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Sammanfattning 
Examensarbetet har gjorts på uppdrag av konsultfirman Benteler Engineering 
Service AB, som fick idén om projektet från Volvo Bussar. Vid köp av en buss 
från någon av serierna 7900 eller 8900, erbjuds kund att välja bland fyra olika 
förardörrsmodeller. Vid försäljning tillkommer ibland kundönskemål, om att 
förardörrarna ska levereras med ett specifikt tillbehör. Tillbehören kan vara 
kassamaskiner, myntbord, stämpelbord, förvaringslådor eller olika typer av 
dokumenthållare. Detta bidrog till att en variantflora av dörrlösningar bildades, då 
tillbehören och dörrarna var olika utifrån användning, funktion samt passning. För 
att minimera variantfloran och möjliggöra en förbättrad lösning av tillbehören på 
förardörrarna skulle ett modulariserat koncept utvecklas. Konceptet skulle 
använda ett standardiserat gränssnitt och samla flera av tillbehören till en 
gemensam lösning. Tanken med konceptet var att det skulle ersätta de existerande 
lösningarna. 
 
För att utveckla ett modulariserat koncept användes två metoder som riktlinjer. 
MFD (Modular Function Deployment) var den första metoden och används för att 
generera ett modulariserat koncept baserat på ett potentiell moduldrivande 
område. Området bestämdes genom att analysera de olika tillbehören och 
gruppera dem utifrån gemensamma funktioner. Andra metoden som användes var 
Primärkonstruktion, vars syfte är att utveckla ett koncept till en färdig produkt. 
 
Den första metoden, MFD, resulterade i ett modulområde som innehöll 
tillbehören: kassamaskiner, myntbord, stämpelbord och betalstationer. När 
modulområdet var bestämt startade konceptgenerering som resulterade i totalt 9 
olika koncept. En utvärdering av koncepten utfördes och det slutliga konceptet 
bestämdes. Andra metoden, Primärkonstruktion, byggde vidare på konceptet och 
resulterade i fullständiga CAD-modeller samt produktsammanställning. 
 
Slutsatsen blev att konceptet minskade den tidigare variationen av lösningar som 
existerade, erbjöd till fler kombinationsmöjligheter, färre involverade delar och 
gemensamt gränssnitt för alla förardörrsmodeller.
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Abstract 
The consulting firm Benteler Engineering Service AB, which got the idea about 
the project from Volvo Busses, handed out this final project. When purchasing a 
bus from any of the series 7900 and 8900, the customer gets to choose between 
the varieties of four driver´s gates. Sometimes the customer demands the driver´s 
gate to be delivered with a special accessory. The accessories could be cash 
dispenser, coin tables, stamp tables, storages boxes or different type of document 
holders. This contributed to a variety of driver´s gates solutions were created, 
because the accessories and the doors were diverse on the basis of fitting, 
functions and use. 
To minimize the varieties from previous solutions, accessories on the driver´s 
gate, a modular concept were developed as an improved solution.  The concept 
would use a standardized interface, and create the possibility to collect accessories 
to a single solution. The idea of the concept was to replace the existing used 
solutions. 
To develop a modular concept, two methods were used as guidelines in this 
project. MFD (Modular Function Deployment) was the first method and uses 
modular product architecture to generate concepts, based on a potential module 
driving area. The areas was determined by analyzing the accessories and grouping 
them, based on common features. The second method,  
Primarkonstruktion (primary construction), aims for the future development, of a 
concept to a complete product. 
The first method, MFD, resulted in a module area containing the accessories: cash 
dispenser, coin table, stamp table and cash desk. When the module area was 
firmly founded, concepts were generated and resulted in a total of 9 concepts. 
Evaluations of the concepts were carried out and the final concept was 
determined. The second method, Primarkonstruktion, further developed the 
concept and which resulted in complete CAD models and product overview. 
The conclusion was the following. The concept reduced the variety of existing 
solutions, increased combinations, less involved parts and a standard interface 
used for all driver´s gates.
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund   
Volvo Bussar har fyra olika dörrmodeller som är standard att erbjuda en kund när 
de gör en beställning. Vid beställning kan kunden ha önskemål eller krav på att 
dörren ska anpassas för ett specifikt tillbehör. Kundönskemålen kan vara t.ex. 
kassamaskiner, stämpelbord, dokumenthållare eller myntbord. Detta bidrog till en 
stor variation av lösningar eftersom kundönskemålen har olika gränssnitt och 
tillverkare samt att dörrarna skiljer sig åt i både storlek och utseende. 
Kundönskemålen berör dörrmodellerna: gate low, H500, H630 och H630, (se 
figur 1). De aktuella bussserierna är 7900 och 8900.  

