenskaper och 

dessa klassificeras in i önskade grupper t.ex. artikelnummer, lagerstatus, vikt osv. 

Detta kan användas för att ta fram BOM listor. 

 

 Processhantering och arbetsflöden  

o Hantering när någon bearbetar data – versionshantering. Det skall bara finnas 

en version och endas en person skall kunna arbeta med materialet åt gången. 

Det går även att styra vem som kan komma åt data i de flesta PDM-system. 

o Hantering av dataflödet mellan personer i organisationen. De flesta PDM-

systemen har någon form av kontroll av projektprocessen. Projektledaren skall 

via tillstånd utlösa ”triggers” och på detta sätt styra farten på projektet. 

o Spårbarhet av ovan nämnda punkter. Det finns olika modeller för att lösa 

spårbarheten, men för de flesta system är det möjligt att gå bakåt i tiden för 

projekten och att se när olika beslut togs. 

 

  
Figur 12. Illustration över produktstruktur.  

4.5.3 Anpassningar till CE av olika system 

Det talas om fyra nya trender inom PDM världen, enligt Andreas Rundby och Daniel 

Mattsson (2003). Dessa är listade nedan. 

 

 Information går mot att hanteras i produktorienterade system baserade på 

objektorienterade produktmodeller som ger flexibilitet och möjlighet till bättre 

visualisering. 

 System integreras med övriga system i företaget, för att underlätta arbetet inom 

filosofier som CE t.ex. PDM med MPS. 

 Produktutvecklingen sker mer och mer i öppna system som webblösningar. Detta 

möjliggör ett större samarbete med kunder och underleverantörer. 
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 Industrin börjar förstå vikten av att följa produkten genom hela livscykeln. Nya system 

som PLM utvecklas som är anpassade efter CE, se figur 13. 

 

 
Figur 13. Illustration över nya system, Thomas Olofsson et al. (2004). 

 

När gränserna mellan olika system suddas ut möjliggörs ett bättre samarbete, genom att alla 

avdelningar använder samma grund för sin kommunikation undviks missförstånd, allt detta i 

enlighet med CE filosofier. 

4.5.4 Visualiseringsverktyg 

När konstruktioner blir mer och mer avancerade är det många gånger svårt att beskriva dem 

endas med bilder och text, enligt Andreas Rundby och Daniel Mattsson (2003). Det gör att 

kravet på att visualisera konstruktioner i 3D har blivit allt större och genom att dagens digitala 

verktyg har blivit så pass avancerade, kan mer och mer produktutveckling ske rent digitalt. 

Thomas Olofsson et al. (2004) skriver: 

 

”Digital Prototyping. It is today feasible to carry out most product development work entirely 

digitally. A geometric model can be used to support activities ranging from product design 

and analysis, manufacturing and assembly, service, sales and marketing. Whilst these 

different activities require different strategies for visualising product data, today’s product 

models are increasingly able to cater for these varying needs” 

 

För visualisering finns det en mängd olika program, nedan har några olika typer listats, Peter 

Törlind (2006). 

 

 Olika verktyg lämpar sig för olika uppgifter. 

 CAE 

 Animeringsprogram 

 DMU-Digital Mockup 

 VR- Virtual Reality 

 Program för att synkront dela ”CAD-data” 

4.5.5 Computer Aided Design - CAD 

De objekt som oftast används för att integrera olika datasystem är solidmodeller, enligt Håkan 

Södersved (1991). Genom att de flesta simuleringar, inom både produktion och konstruktion, 

utgår från solidmodellen, är det av största vikt att en väl modellerad solidmodell används för 

att simuleringarna skall vara rättvisande.  
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De flesta av dagens PDM-system har redan inbyggda visualiseringsverktyg. Det har även 

kommit ut program på marknaden som möjliggör undersökningar av CAD-modeller med 3D 

annoteringar (ritningsdata som införs i 3D modellen), utan att man har ett CAD-system på 

datorn. 

4.6 Failure Mode and Effect Analysis – FMEA 

Är en metod för att på ett systematiskt sätt förutsäga möjliga fel och utvärdera felens 

konsekvenser. För att förhindra att felen uppstår, föreslår man genom poängsättning vilka 

åtgärder som bör genomföras.  

 

Metoden är vanlig vid bl.a. framtagande av nya produktionsprocesser, men även i projekt för 

nya produkter. Genom att bedöma ett fels effekt, sannolikhet för uppträdande och sannolikhet 

för upptäckt, ser man var i en konstruktion eller i en tillverkningsprocess de allvarliga farorna 

finns. Detta ligger som grund för att bedöma lämpliga åtgärder, enligt Bo Bergman och Bengt 

Klefsjö (1995). 

 

Sedan beräknas risktal för effekt, uppträdandesannolikhet och upptäcktssannolikhet utifrån ett 

poängsystem med skala 1-10. Risktalet fås genom att multiplicera dessa tre faktorer, åtgärder 

tas sedan för de felorsaker med högst risktal. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av de studier och undersökningar som gjorts att presenteras. 

När en del material är känsligt för publicering, på grund utav sekretess, har generella 

beskrivningar använts för det materialet. 

5.1 Case P5609 

Volvo arbetar med produktutveckling på ett standardiserat sätt för att underlätta samarbetet 

och kommunikationen inom företaget, modellen man använder sig av kallas GDP (Global 

Development Process). GDP:s struktur ser ut som en solfjäder (se figur 14) och bygger på att 

vissa faser skall klaras av innan förutbestämda punkter. Dessa punkter kallas grindar och här 

fattas beslut om vidare arbete, det är mening att alla skall veta vad som skall göras genom att 

följa denna modell. Varje del inom Volvo har emellertid anpassat modellen efter sina 

specifika behov, på Volvo Components kallar man denna anpassning CPD (Control of 

Product Development) eller PAP (Project Assurance Plan) för produktutvecklingens 

projektstruktur.  

 

 
Figur 14. Illustration av GDP, teamplace P5609. 

 

För att få en större insyn hur Volvo CE arbetar med förändringar av produkter, har vi valt att 

göra en undersökning om arbetet i projekt 5609 och närmare bestämt produktions arbete inom 

detta projekt. P5609 syftar till att sänka bränsleförbrukningen på kommande generationer av 

maskiner. 

 

I projektet skulle man även prova att öka det tidiga samarbetet mellan konstruktion och 

produktion, vilket gjorde det lämpat för denna studie. För att passa tidsramarna i 

examensarbetet valdes fallstudien att göras i fasen Concept study. 