Figur 1. Tre av förardörrarna för detta projekt. 

1.2 Företagspresentation 
Volvo Bussar är en del av den svenska multinationella tillverkningskoncernen 
Volvo AB med sitt huvudkontor i Göteborg. Volvo Bussars produktprogram 
omfattar transportlösningar så som stadsbussar, turistbussar och linjetrafikbussar. 
I sin arsenal av stads- och linjebussar har Volvo Bussar hybrid-, bensin och 
eldrivna modeller. Volvo Bussar har omkring 900 anställda världen över och en 
försäljning på närmare 9 000 bussar årligen. Till sin hjälp anlitar Volvo bussar 
konsultföretag med erfaren personal som behandlar allt från tillverkning till 
eftermarknad. 
 
Benteler Engineering Services AB är ett konsultföretag inriktat mot 
affärsområden som industri, fordonsindustri, kollektivtrafik och nyttofordon. 
Benteler är en erfaren och innovativt produktutvecklings partner med kompetens 
inom mekanisk konstruktion, elektronik, inbyggda system, och projektledning. 
Benteler levererar lösningar utifrån kundens behov genom hela 
produktutvecklingsprocessen, från idé till lansering och verifiering av produkten. 
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1.3 Syfte och mål 
Projektets syfte var att finna en konceptlösning som gjorde det möjligt att flera 
dörrmodeller enklare kunde anpassa olika dörrtillbehör. På så sätt minskar den 
variantflora som uppstod på grund av att olika lösningar tillämpats. 
 
Målet var att ta fram ett modulariserat koncept som kan tillämpas på Volvo 
Bussars dörrmodeller med användning av ett standardiserat gränssnitt. Konceptet 
skulle klara av att bära flera önskade dörrtillbehör vilket skulle resultera i en 
minskning av existerande lösningar. En fullständig CAD-modell på det 
modulariserade konceptet skulle överlämnas till uppdragsgivaren vid projektets 
slut. Att införa ett modulariserings tänkande skulle resultera i färre unika delar 
samt fler kombinationer. Fler kombinationer genereras genom att fler dörrtillbehör 
kan anpassas på samtliga dörrar. 

1.4 Problemdefinition 
Tillbehören var olika och kan vara allt från en dokumenthållare till upphängning 
av en kassamaskin. Flera av tillbehören skiljde sig utifrån gränssnitt och 
montering mot dörrarna. Detta var ett problem för att kunna sammanställa 
samtliga kundönskemål till en lösning. Därför gick fokuseringen mot att ta fram 
en modulariserad lösning som berör så många kundönskemål som möjligt. 
Konceptet skulle även gå att anpassa på olika dörrmodeller, med olika 
dimensioner och geometrier vilket begränsar hur konceptet är utformat. 
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsningar av följande avseenden: 
 

• Den modulära lösningen berör endast kategorier Intercity samt City och 
generationen 7900- samt 8900- serien. Övriga busskategorier som Express 
eller Coaches ska inte ta hänsyns till i detta arbete. 

• Konceptet ska gå att anpassa på dörrmodellerna: Gate Low, H500 och 
H630. Dörrmodell H630 med glas ingår inte i konceptet. 

• Alla kundönskemål kunde inte kombineras, däremot var de mest 
förfrågande och dem som fanns en möjlig koppling skulle arbetas fram till 
en lösning. 

• Huvudfokuseringen var att få en fungerande fästanordning. 
• Volvo bussar var den primära källan till information angående 

kundönskemål, d.v.s. inga intervjuer eller annan information från kund ska 
samlas in. Marknaden i Europa ser väldigt olika ut, att göra en 
marknadsundersökning skulle bli för tidskrävande och omfattande. 

• Konceptet som skall utvecklas ska vara en enskild enhet vilket fungerar 
som ett tillbehör för dörrarna. Konceptet ska inte byggas in i nuvarande 
konstruktion utan vara enskild. 