5.1.1 Pre-Study 

Syftet med en förstudie är att generera en rapport som skall ligga till grund för beslut om 

projektet skall fortsätta till nästa steg Concept Study, den skall innehålla analyser om 

produktens omvärld, lagar, konkurrenter mm. Det gör det möjligt att i tid påvisa om ett 

projekt inte bör dras i gång. Denna fas var avklarad när vi kom in i projektet och materialet 
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var framtaget av Leif Gustafsson. Enligt projektmallen skulle det som listats i tabell 2 

levereras av produktion innan projektet går in i fasen Concept study. 

 
Tabell 2. Vad som skall levereras av produktion innan Concept study, teamplace P5609. 

Capability of Manufacturing Facility Analyzed 

Cost Calculation 

Investment Needs for Manufacturing Estimated 

Manufacturing Feasibility Study Performed 

Possible Improvements for Manufacturing and Assembly Analyzed 

 

Projektet genomförde även en riskanalys som kan ses i tabell 3. I denna riskanalys gjordes 

bedömningen att produktion inte hade något att tillägga i detta läge.   

 
Tabell 3. Riskanlys i Pre Study, teamplace P5609. 

3.0 Development Probability  Consequence 

Kvalificerade konstruktörer (CAD) saknas. 

Konsulter ingen bra lösning. Medium (25-50%) Severe 

Engagera konsulter på nyckelpositioner. Low (10-25%) Severe 

Konsulter ger lägre verkningsgrad. Kräver 

handledning. High (50-80%) Major 

Ny elektronikplattform och dess påverkan på 

projektet.  Low (10-25%) Major 

4.0 Testing     

Brist på verifieringsresurser (xxx utpekad till 

projektet men fullt upp med annat projekt). Very high (80-100%) Disaster 

Tillgång till rigg. Very high (80-100%) Disaster 

Tillgång till prov och monteringsresurser. Very high (80-100%) Disaster 

5.0 Manufacturing     

      

6.0 Purchase & Supply     

      

7.0 Project management     

      

Tidskrävande adm. system, PAP, Early phases. 

Lägger tid på "fel"saker. High (50-80%) Severe 

Resursbrist Very high (80-100%) Disaster 

8.0 Other risks     

      

Missbedömer tid. Kvalitet blir lidande. High (50-80%) Severe 

Dåligt engagemang/prioritet hos projektmedlemmar 

eftersom de är med i andra projekt.  High (50-80%) Major 

Tid till serieproduktion kort. Finns inte utrymme för 

omtag.  Very high (80-100%) Severe 

Sent val av motor kan ändra förutsättningar. Very high (80-100%) Severe 

Bristfälliga (dåliga) lastunderlag det som finns idag. Very high (80-100%) Severe 
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5.1.2 Concept study 

Concept study bygger på det material som tagits fram i Pre-study och under fasens gång skall 

det koncept som bäst löser funktionskraven och anses vara det med bäst potential tas fram. 

Det är alltså i denna fas som produktion har de sista stora möjligheterna att påverka en 

konstruktion. Om man tittar i figur 14 ser man att Concept gate, den tidpunkt i projektet då 

beslut tas om artiklarna skall produceras i fabriken eller köpas, ligger i mitten av fasen.  

 

Concept gate flyttades till slutet av konceptstudiefasen i projekt 5609 då tiden som krävdes 

för att ta fram ett material, som belyser alla konsekvenser av beslutet, inte räckte till. Dock 

skall inte produktionsavdelningen, enligt projektmallen, ta fram något material om fabrikens 

produktionssystem innan Concept gate. Något som innebär att beslutet, om en artikel skall 

tillverkas i fabriken, inte skall grundas på några produktionstekniska data förutom den som 

redan kommit fram i Pre-study. Produktion bidrar dock med input i både FMEA och DFA 

arbetet. Däremot skall konstruktion leverera de saker som står i punkterna nedan innan 

Concept gate: 
 

 Planering och synkronisering 

 Kravhantering 

 Konstruktion axel och transmission 

o Definiering av undersystem osv. 

o Ritningar till prototyper osv. 

  Utvärdering av case 

o FMEA, DFA 

o Utvärdering av material 

o Val av koncept 

 Dokumentation 

 

 

 

Innan projektet tar beslut om det skall gå in i Detailed Development, skall produktion leverera 

kalkyler och analyser över: 

 

 Produktionsmässig konsekvensanalys av projektinnehållet 

 Kostnadskalkyler för produktion 

 Förbättringsplan gällande produktionsrelaterade kvalitets frågor 

 Resursbehov för projektet 

 Prototyper  
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För att produktion skall kunna uppfylla dessa punkter måste de ha tillgång till en preliminär 

BOM-lista, samtidigt som de preliminära ritningarna måste vara gjorda av konstruktion. Det 

konstruktionsavdelningen skall leverera till Development gate kan ses i punkterna nedan: 

 

 Krav 

o Undersystems kravspecifikation 

o Produktkrav godkännande av kund och Volvo CE CMP  

 Konstruktion 

o Interfacet för undersystemen definieras 

o BOM-lista skapas 

 Utvärdering 

o Material 

o Kvalitet på dagens eller liknade produkter 

o Konstruktionsgenomgång 

o Miljöanalys 

o FMEA, FTA osv. 

 Dokumentation 

5.1.2.1 Produktionsgrupp 

För att utvärdera produktionsmöjligheterna av de koncept som kommit från konstruktion, 

satte Anette Brannemo (delprojektledare i P5609) ihop en grupp efter de direktiv som finns på 

Volvo CE. Direktiven specificerar vilka avdelningar som skall vara representerade och genom 

kontakter med respektive avdelningschef tilldelas resurser. I intervjun med Anette Brannemo 

framkom det att problem att få resurser sällan uppstår, men beroende på hur läget ser ut på 

respektive avdelning kan medverkan dock variera. 

 

Gruppen hade som mål att, tillsammans med konstruktion, diskutera och analysera det 

framtagna materialet för att hjälpa konstruktionsavdelningen att göra artiklarna 

produktionsvänliga. Detta skulle ske samtidigt som materialet till Detailed development gate 

togs fram. 

 

I det första mötet som gruppen sammankallades till gick huvudprojektledare Fredrik 

Samuelsson igenom vad huvudprojektet hade för mål samt tidsramar.  

5.1.2.2 Tidsplan 

Produktionsgruppen bedrev sitt arbete som ett eget delprojekt, P2622, i huvudprojektet 5609. 

De har följaktligen en egen tidsplan även om ramverket sattes upp av huvudprojektet, vilket 

innebar att om projekt P2622 blir försenat, kommer hela projektet att försenas. I intervjun 

med Anette Brannemo framkom det att slutdatum är svåra att flytta, då slutkunden kräver 

leverans vid utsatt datum, något som gör att resursbehovet under vissa tider i ett projekt kan 

vara stort.  

 

I P2622:s tidsplan dedikeras resurser samt vad och när dessa skall levereras, för att inte 

försena huvudprojektet. För att göra en bedömning av tidsåtgången fick berörda personer från 

respektive avdelning uppskatta tiderna, Anette som delprojektledare fogade sedan samman 

dessa till en övergripande plan för P2622. 