• Ändringar på förardörrarnas grundgeometri skulle begränsas. 
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1.6 Kravspecifikation 
En kravspecifikation framtogs och skulle användas som riktlinje vid 
konceptutvecklingen. Kraven härstammade från Volvo Bussar och från de samtal 
som har förts med personer från den utförda Benchmarking, där författarna sedan 
har vidareutvecklat kraven. En sammanställning av kravspecifikation presenteras i 
bilaga 1. Numreringarna som visas här under tar upp några exempel från 
kravspecifikationen. 
 

1. Minska variantfloran som uppstod p.g.a. kundönskemål. 
2. Behandla så många tillbehör som möjligt. 
3. Applicera standardgränssnitt som kunde fästas i dörrmodellerna Gate Low, 

H500 och H630. 
4. Smidig montering och tillverkning. 
5. Minimera stora konstruktionsförändringar i original geometrin på 

förardörrarna. 
6. Motstå en statisk belastning på 90 kg. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som ansågs vara relevanta för projektet. 

2.1 Metoddiskussion 
I utförandet av detta projekt kommer två olika metoder att inspirera och samspela 
med varandra för att uppnå det önskade resultatet vars beskrivning gavs i 
föregående kapitel. Metoderna som valts är MFD (Modular Function 
Deployment) samt Primärkonstruktion. Valet av de två metoderna gjordes 
eftersom MFD berör modularisering och resulterar i ett koncept, medan 
primärkonstruktion utvecklar ett koncept till färdig produkt. Metoderna användes 
för att vägleda projektet i rätt riktning och inspirera tillvägagångssättet. Alla steg i 
metoderna kommer inte användas fullt ut, istället kommer relevanta steg från 
metoderna att utnyttjas och de presenteras under punkt 2.2 Tillämpad Metodologi. 

2.1.1 MFD 
Första metoden är MFD och är utvecklad av Gunnar Erixon (1998). Syfte är att 
vägleda företag med tillvägagångsättet att integrera modulindelad produktion 
bland produkter, genom att b.la. samla flera enheter till en gemensam modul. 
MFD är en metod som har citerats i boken “Produktutveckling- effektiva metoder 
för konstruktion och design” (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004), och har 
använts som referens i detta projekt. Metoden bygger på att man följer fem steg 
(Erxon, von Yxkull och Arnstroem, 1996), som sträcker sig från analysfas av 
kundförfrågningar till designutveckling av varje enskilt modulkoncept. 
 

1. Quality Function Deployment - QFD 
QFD, kundcentrerad planering, går ut på att kontrollera att 
konstruktionsskarven matchar kundbehov och konkurrensläge. QFD är 
uppdelad i fyra olika steg marknadsundersökning, konkurrensanalys, 
prioriterade utvecklingsinsatser och kundkrav/önskemål. 
Marknadsundersökningen görs för att fastställa kundens behov, krav och 
förväntningar på produkten. Konkurrensanalys utförs och visar hur väl 
konkurrenterna möter kundens krav och önskemål. 

 
2. Analysera funktioner och välj tekniska lösningar 

Efter QFD steget har man fått en bra uppfattning om konstruktionsskarv ur 
ett kund- och marknadsperspektiv. För att kunna gå vidare, undersöker 
man på produkten ur ett funktionellt perspektiv för att komma fram till 
tekniska lösningar. Det är viktigt att identifiera produktens alla funktioner 
och underfunktioner för att den modulära lösningen ska bli så bra som 
möjligt. Funktioner och tekniska lösningar ska inte ta för stort fokus utan 
används istället som ett verktyg för att få en god kommunikation och ett 
bra samarbete mellan de inblandade i processen.  
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3. Module Indication Matrix (MIM) 
När befintliga förslag på de tekniska lösningarna för olika kundönskemål 
är dokumenterade görs en så kallad “MIM-matris”. Där undersöker man 
modulariseringsbehovet, d.v.s. varför en modulärlösning behövs för varje 
teknisk lösning. Modulariseringsbehovet för de tekniska lösningarna 
bedöms om de är starkt, medium eller svagt drivande. Efter genomförd 
MIM-matris har olika modulariseringsområden bestämts samt vilket som 
anses vara starkast moduldrivande.  

 
4. Konceptgenerering 

När olika modulkoncept har utvecklats ska dem granskas och jämföras 
mot varandra. Detta görs med hjälp av en matris som utvärderar koncepten 
mot varandra utifrån kriterier baserade på en kravspecifikation. Olika typer 
av matriser kan användas, ett ex. är Pughs matris, vars syfte är att bedöma 
koncepten mot tidigare lösningar. 

 
5. Förbättringsprocess 

När konceptmodulen är utvecklad skall man reflektera tillbaka på 
utvecklingsprocessen och finna eventuella förbättringsåtgärder på 
modulen. Alla möjliga infallsvinklar kontrolleras innan modulen är redo 
för användning och marknaden. Detta steg är nödvändigt då man blickar 
tillbaka på utvecklingsprocessen för att undvika eventuella framtida 
problem som kan uppstå och skapa kostsamma förseningar eller i värsta 
fall skador. 

 

2.1.2 Pughs matris 
När det är bestämt vilka tillbehör som ska modulariseras och koncept är framtagna 
ska användning av Pugh matriser resultera i ett vinnande koncept. Pughs matris är 
en typ av multikriterieanalys där man bestämmer olika kriterier som den slutliga 
produkten ska uppfylla. Man jämför olika koncept med en referens och 
bestämmer om konceptet uppfyller kriteriet bättre (+), likgiltigt (0) eller sämre (-) 
än referensen (Johannesson, Persson & Pettersson 2004).   
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2.1.3 Benchmarking 
Benchmarking kallas även för konkurrensanalys och är en metod där man 
inspekterar tidigare gjorda lösningar inom samma område/marknad för att finna 
information, (Österlin, 2010). Det finns två riktningar inom benchmarking vid 
sökning av information: intern och extern. Med en intern benchmarking undersöks 
tidigare lösningar inom företaget. Hur har tidigare lösningar gjorts och hur kan 
dem möjligtvis förbättras. Extern benchmarking sträcker sig utanför företagets 
gränser och undersöker vad konkurrenternas lösningar är på liknande problem. 
Benchmarking är inte utformat för att kopiera konkurrenters idéer, utan som ett 
hjälpmedel att se till vilken grad konceptet möter kundernas önskemål utifrån 
marknadens nuvarande lösningar. 

2.1.4 Personas 
Med användning av en Personas beskriver man fiktiva karaktärer inom en specifik 
målgrupp med gemensamma produktkrav, (Österlin, 2010). Effektivt att använda 
när man vill förmedla konkreta krav eller fakta till en skepnad av en människa. 
Karaktärerna kan vara underlag för möten av fysiska personer, vilket fått sin 
inspiration till karaktärernas värderingar, livsstil och syfte/relation med produkten. 
Karaktärerna kan också vara påhittade intressenter som är skapade från egna 
behov. 

2.1.5 Primärkonstruktion 
Dem andra metoden som användes i projektet är Primärkonstruktion, metoden är 
utvecklad av Fredy Olsson (1995). Primärkonstruktion är andra delen av hans 
produktutvecklingsmetod, den tidigare delen är principkonstruktion men i detta 
arbete har den istället ersatts med MFD. Primärkonstruktionens struktur bygger på 
fem steg: 

1. Produktutkast  
Det är viktigt för konstruktören att få en uppfattning om hur omgivningen 
är utformad runt produkten. Därför görs en analys om produktens 
omgivning och dess placering, som en reflektion från tidigare utveckling.  
 

2. Komponentval 
I denna kategori kartläggs alla utomstående delar rörande dess egenskaper, 
utformning och kostnader. Information införskaffas om delarna för att se 
vilken komponenter som är bäst lämpad för produktens konstruktion. 
 

3. Detaljkonstruktion 
En primär framtagning av produkten med hjälp av 2D- samt 3D- ritningar. 
Dess funktion och hantering beskrivs tydlig för montörer eller brukare. 
Konceptets material fastställs på alla involverade delar i konstruktionen. 
Flera datasimulerade tester (FEM-analys) görs för att se konstruktions 
hållbarhet och stresstålighet.  
 



7 
  

4. Produktsammanställning 
När alla komponentval och unika detaljer är framställda och ritade, görs en 
sammanställnings ritning vilket visar sambanden samt deras placering. 
 