 



 
 

 21 

I det här projektet var tiden och resurserna ett problem redan vid uppstarten, det fanns helt 

enkelt i minsta laget av båda. Planeringsarbetet försvårades även av att en stor omorganisation 

pågick under arbetets gång, vilket gjorde att resurserna inte alltid visste vilken roll de hade. 

 

Prototypanskaffning var den aktivitet som det redan från start såg ut att kunna vålla 

svårigheter. Redan innan projektet tagit beslut om vilka koncept som skulle gå vidare till nästa 

fas, skulle prototyper behöva vara beställda för att hålla tidsplanen, enligt Fredrik 

Samuelsson. En stor fråga var om de skulle tillverkas i huset eller skickas ut på lego, som 

produktionsläget såg ut bedömde deltagarna att det enda alternativet skulle bli att söka sig till 

externa leverantörer. 

5.1.2.3 Ritningsmaterial 

I Concept study fasens början skall inga ritningar vara klara, därav har de historiskt sett inte 

presenterats för produktion. När ambitionen var att produktion skulle vara med och hjälpa 

konstruktörerna att få artiklarna produktionsvänliga, hade konstruktion tagit fram ett material 

i form av skisser. 

 

När vana av att hantera denna typ av material inte fanns uppstod många missförstånd, många 

diskussioner och frågor kom upp på grund av att projektdeltagarna tolkade skisserna som 

ritningar. Det gjorde att man istället för att komma med förslag och analyser av lösningar bara 

konstaterade problem, vilket innebar att konstruktören fick ägna merparten av tiden åt att 

förklara att detta inte var spikade ritningar. 

 

För att alla analyser innan Concept gate skall var genomförbara måste ett ritningsunderlag 

finnas. Det är med andra ord den tid som produktion behöver för att göra analyser och 

kostnadskalkyler som bestämmer när förarbetet från konstruktion måste vara klart. Något som 

fungerade mycket bra i detta projekt då konstruktion var lyhörda och produktion inte ställde 

orimliga krav tidsmässigt. Genom att skisser fanns ute i ett tidigt stadium kunde även arbetet 

startas tidigare en vanligt. Potentiellt kan beroendet av ritningar leda till komplikationer och 

förseningar grundläggas på detta sett. I interjuver med olika projektledare som inte berördes 

av projektet kunde det konstateras att det är mer en regel än ett undantag att ritningar är 

försenade. 

5.1.2.4 Bill of material 

För att göra en analys av uppstartskostnader i produktion, är det nödvändig med en lista över 

artiklar som berörs. Den första BOM-listan som presenterades för produktion följde ingen 

standard och var svår att tyda, efter påtryckningar från Anette Brannemo kom dock en 

användbar sammanställning. 

5.1.2.5 Konsekvensanalys 

Produktion skulle genomföra en konsekvensanalys innan projektet gick in i Detailed 

development. Syftet med konsekvensanalysen var att utreda vilka konsekvenser ett eventuellt 

byte av navutväxlingen, på Jupiteraxeln till A35, skulle medföra för produktionssystemet. 

Enligt Anette Brannemo är det här det första projektet där en konsekvensanalys gjordes. Som 

bakgrund till analysen visades vilka artiklar som skulle påverkas samt om de skulle ändras i 

antalet, orsaken till detta belystes också. 
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De delar som togs upp i konsekvensanalysen i P2622 är sammanställda i tabell 4. Enligt 

Fredrik Samuelsson var analysen mycket bra men han skulle även vilja ha med beskrivningar 

av övriga risker, något som även levererades efter att denna intervju gjordes. 

Konsekvensanalysen innehöll även kalkyler på kostnader men dessa har valts att inte 

redovisas, då de inte tillför fallstudien något. De ekonomiska siffrorna var det som enligt 

Anette Brannemo var svårast att ta fram, då vanan av detta arbete inte finns, därför håller 

ekonomiavdelningen på att gå igenom siffrorna för att försöka åstadkomma en mall.  

 

Analysen togs fram i samarbete med berörda avdelningar och personer, slutgiltig 

sammanställning gjordes av Bengt Lindholm och Anette Brannemo.  

 
 Tabell 4. Konsekvensanalys produktion, teamplace 5609. 

Område Påverkan 

Teknik Tekniskt sett medför ändringen av navutväxlingen inga 

stora förändringar. Friktionssvetsningen är fn. ingen stabil 

process. Inkörning av nya artiklar kan komma att ta lång 

tid för att säkra processen. 

 

Resursinsats för att bereda det produktionstekniska arbetet 

Yta 5 nya ämnen ska lagerhållas 

5 nya artiklar ska lagerhållas 

Risk för att A35 och A40 måste separeras för att 

säkerställa monteringen. Det bästa vore att konstruktionen 

utformas som en Poka yoka lösning (Idiotsäker lösning) 

Nya 

artiklar/ämnen 

5 nya artiklar/ämnesnummer skall underhållas under 

artikelns/ämnets livslängd. 

Minskade 

storskalefördelar 

Inköpsvolymerna halveras vilket medför ökade kostnader.  

 

Ökat antal ställ 

Logistik Ökad mängd interna transporter.  

Ökat PIA 

Investeringar  De berörda flödena 

Startkostnader De berörda flödena 

Montering Ombyggnad av pressverktyg 

Reservdelar  Ökad kostnad för reservdelshanteringen.  

Provning  Ökad mängd förstörande provning av drivaxlar 

Kvalitetssäkring Fler kvalitetssäkringsaktiviteter  

Strategi  Ändring av navutväxlingen frångår produktionsledningen 

strategier med producerbarhet och standardisering. 

 

Ytterligare punkter över påverkan på produktion, som orsakas av olika nav fram och bak på 

A25:s och A30:s axlar med våta bromsar, gjordes separat. Detta skedde på Timothy 

Kingstons, konstruktionsansvarig för de berörda artiklarna, initiativ. Genom att samla de 

berörda på dåvarande TMG (den delen av produktion som hanterade bearbetning av gjutgods) 

togs synpunkter fram, om konstruktionsmaterialet, som kan komma att få konsekvenser för 

produktion. Dessa punkter har hämtats från teamplace för P5609 och det är Mats Sundberg, 

produktionstekniker inom gjutgodsbearbetning, som sammanställt dem, punkterna togs fram 
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redan vid starten av Concept Study. Informationen var till för att ge konstruktion en möjlighet 

att modifiera koncept i ett tidigt stadium. 

 

1. Om AH-nav och våta-nav har gemensamma uppspänningsdiametrar och anslagsplan 

kan de tillverkas i samma produktionsflöde. Jämfört med dagens AH-nav innebär det 

flänsen Ø463 +7/0 samt fälgstyrningen Ø370h10 med anslagsplanet för fälgen. 

 

2. I produktionscellen för nav blir det mest optimalt att tillverka AH-navet för A25 som 

idag samt att för den våta bromsen ha samma nav fram och bak. Det blir då 2st 

varianter för A25, ”AH” och ”våt”, och 1st variant för A30, ”våt”, totalt 3st 

varianter. 

 

3. Det är möjligt men inte vettigt att i produktionscellen tillverka fem olika varianter av 

nav. Det leder till mera bekymmer och kostnader med ett ökat antal varianter på 

artiklar. 

 

4. Ett önskemål är att få våta bromsar på både A25 och A30, med samma nav fram och 

bak för att hålla ner antalet varianter. 

 

5. De våta naven gjuts i materialet XXX. Det är ett enklare material att bearbeta i samt 

gjuteriet får det lättare att innehåll HB=XX-XXX i splinespartiet. 

 

6. Splinesen på de olika våta naven skall ha samma modul. 

 

7. Inom en snar framtid måste ytterligare en svarv köpas p.g.a. ökade 

tillverkningsvolymer. Vid den investeringen kan inte hänsyn tas till P2622 då 

produktionsstarten ligger för långt bort. 

 

8. Partiet som ligger ”bakom” splinesen orsakar bearbetningsproblem samt påverkar 

maskinval, därmed driver det bearbetningskostnaden. Att svarva partiet med 

försänkningen vid Ø315,2±0,1 betecknar vi som rent tillverkningsfientligt, det ligger 

skymt bakom splinesen. Partiet behöver också utformas så att man kan fräsa 

splinesen istället för att hyvla dem. Det finns två fördelar med fräsning. Fräsning ger 

en lägre tillverkningskostnad. Idag finns maskiner som kan både svarva och fräsa i 

samma uppsättning. En sådan maskin blir billigare än en svarv plus en fräs/hyvel 

samt den tar mindre golvyta. Det är osäkert om en ny fräs/hyvel får plats på den yta 

där navcellen skall byggas upp enligt CS09 projektet. 

Ringen med försänkningen som Ø315,2±0,1 och Ø329,1±0.5 bildar måste 

konstrueras bort eller ändras till en lös artikel. 
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5.1.2.6 Failure mode and effect analysis, FMEA 

I varje ny framtagning av artiklar som Volvo CE gör, skall en analys av vad som kan gå fel 

med konstruktionen göras och pressenteras innan Concept gate, mallen man använder sig av 

är FMEA. I projekt 5609 anlitades en konsult för att hålla i FMEA:n, när resurser inte fanns 

inom företaget för detta. Trots att det inte ingår i produktions leveranser, skall representanter 

från produktion vara representerade när den görs. 

 

En FMEA som berör processerna kommer att göras, men först efter att projektet har gått in i 

Detailed Development fasen.  

5.1.2.7 Utgångspunkt för FMEA 

Det är ur kundens perspektiv som analysen görs, men man skall även ta med i beaktningen om 

den går att tillverka och montera. Det fanns ingen tidigare gjord FMEA på någon liknade 

produkt, vilket ledde till att det var av största vikt att göra denna grundligt.  

 

Under första mötet som Volvo CE hade om FMEA gick gruppen igenom de olika delar i 

konstruktionen som kan vara problematiska, någon analys gjordes inte utan det handlade mer 

om att lokalisera tänkbara problemområden. På mötet var konstruktion, produktion, 

montering, underhåll, leverantörsutveckling, revision och inköp representerade. Gruppen 

fokuserade på om produkten var tillverkningsbar, monteringsbar och servicebar. 

5.1.2.8 Resultat FMEA 

De delar som FMEA:n innehåller är: 

 

 Artikelnamn 

 Funktion 

 Feltyp 

 Felets orsak 

 Effekt av fel 

 Kontroll 

 Värderingar  

o Felintensitet  

o Allvarlighetsgrad 

o Upptäcktssannolikhet  

 Rekommenderade åtgärder 

 Uppföljning  

 

Beskrivning av artikelns funktion samt vad den heter, finns angivet. De typer av fel som 

artikeln kan uppvisa d.v.s. de sätt på vilken funktionerna kan störas, diskuterades fram i 

grupp, på samma gång diskuterades även orsakerna bakom dessa. För ett fel kan det finnas 

flera orsaker, därav är det viktigt att gruppen inte bara söker efter en orsak utan ser på 

problemet ur alla vinklar. Konsekvenserna togs fram ur kundens perspektiv. Hur det går att 

kontrollera att felen inte uppstår är en av de viktigare frågorna, genom att den redan lyfts i 

detta skede gör man produktion medveten om dess vikt.  
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För att göra en bedömning på ett systematiskt sätt, värderas nedan listade punkter: 

 

 Felintensitet (Po) 

 Allvarlighetsgrad (S) 

 Upptäcktssannolikhet (Pd) 

 

Värderingarna på de ovan nämnda punkterna ligger till grund för ett risktal, hur risktalet sedan 

beräknas är lite olika. En bedömning måste dock göras i varje projekt om vilken metod man 

vill använda. I projekt 5609 beräknades risktalet (RPN) genom att man multiplicerade de 

värderade talen (PPN= Po* S* Pd). 

 

Slutligen skall även åtgärder för att eliminera felrisken och effekterna utarbetas. Nedan (tabell 

5) kan ett exempel på resultat från FMEA:n, som gjordes av konstruktion, ses. 
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Tabell 5. Exempel på hur en FMEA kan se ut, teamplace P5609. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Artikelnamn/ 

Part Name 

Funktion/ 

Function 

Feltyp/ 

Failure 

Mode 

Felorsak/ 

Cause of Failure 

Feleffekt/ 

Effects of Failure 

Kontroll/ 

Control 

Po S Pd R 

P 

N 

Rekommenderad 

åtgärd/ 

Recommended 

Action 

Brake piston           

 (Piston 

seal 

surface) 

Oljeläckage Antringsfas saknas 

 => ej specificerad 

 => piston seal  

skadas vid montering 

Läckage av 

 hydraulolja ut  

till kylolja =>  

Minskad / 

Utebliven 

bromsfunktion 

Ritningsgranskning 2 7 2 28  

   Äntringsfas saknas 

 => ej bearbetad => 

 piston seal skadas 

 vid montering 

Se above Operatörskontroll / 

Tillbud har inträffat 

då axlar lev till 

braås med läckage i 

pistonseal 

2 7 5 70  

   Handteringskador =>  

repor, märken => 

 piston seal skadas 

vid montering / otät 

efter montering 

Se above  7 7 3 147 ev 

hanteringsklackar 

för hantering 
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I intervjun med Anette Brannemo framkom det att FMEA:n i detta projekt hade kunnat 

genomföras på ett bättre sätt. En av anledningarna var att projektledaren för analysen var 

tämligen orutinerad vilket gjorde att han inte styrde gruppen på ett sätt som belyste nya 

frågor. Istället blev FMEA:n nyttiga möten för diskussion och utbyte av åsikter, men hela 

potentialen hos analysen utnyttjades inte, detta bekräftades även av huvudprojektledare 

Fredrik Samuelsson.  