5. Tillverkning och utprovning 
För de konstruerade detaljerna bestäms tillverkningsmetod på varje separat 
enhet. Vid bestämmelse skall ett flertal fysiska prototyper framtas och 
testa konstruktionerna, som kontroll för att se hur dem fungerar i 
praktiken. Allt för att säkerhetsställa att prototypen uppfyller de önskemål 
och krav som efterfrågades vid arbetes start.  

 

2.2 Tillämpad Metodologi  
Här förklaras hur de valda metoderna har kombinerats och använts för projektets 
genomförande. Figur 2 visar vilka följande steg och verktyg som har används för 
att utveckla konceptet. 

2.2.1 Metodologi diskussion 
De två första stegen i MFD metoden utnyttjades inte fullt ut, anledning till detta 
var att Volvo redan förvaltat följande information om tillbehör vilket var dessa 
punkters uppgift. Primärkonstruktionen har vissa punkter som inte var relevanta 
för detta projekt eftersom endast ett koncept skulle genereras. Komponentval och 
dimensionering av standardiserade maskinelement som skruvar, muttrar och 
brickor har därför inte bestämts. Detaljkonstruktion som ska resultera i bland 
annat 2D ritningar och FEM beräkningar har inte använts fullt ut, däremot har 3D 
modell och enstaka FEM beräkningar gjorts. Tillverkning och utprovning har inte 
heller använts i metoden men potentiella tillverkningsmetoder har nämnts i punkt 
3.3 Tillverkningsmetoder. 

Figur 2. Metodologin som använts i projektet 
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2.2.2 Benchmarking 
Benchmarking användes som analys för att samla information på existerande 
lösningar. Extern benchmarking gjordes genom besök hos Andrénplast och genom 
att titta på konkurrenters lösningar. Intern benchmarking gjordes genom sökning i 
Volvos KOLA system samt Volvos Costumer Adoptation databas. Tre Personas 
skapades för att få en insikt i vad en montör, resenär eller chaufför kan ha för 
behov vid användning eller vistelse runt produkten. 

2.2.3 Module Indication Matrix (MIM) 
MIM matrisen användes för att bedöma vilka kundönskemål som var mest 
drivande att ingå i en modul utifrån olika områden i produktens livscykel. 
Områdena sträcker sig från utveckling och konstruktion till återvinning av 
produkten. Samtliga kundönskemål berörande förardörrarna undersöktes. 

2.2.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen började med att ta fram olika koncept genom 
gruppdiskussioner, brainstorming, Imageboards (bilaga 12 och 13), skisser och 
beskrivande underlag till koncepten. För att sedan bedöma de olika koncepten 
som togs fram användes Pugh matriser. Pughs matris bygger på att man refererar 
mot en tidigare lösning, men p.g.a. att ingen tidigare lösning existerar inom 
området utvärderades de olika koncepten mot varandra. Pugh matrisens kriterier 
var speciellt framtagna för konceptens egenskaper med inspiration från den 
kravspecifikation som ställts upp tidigare i projektet. Kriterierna är viktiga 
aspekter i konceptutvecklingen och framtagandet av ett vinnande koncept, 
däremot har inte alla kriterier samma värdering. Genom personliga bedömningar 
värderades varje kriterium mot varandra i en värderingsmatris om de har högre 
(+), lägre (-) eller lika (0) värdering. Värderingsmatrisens syfte var att visa vilka 
kriterier som var mest viktigast bland dem alla. Efter att utvärderingen var 
färdigställd summerades betygen upp där det slutgiltiga värdet gav poäng som i 
sin tur bestämde kriteriets vikt i Pugh matrisen. Pugh matriserna utfördes i flera 
steg, för att eliminera de sämre koncepten samt att utveckla och förbättra 
koncepten som går vidare. 
 
Koncept 3 (figur 3) var resultatet från studiebesöket på Andrénplast efter 
diskussion med en montör. Konceptet är en väldigt enkel lösning som bygger på 
att en plåt svetsas mot insidan av ramen. För att sedan fästa tillbehör borras hål i 
plast och plåt och kan sedan fästas på önskad plats på dörren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Skissbild av koncept 3. 
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Koncept 6 bygger på två spår som går horisontellt på insidan av förardörren. Det 
översta spåret ersätter den befintliga balk som finns i ram konstruktionen. En eller 
flera detaljer som passar i spåren (figur 4) kan spännas fast och på dessa fästs en 
upphängningsanordning som komponenterna i sin tur sitter mot.  