5.1.2.9 Kommunikation 

När information om artiklar skall förmedlas till gruppen har material i 2D använts. 

Produktionsgruppen bestod av personal som har en stor vana att undersöka 2D ritningar, detta 

gjorde att inga större problem rörande förståelse uppstod. Dock har den största delen av 

kommunikationen inte skett via möten, utan i personliga kontakter mellan berörda personer 

enligt Anette Brannemo. 

 

Teamplace är Volvo CE:s webbaserade verktyg som tillåter användaren att dela och 

kontrollera tillgången av information. En administrativt ansvarig måste tilldela medlemmar 

rättigheter att komma in på informationsportalen. När informationen publiceras loggas 

datumet, detta gör att informationen sorteras kronologiskt. Anette Brannemo påpekade att 

systemet inte riktigt har nått sin fulla potential när standardisering av teamplacesidorna för 

olika industrialiseringsprojekt inte finns i dag. När en standard används kommer det att 

underlätta informationshanteringen för alla, speciellt när det är vanligt att personer är med i 

många olika projekt.  

5.1.2.10 Problem 

På Volvo CE pågår en rad olika projekt som påverkar varandra indirekt när de tävlar om 

resurser. Projektledare skall därmed inte bara bråka med produktionslinan om resurser, utan 

även med andra projekt. De flesta projekt har även behov av att testa i rigg, vilket också blir 

en resurs som det skall konkurreras om. 

 

Projekt 2622 har under hela våren haft behov av att prova och utvärdera de koncept och idéer 

som framkommit. Men eftersom ett projekt som redan var inkört i produktion har haft stora 

komplikationer, har P2622 inte fått tid i riggarna. Huvudprojektledare Fredrik Samuelsson var 

därmed tvungen att meddela, 2007-09-19, att verifieringen av funktioner låg efter och att det 

skulle leda till uppskjutning av Detail Development. Nedan är de anledningar Fredrik angav 

till förseningen. 

 

 P5609 var inte klar med sin funktionskravlista. 

 Verifieringsansvariga i projektet har inte kunnat lägga den tid som behövs för att 

kunna ta fram en verifieringsplan p.g.a. att han har jobbat med problematik i andra 

projekt. 

 Ytterligare 3 veckor krävdes för att färdigställa PRS:en och stämma av den med 

P5609. 

 

Problematiken leder till att en optimerad våt broms inte gick att ta fram till planerat datum, 

vilket föranledde projektet att lämna det konceptet. Risken för att provning skulle försena 

projektet togs även upp i riskanalysen, se tabell 3 kapitel 5.1.1. 

 



 
 

 28 

5.1.3 Analys Case P5609 

I projektet 5609 har försök att involvera produktion på ett tidigare stadium gjorts för att kunna 

ta hänsyn till produktions krav och anpassa artiklar i ett tidigt skede. Arbetet har gjorts i team 

där olika avdelningar har representerats, helt i andan av Concurrent Engineering. Exempel på 

verktyg man har använt sig av vid genomförandet av projektet är bl.a. projektplaner och 

kommunikationshjälpmedlet teamplace. 

 

Att produktion inte är vana att få påverka, innan artikeln har konstruerats, har tydligt märkts. 

Tid har ägnats åt att diskutera problem istället för lösningar, beroende på att produktion 

många gånger utgått från att konstruktionen redan varit spikad. Även om diskussionerna 

kunde ha varit mer konstruktiva, har frågor belysts av dessa diskussioner som säkerligen 

kommer att spara både tid och pengar åt projektet. 

 

Den information som vi tycker saknas i dag är den flödesspecifika, hur ser flödet ut i dag och 

hur kommer förändringarna att påverka detta. När alla flöden var under utveckling under detta 

Case, kan det vara en bidragande orsak till att denna information inte har funnits att tillgå. 

Men behovet av att ändra syn från vad som går att göra i fabriken till vad som går att göra i 

flödet måste arbetas in hos personalen. 

 

I många olika forum har vi erhållit information som tyder på att produktion måste bli mer 

tydliga vad gäller motiveringar med kostnader, varför man vill att saker skall göras på ett visst 

sätt samt hur mycket Volvo CE vinner på att göra det på detta sätt. 

 

Volvo CE står inför en stor utmaning när man går till en fabrik med tydliga flöden. För att 

introduktionen av nya artiklar skall gå smidigt i framtiden, måste arbetet med 

produktionssystemets begränsningar bli mycket tydligare. Examensarbetarnas åsikt är att det 

krävs tydliga visioner och mål som både konstruktion och produktion arbetar mot. 

 

5.2 Processer och produktionsråd på Volvo CE 

På Volvo CE:s fabrik i Eskilstuna finns ett stort antal processer och bearbetningsmetoder. 

Varje process och maskin har olika egenskaper, med det finns även begränsningar som är 

generella för olika metoder och processer. När detta examensarbete påbörjades hade ett arbete 

startats för att kartlägga dessa, samt att ta fram önskemål om produktionsanpassning av 

artiklar till konstruktion.  

 

Denna kartläggning kallades produktionsvänliga produkter men fanns inte samlad på ett och 

samma ställe, materialet hade delats upp och spridits på olika avdelningar. Det gruppen gjorde 

var att samla ihop informationen, samt att komplettera den med information och processer 

som tillkommit efter det att kartläggningen först startade. 

 

Vid olika intervjuer framgick det även att alla berörda inte var helt införstådda i hur vissa 

processer och metoder fungerar. Så en kort beskrivning av grunderna för dessa processer och 

metoder sammanställdes. Materialet kan läsas i bilagan 3 Processer och produktionsråd på 

Volvo CE. 
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5.3 Karta över flöden 

I fabriken som byggs upp samtidigt som detta examensarbete pågår, kan inte artiklar skickas 

iväg till de maskiner som bäst klarar av att göra specifika operationer eller dimensioner. 

Artiklarna måste istället gå att tillverka med den utrustning som finns i produktionslinan, 

alternativt omforma eller bygga upp en helt ny flödesgrupp. I vissa fall kommer det att vara 

motiverat att omforma flödesgrupper för en artikel, men för att undvika att förhastade beslut 

av den storleken fattas måste problem med artiklars utformning lyftas i ett tidigt skede. 

5.3.1 Information av intresse - Produktion 

I interjuver och diskussioner med personal på produktionsavdelningen sammanställdes en rad 

punkter på information som ansågs vara av vikt i utvecklingsarbete med nya artiklar, dessa är 

listade i punktlistan nedan: 

 

 Operationer och begränsningar i flödet 

 Cykeltider och ställtider i maskiner 

 Utrymme för expansion av flödesgruppen, layouter 

 Toleranser (duglighet på maskiner) 

 Standarder (om det finns standard mått använd dessa) 

 Artiklar som redan går i resp. flödesgrupp 

 Grundmaterialets utseende 

 

Det framkom även att produktion anser att konstruktion ofta inte tar hänsyn till deras 

synpunkter och aspekter. För att stämma av om bilden om vad som är viktig information var 

enhetlig inom företaget, gjordes liknade interjuver med konstruktion. 

5.3.2 Information av intresse - Konstruktion 

I interjuver med personal från konstruktionsavdelningen framkom det att ett av de största 

problemen vid utvecklingsarbetet var att produktion inte prioriterar frågan tillräckligt, tid och 

resurser för arbetet räcker inte till för att det skall fungera riktigt bra. En sammanställning av 

frågor och information som kom fram i interjuver med konstruktion är listade nedan.  

 

 LxBxH mått som kan bearbetas 

 Mått/Ritningar på fixturer 

 Är det automatladdning in i maskin eller ej 

 Vilka plan kan bearbetas, X Y Z … 

 Vilka material kan bearbetas i flödet och maskinerna 

 Kugghjulsbearbetning (moduler, största bredd, diameter mm) 

 Svetsning 

 Kan splines tillverkas och hur i sådana fall 

 Vilka typer av maskiner finns i flödena och vad gör dessa 

 

För att klara tidsramen på examensarbetet gjordes bedömningen att all denna information var 

omöjlig att ta med. För att ingen information av avgörande betydelse skulle försvinna gjordes 

liknade interjuver med flera personer från konstruktion. 
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5.3.3 Innehållet i kartläggningen 

För att examensarbetet skulle hållas inom givna tidsramar var alla önskemål om information 

omöjliga att tillgodose. Förklaring till varför de delar som kom att undersökas följer nedan. 

5.3.3.1 Layout 

För att ge information om vilket utrymme det finns för förändringar av maskinerna i flödet, 

har de planerade detaljlayouterna och även var flödena är placerade i blocklayouten tagits 

med. Detta var information som produktion ansåg vara viktig medan konstruktion inte såg 

någon vikt av den. Det gjordes med bedömningen att information om vad införande av 

ytterligare maskiner innebär för kostnaderna, är information som indirekt är nyttig för 

konstruktion. 

5.3.3.2 Material and Information Flow Analysis - MIFA 

För att sammanställa en stor mängd information på ett enkelt sätt har en MIFA, material and 

information flow analysis, tagits med i kartläggningen. Dessa var gjorda i CS09 projektet och 

examensarbetarna har fått tillgång till dem via deras teamplacesida. Det är bara mindre 

ändringar som gjorts. 

 

MIFA:n valdes att tas med då den ger information i en rad områden som var intressanta t.ex. 

går cykeltider, ställtider, maskiner och ibland vilka artiklar som bearbetas i respektive maskin 

att utläsas. För att på ett enkelt sätt göra flödet och dess maskiner överskådligt ansågs detta 

vara ett mycket bra verktyg, se figur 15 för ett exempel. 

 

 
Figur 15. Exempel på hur en MIFA ser ut, teamplace CS09. 

5.3.3.3 Maskinbegränsningar 

För att det skall gå att göra snabba bedömningar om maskinerna klarar av artiklarnas 

dimensioner har även maskindata för de flesta maskiner sammanställts. Detta rör sig om 

grunddata som t.ex. hur stor den maximala diametern på ett arbetstycke kan vara. Maskindata 

måste tolkas efter var maskinen står i flödet, eftersom diametern kan förändras på materialet 

under dess vandring i flödet. Maskindata har erhållits från underhålls maskinregister eller i de 

fall de ej gick att hitta, av projektledaren för respektive flöde. 

5.3.3.4 Operationsföljder 

Genom databasen Prins har operationsföljder för representativa artiklar i flödet tagits fram. 

Operationsföljderna har sedermera förenklats och information som inte berör arbetet har tagits 

bort. Tanken med detta är att ge en bild om i vilken ordning ytorna genereras i en maskin, 

eller flödet, på en artikel. 
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5.3.4  Presentation av resultat 

Resultatet av examensarbetet har sammanställts på två olika ställen. Dels finns den som en 

skriven rapport, se bilaga 4 Produktionskarta CS09, men informationen har även förberetts för 

att göras sökbar i en databas. Detta har gjorts genom att en modell av en databas byggts upp i 

Excel (innehållet i modellen är känsligt där av har modellen sekretessbelagts), valet att inte 

bygga en riktig databas gjordes när tid eller resurser för ett sådant projekt saknades. I 

interjuver med olika berörda på Volvo CE framgick det också att olika datasystem är något 

som det finns för mycket av. Risken är att ett nytt system drunknar i alla andra system som 

redan används, därav är det rekommenderbart att använda ett system som redan finns och 

används. 

 

Grundtanken för modellen var att man skulle kunna komma åt information från olika 

sökvägar. Antingen vet du vilket flöde du är intresserad av och kan då gå direkt in på flödet, 

men vet du bara ett artikelnummer skall även detta leda dig till rätt plats i informationen. 

 

För att möjliggöra sortering av data har all information delats in i separata block, figur 16.  

 

 
 
Figur 16. Uppdelning av information i block. 

 

Den gemensamma nämnaren i varje block är att informationen är uppdelad efter flödet de 

tillhör i fabriken, vilket slutligen blir den naturliga länken mellan blocken. Vet du ett 

artikelnummer, går du in i blocket artiklar och söker efter detta. Via sökvägen kommer man 

att placeras i den grupp av artiklar som går i samma flöde, se figur17. 
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Figur 17. Bild på hur modellen ser ut när sökning gjorts i blocket artiklar. 

Genom att man nu står i ett flöde kan man via länkarna, markerat med rött i figur 17, navigera 

sig till detta flödes position i övriga block. Klickar man på maskindata kommer man att 

hamna i blocket maskindata, där de maskiner som tillhör flödet är listade, se figur 18. 

 

 
Figur 18. Illustration över hur länkningen fungerar. 

 

Via de rektangulära knappar som är placerade i överkant, figur 18, kan man navigera vidare i 

informationen inom de olika blocken. Tanken är att det skall bli som en cirkel med flödet som 

spindeln i nätet, se figur 19. 
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Figur 19. Block med information sammanbinds med flöden 

 

Risken med för mycket information i ett system som vår modell, är att den viktiga 

informationen drunknar i all annan information. En konstruktör på Volvo CE påpekade detta i 

en intervju där han menade att det var bäst med kort och koncis information.  