 
 
Figur 4. Skissbilder av koncept 6. 
 
Följande två koncept gick långt i den utförda Pughs matrisen, vars gränssnitt var 
värt att upplysa.   

2.2.5 Primärkonstruktion 
När ett koncept hade genererats gjordes ett produktutkast med preliminär 
dimensionering och modellering för att få en översikt på alla ingående delar. 
Övriga maskinelement, skruvar, muttrar, brickor samt mutterinlägg har benämnts 
men inte vilken dimension dem har. Detaljkonstruktion har använts för att 
bestämma varje dels uppbyggnadssätt, utformning och material. Fullständiga 
CAD modeller tas fram på samtliga delar. FEM-analys utfördes på konceptet med 
dem delar som ansågs utsättas för störst belastning. Detta gjordes för att 
säkerställa att delarna klarar av den belastning som bestämdes i 
kravspecifikationen. Som avslutande del gjordes en produktsammanställning för 
att visa den slutliga uppbyggnaden av konceptet. 
 

2.2.6 Förberedelser och insamling av data  

Sökning i PDM-system 
Volvo Bussar använder sig av KOLA som är ett PDM-system (Product Data 
Management), systemet hanterar data och information genom produkters hela 
livscykel. Med KOLA kan specifik information sökas fram om en produkt och 
dess delar. Informationen kan vara ändringar som gjorts under 
produktutvecklingsprocessen och varför, till vilken grupp produkten tillhör eller 
till vilken modell som produkten används i m.m. KOLA utnyttjandes för att samla 
information om dörrmodeller samt kundönskemål. 
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Kundönskemål 
Ett dokument med ackumulerade kundönskemål överlämnades från Volvo 
Bussars kundanpassnings avdelning i Polen. Dokumentet innehöll information om 
kundönskemål, och eventuellt dokument om lösningar, från den europeiska 
marknaden berörande olika områden på bussarna. Sortering av kundönskemål som 
berörde dörrarna gjordes samt kategorisering efter funktion och likhet (bilaga 2).  

Studiebesök hos Andrénplast 
Andrénplast är en leverantör till Volvo Bussar med god kompetens inom 
vakuumformade plastdetaljer. De ansvarar för tillverkning och montering av de 
dörrmodeller som berör detta projekt. Studiebesöket var nödvändigt att göra för 
att få en tydligare förståelse i hur tillverkningsprocessen och monteringen sker i 
praktiken. Plasthöljena fästs ihop med hjälp av en metallram som ett fungerande 
skelett, se figur 5. Tillsammans med fästelement och bindemedel stärks plastens 
hållfasthet och stabilitet i dörrens konstruktion. Oavsett dörrmodell fästs alla 
plasthöljen genom liknande process, där de krängs över ramen och på så sätt låser 
sig fast i varandra. Som tillverkare av dörrmodellerna har dem sedan tidigare 
erfarenhet samt kunskap inom kundanpassning och bidrog med viktig 
information. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Fotad hos Andréplast och visar en metallrams struktur för dörren ”Gate Low”. 
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3. Teoretisk referensram 
För att uppnå de förväntningar som ställts som krav i projekt på att leverera ett i 
ett slutgiltigt koncept, beskrivs här stödjande forskning som underlag. De 
underliggande områdena är: modularisering, standardisering, 
tillverkningsmaterial och tillverkningsmetoder. 

3.1 Modularisering 
I framtiden kommer kundanpassade produkter bli en global marknadsförings trend 
(Huang, 2000). Detta utmanar tillverkarna att producera variationer av samma 
produkt. Då de försöker hantera sin produktion samt sina resurser på så praktiskt 
sätt som möjligt, med fortsatt hög produktion till ett kundanpassat pris. 
Följden blir att fler företag får upp intresset av modulindelad arkitektur med 
effektivare tillverkningsprocesser och för intressenterna bredas utbudet av 
produkter. Produkt modularisering handlar om uppdelning av en organisation 
bland komponenter och funktioner för en modulbaserad produkt. En modul är en 
fysisk enhet som har en viss bestämd funktionalitet vilket skiljer sig från de övriga 
enheterna. Dessa enheter kan vara självständiga eller sammankopplas med övriga 
moduler på ett bestämt sätt, dem samverkar som ”en- till- en” (Eggen, 2003). 
Tillsammans skapar de en funktion med deras kombination åt maskinen eller till 
produkten. Modulindelad arkitektur syftar på att identifiera standardiserade 
gränssnitt som utbytbara enheter för att uppfylla en mängd funktioner. Modulerna 
tillåts att blandas med flera olika moduler med olika egenskaper i 
produktutveckling, vilket resulterar i att produkter kan byta ut egenskaper eller 
dela funktioner med andra. Detta möjliggör att flera produktvarianter kan byggas 
vilka är självständiga i sig (Huang, 2000). Effekten öppnar upp möjligheten att 
enklare reparera eller byta ut enskilda moduler i en produkts struktur utan att 
påverka dess huvudfunktion. Dessa moduler följer en redan förutbestämd 
mekanisk uppbyggnad i dess konstruktion som följer en standardiserad riktning. 
Den beskrivande texten nedan nämner två exempel på områden där teorin 
tillämpas eller inspirerat till utveckling och i kombinationer: 
 