 

För att tillgodose detta har all information, om möjligt, sammanställts i tabeller. När vissa råd 

rörande produktionsvänliga produkter inte gick att sammanfatta i tabeller, har dessa skrivits i 

punktform. Den typen av information har placerats i blocket maskindata för att minska antalet 

block, men även då råden oftast rör en viss process eller maskin. 
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6 Slutsatser 
Detta kapitel innehåller de slutsatser som examensarbetarna kom fram till under projektet. 

 

För att korta tiden mellan idé och marknad måste man vid utvecklingen av nya produkter ta 

hänsyn till alla aspekter i ett tidigt stadium. Detta ställer stora krav på informationsflödet 

mellan de olika avdelningarna.   

 

Analyser tvingar utvecklingsgruppen att fundera över framtida problem och hur man kan 

undvika dem. Analysmetoder som FMEA används i dag av många företag för att underlätta 

arbetet. Men för att kunna korta ledtider ytterligare bör man även se över infrastrukturen för 

information inom företagen. Idag är det mer en regel än ett undantag att en enorm mängd 

dubbelarbete sker på grundad av att man inte synkroniserar datahanteringen. Ett tydligt 

exempel på detta som examensarbetarna kunde se på Volvo CE, var hanteringen av 

solidmodeller. Det är inte ovanligt att produktionsavdelningen CAD:ar upp nya modeller av 

artiklarna från ritningar som erhållits från konstruktion. Det som är genomgående i allt 

material som framkommit i detta arbete är vikten av rutiner och standarder för att effektivisera 

arbetet vid utveckling. Vilka lösningar som väljs för att förmedla information är inte det 

viktiga, utan att alla avdelningar använder samma metoder för att hantera data. 

 

Men enbart samarbete leder inte till produktionsvänliga produkter, det är av lika stor vikt att 

konstruktörer får en större förståelse för produktionsapparaten än vad de har i dag. Att förstå 

hur en enskild process i en flödesbaserad verkstad fungerar, räcker inte. Det krävs ett större 

helhetstänk med produktionslinan och systemet i centrum, en artikel som tas in i ett flöde 

påverkar inte bara en maskin utan ett hela flödet. Det gör att man inte bara kan optimera 

artikeln efter en process utan man måste titta på hur hela kedjan påverkas, vilka artiklar går i 

flödet, kommer dessa att påverkas osv. Då en produktionsapparat är under ständigt utveckling 

krävs det att informationen hela tiden uppdateras. För att åstadkomma detta krävs det att 

personalen känner ett stort ansvar för hela processkedjan, det räcker inte längre med att man 

bara sköter sin del utan man måste börja se hela bilden.  De punkter som Håkan Södersved 

(1991) tar upp, se sidan 9 kap 4.4, sammanfattar mycket bra det som är viktigt vid ett effektivt 

utvecklingsarbete. 

 

Lyckas ett företag förbättra arbetet med att ta fram ny artiklar genom att arbeta mer simultant 

kan stora vinster göras. Genom att öka insatserna i ett tidigt stadium kan besparningar när 

artiklarna går i produktion göras, alla fel som kan hittas i en prototyp är en besparning. Idag 

används prototyper främst för att hitta funktionsfel i konstruktionen, vilket ofta innebär att 

prototyper inte tillverkas i den utrustning som är tänkt att användas vid serieproduktion. På 

detta sätt riskerar man att konstruera artiklar som inte går att tillverka. Prototyper bör ses som 

en möjlighet att testa och trimma den framtida produktionen. Genom att i största utsträckning 

göra prototyper i rätt utrustning kan man under utvecklingsfasen även utveckla 

produktionsapparaten.  
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7 Förslag på fortsatt arbete 
I detta kapitel kommer de förslag och råd som examensarbetarna ackumulerat under arbetet 

att presenteras. Dessa synpunkter är subjektiva, men det är främst materialet i 

examensarbetet som legat till grund. 

7.1 Arbete i projekt 

En stor vana av att arbeta i projekt finns inom Volvo CE, en bra och strukturerad modell för 

hur arbetet skall fungera finns också, dock måste produktions uppgifter och roller definieras 

bättre då klarare rollfördelningar och ansvarsområden skulle gynna alla projekt. Det har 

framkommit via intervjuer och samtal att en klar och tydlig beskrivning om hur arbete i 

projektform skall gå till är önskvärd. 

7.2 Informationshantering 

Information finns det enorma mängder av inom Volvo CE, men att hitta det man söker kräver 

enormt med tid. Anledningen är främst att inget systematiskt och standardiserat system 

används. Data överförs mellan människor på många olika sätt, man använder sig bland annat 

av systemet teamplace som är ett mycket bra forum. Idag har olika projekt olika utseenden på 

sina teamplacesidor vilket leder till att en hel del tid går åt för att leta information, därav bör 

man standardisera utseendet på dessa teamplacesidor. 

 

Information om de olika flödena som byggs upp i och med CS09 borde också tillgängliggöras. 

Det optimala vore om ett system, helst automatiskt, uppdaterades med information om 

flödenas olika begränsningar. Detta för att konstruktion skall ha en möjlighet att anpassa nya 

artiklar till fabriken i ett tidigt skede och på så sätt korta ledtiden till marknad. För att korta 

tiden mellan idé och marknad skriver Utpal Roy (1999): 

 

”The design team should have documentation of the capabilities of the company’s 

manufacturing processes and therefore should completely understand the capabilities and 

limitations of the processes.” 

 

Som ett första steg i att dokumentera flödenas begränsningar har examensarbetarna 

sammanställt en produktionskarta, samt tagit fram råd till konstruktion rörande processer på 

Volvo CE. 

7.3 Produktionskarta 

Då ett produktionssystem alltid är under utveckling kan inte arbetet med att dokumentera dess 

begränsningar och möjligheter någonsin upphöra. Eftersom det redan finns ett stort antal 

system på Volvo CE skulle ytterliggare system troligen inte gynna företaget, det vi skulle 

rekommendera är att man undersökte utvecklingsmöjligheterna för de verktyg man har i dag. 

 

Produktionskartan som tagits fram i detta examensarbete kan ge en första förståelse för de nya 

flödena. Tanken är inte att begränsa konstruktörerna utan att det skall vara ett hjälpmedel för 

att väcka frågan, går det att göra denna artikel i det här flödet till en rimlig kostnad. 
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7.4 Processer och produktionsråd på Volvo CE 

Under arbetet med att sammanställa processer och produktionsråd har det konstaterats att en 

enorm mängd olika tillverkningsprocesser finns på Volvo CE. Denna enorma mängd 

tillverkningsprocesser ställer i sin tur ett stort krav på brett kunnande hos personalen. 