• Bilindustrin använder sig aktivt av modulindelad produktion, där 
plattformar eller motorer kan användas av flera bilmodeller/serier, men 
som avslutande slutprodukt skiljs dem åt i övriga funktioner. Detta 
resulterar i en effektivare hantering av resurser och företagen minskar sin 
variation av CAD-ritningar. Biltillverkare som använder sig av detta är 
bland annat Scania (se.scania.com) och Volkswagen (Eggen, 2003). 

 

• En annan bransch inom området är smarttelefoner. Phonebloks är ett 
mobilkoncept vars syfte är att reducera det elektroniska avfallet som 
dagens mobiltelefoner bidrar till. Genom att varje funktion kan vara en 
utbytbar modul, för att enklare erbjuda reparation samt uppgradering av 
programvaror (phonebloks.com). Istället för att byta ut en hel fungerande 
mobil med en mindre defekt (t.ex. batteri), kan defekten smidigt ersättas 
mot en ny, liknade en stationär dator. Mobiltelefontillverkare som har 
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börjat använda sig av modularisering är finska Puzzlephone 
(puzzlephone.com), amerikanska Google med sin modell ARA 
(projectara.com) och sydkoreanska LG med sin modell G5 (lg.com). 

 

3.1.1 Produktion, kostnad och kvalitet 
Utifrån en ekonomisk synvinkel möjliggör modulindelad arkitektur ett strategiskt 
övertag att erbjuda utbudet av nya produkter på marknaden. Företag kan erbjuda 
marknaden ett brett utbud av flera olika varianter utifrån samma produktkategori 
till ett konkurrenskraftigt pris (Huang, 2000). När ett företag börjar ersätta tidigare 
produkter med modulbaserad arkitektur, skapas möjligheten att minska 
utvecklingstid hos nya produkter och processen ut till marknaden. 
Sanchez (2002) förklarar att i normala fall fokuserar tillverkare på att finna 
huvudkomponenter till en produkt, med ett passande gränssnitt för alla 
komponenter hemmahörande produkten. Effekten av att använda sig av följande 
tankesätt blir att komponenter ofta omkonstrueras under utvecklingsprocessen. 
Vilket resulteras i längre utvecklingstid och mer resursers krävs. Att använda sig 
av modularkitektur resulterar i det motsatta, se figur 6, då fokuseringen i första 
hand handlar om att finna ett gemensamt gränssnitt för arkitekturen. Företagen 
kan erbjuda flera olika anpassade produkter åt flera olika målgrupper och ge större 
köpkraft, men också som undersökning för att se hur massorna reagerar mot olika 
funktioner. 
 

 
Figur 6. (a) visar funktionen med modulindelad arkitektur och (b) visar traditionell arkitektur, bild 
lånad från Huang (2000). (a) använder 4 delar medan (b) använder 7. 
 