Examensarbetarna anser att frågan om det är rimligt med denna mängd av processer måste 

ställas inom företaget. Skall man fasa ut en gammal process när man tar in en ny eller är det 

berättigat att behålla båda processerna? 
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Bilaga 1, Intervjufrågor - Huvudprojektledare 

Intervjufrågor till Fredrik Samuelsson om upplägg och genomförande av projekt 5609 och 

2622. 

 

Produktionsgrupp 
 Vad tycker du produktions huvudmål i projektet var/är? 

 Anser du att resurserna (personal) som avsatts för arbetet var tillräckliga? 

o Vad har fått lida om de var för små? 

 Har du upplevt något motstånd när det gäller tilldelningen av resurser? 

o Från andra projekt 

o Från andra avdelningar 

 

Konsekvensanalys 
 Tycker du att alla punkter som kom fram i produktions konsekvensanalys var 

relevanta? 

 Saknade du något i analysen? 

 Hur tycker du rutinerna för att ta fram konsekvensanalysen fungerar? 

 Är det vanligt att konstruktion hör sig för om konsekvensanalyser som Timothy 

Kingston gjorde? 

 Har du några övriga framtida önskemål, gällande konsekvensanalys? 

 

FMEA 
 Tycker du att arbetet med FMEA har fungerat bra? 

 Var det några frågor som belystes av FMEA:n som inte var kända innan? 

 Hur anser du att diskussionen mellan de olika avdelningarna fungerade? 

 Är det något du skulle vilja ändra på till framtida arbete med FMEA? 

 

Produktions krav 
 Hur bra anser du att produktion är på att framhålla sina krav/önskemål? 

 Vilket forum använder sig produktion av för att framföra sina krav? 

 

Kommunikation 
 Hur har kommunikationen fungerat? 

o Har du fått information om produktionsprojektets status under tiden? 

 Hur tycker du att systemet med teamplace fungerar? 

 Finns det något behov av andra former av hjälpmedel? 

 Tycker du att produktion förmedlar var problem kan uppstå tillräckligt tidigt i 

projekten? 

 

Önskemål 
 Har du några synpunkter/önskemål på hur produktion arbetar i utvecklingsprojekten? 

 Har du några synpunkter/önskemål på hur konstruktion arbetar i utvecklingsprojekten? 
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Bilaga 2, Intervjufrågor - Delprojektledare 

Intervjufrågor till Anette Brannemo om upplägg och genomförande av projekt 2622. 

 

Projektgrupp 
 Vad grundade sig personsammansättningen i gruppen på? 

 Vilka var delaktiga, vad var deras tänkta roll? 

 Anser du att resurserna som avsatts för arbetet var tillräckliga? 

o Vad har fått lida om de var för små? 

o Med vilka konkurrerar du om resurser? 

 

Tidsplan 
 Vad var de styrande faktorerna vid framtagning av tidsplanen? 

 Har du upplevt något motstånd när det gäller tilldelningen av resurser? 

 

Konsekvensanalys 
 Tycker du att alla punkter som kom fram i produktions konsekvensanalys var 

relevanta? 

 Hur tycker du rutinerna för att ta fram konsekvensanalysen fungerar? 

 Anser du att berörda personer har avsatt nog med resurser för arbetet? 

 Är det vanligt att konstruktion hör sig för om konsekvensanalyser som Timothy 

Kingston gjorde? 

 Har du några övriga framtida önskemål, gällande konsekvensanalys? 

 

FMEA 
 Tycker du att arbetet med FMEA har fungerat bra? 

 Var det några frågor som belystes av FMEA som inte var kända innan? 

 Hur anser du att diskussionen mellan de olika avdelningarna fungerade? 

 Är det något du skulle vilja ändra på till framtida arbete med FMEA? 

 

Produktionskrav 
 Hur bra anser du att produktion är på att framhålla sina krav/önskemål? 

 Vilket forum använder sig produktion av för att framföra sina krav? 

 

Kommunikation 
 Hur har kommunikationen i gruppen fungerat? 

 Hur tycker du att systemet med teamplace fungerar? 

 Finns det något behov av andra former av hjälpmedel? 

 

Önskemål 
 Har du några synpunkter/önskemål på hur konstruktion arbetar i utvecklingsprojekten? 
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Bilaga 3, Processer och produktionsråd på Volvo CE 

 

Innehållet i denna bilaga är sekretessbelagt. 
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Bilaga 4, Produktionskarta CS09 

 

Innehållet i denna bilaga är sekretessbelagt. 
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Bilaga 5, Projektplan 

 

Inledning 
Som examensarbete på Volvo Construction Equipment kommer vi, Patrik Forslund och 

Mikael Ternert, att genomföra en undersökning gällande produktionsmöjligheterna för den 

nya axelfabriken i Eskilstuna. 

 

Bakgrund 
Produktionsvolymerna hos Volvo CE i Eskilstuna har på senare år ökat markant vilket har lett 

till att produktionskapaciteten nu måste ökas. För att möjliggöra detta har man valt att 

omorganisera komponentfabriken i Eskilstuna, från funktionell verkstad till flödesgrupper. 

 

När det är omöjligt att få samma flexibilitet på en flödesgruppsbaserad verkstad som en 

funktionell verkstad, ställs nu större krav på konstruktörerna. Hänsyn till den specifika 

flödesgruppens kapabilitet måste nu tas i beaktning när konstruktionsavdelningen tar fram nya 

produkter  
 

Mål 
Projektets syfte är att åskådliggöra de olika flödesgruppernas produktionsmöjligheter, för att 

underlätta arbetet med introduktionen av nya produkter i fabriken.    

 

De mål som skall uppfyllas i detta arbete är föjande: 

 

 Kartlägga produktionsmöjligheten av olika geometrier eller ”features” för varje 

specifikt flöde 

 Kartlägga produktionsbegränsningar gällande råmaterialets utrymmeskrav i 

maskinerna för varje specifikt flöde 

 Kartläggningen skall omfatta merparten av fabrikens flödesgrupper 

 Presentera de framkomna resultaten på ett sätt som i första hand är riktat mot 

konstruktion och i andra hand till produktion 
 

Avgränsningar 
För att tidsramarna för detta projekt skall kunna hållas har vissa begränsningar införts. 

 

 Statistisk studie kommer bara genomföras om ovanstående mål blivit uppfyllda före 

slutdatumför projektet 

 Rapporten kommer i första hand att begränsa sig till flödesgrupper. Dock kan 

utvidgning till maskinnivå göras om tid medges 

 

Tidsplan 

 Projektstart: 2007-05-21 

 Projekttid: 20 veckor, 2 personer 

 Projektavslut: 2007-12-21 

 Presentation på Volvo Construction Equipment: H07 

 Presentation på Luleå Tekniska Universitet: H07 

 