När ett gränssnitt har klargjorts standardiseras gränssnittet, de berörda 
komponenterna utvecklas därefter att passa det fastställda gränssnittet. Effekten 
blir minskad utvecklingstid och en resursbesparing då all omkonstruktions tid med 
att finna obestämda gränssnitt har eliminerats, se figur 7. Då företag sparar in tid 
på utveckling och produktvariationer kan mer fokusering planeras på kvalitativt 
arbete som stärker den kundupplevda kvalitén. 
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Att använda sig av modulindelad arkitektur resulterar inte bara i en effektivare 
produktutveckling utan också som konstandsbesparing (Sanchez, 2002). Genom 
att binda ihop komponenter till en modulindelad produktfamilj, minskar 
produktionskostnaden av nya produktvarianter. En ekonomisk vinst kanske inte 
skapas direkt vid införandet men bidrar bl.a. till minskade produktionsserier, 
minskat antal involverade detaljer och färre antal underleverantörer. När antalet 
gemensamma produktenheter ökar reduceras också logistikkostnaderna och med 
mindre lagerutrymme, vilket ofta är en oönskad kostnad för företag.  

Figur 7. Diagram lånad från Sanchez (2002) och är jämförelse mellan traditionell och 
modulindelad arkitektur under en utvecklingsprocess. 
 
Att utnyttja modulindelad arkitektur är inte alltid felfritt, Eggen (2003) tar upp ett 
konkret exempel där utnyttjandet gick för långt. Det handlade om Volkswagens 
plattform som användes av 11 olika bilmodeller och märken. Effekten blev att 
folk ställde sig frågan varför man spendera pengar på en Audi när man kan få 
samma ”bil” till ett lägre pris genom att köpa en Skoda. Detta visar att 
modularisering kan leda till missuppfattning bland kunderna och oväntade resultat 
för företaget. 

3.1.2 Underhåll och miljö 
Följden av att begränsa produktvariationen till modulindelade produktfamiljer är 
att fler anpassade komponent uppgraderingar kan utföras (Sanchez, 2002). Har ett 
gränssnitt fastställts för den nya förbättrade komponenten kan produkten lanseras 
ut på marknaden till försäljning. Detta möjliggör att företag snabbare kan adoptera 
trender och agera snabbare från en skiftande marknad (Eggen, 2003). 
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Ta exemplet om Phonebloks som visas i figur 8, konceptet använder sig av ett 
modulärt monteringsuttag där brukaren själv kan uppgradera sin mobiltelefon 
genom att smidigt ersätta en funktion (komponent) med en annan utan att hela 
systemet påverkas.  

Figur 8. Visar konceptet Phonebloks med dess modulära monteringsuttag. 
 
Då skapas möjligheten till effektivare service och förbättrad återvinning av de 
komponenter som byts ut. Genom att begränsa antalet olika material hos varje 
modul underlättas demonteringen och avfallen reduceras, då endast de defekta 
modulerna återvinns av samtliga komponenter. Vilket bidrar till minskat 
ekologiskt fotavtryck. Detta medger till enklare anpassning och ett ökat 
eftermarknadsvärde vid eventuella försäljningar. Att ha en fungerande livscykel 
av oberoende produktkomponenter ökar värderingen enligt Gershenson och 
Prasad (1997). 
 

3.2 Standardisering 
Standardisering är en gemensam lösning av ett problem. Syftet med 
standardisering är att skapa regler för olika branscher på en internationell nivå, 
dessa regler kallas för standarder. Standarderna måste ständigt uppdateras och 
utvecklas utifrån hur omvärlden förändras och utvecklas. Följer ett företag 
internationella standarder blir resultatet: en bredare marknad, främjad handel, 
samarbete och internationellt utbyte av information (http://www.sis.se).  
Ett typiskt exempel för standardisering är att skruvar och muttrar från olika 
tillverkare kan användas tillsammans. Företag tjänar på standardisering genom att 
en konsuments värde för en produkt ökar om den är kompatibel med en annan 
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konsuments produkt, t.ex. mobiltelefoner eller mjukvaror för datorer. Att ta del 
av vissa standarder resulterar i kostnadsbesparingar eftersom företaget själv inte 
behöver ta fram information på nytt (Farrell och Saloner, 1985). 
 

3.3 Tillverkningsmaterial 
Under följande stycke tas de närliggande och existerande materialvalen upp som 
berör det relevanta området. Följande är beskrivande fakta om de aktuella 
material som infinner i konceptet samt dess omgivning. 

3.3.1 Syntetiska material - Plast  
Plast är ett syntetiskt fast material och det gemensamma namnet på en bred 
materialkategori av byggstenen polymer (Leijon, 2014). Polymerer är en molekyl 
beståendes av kemiska föreningar som förgrenas ihop till en längre kedja. Att 
skapa plast är en industriell framtagningsprocess där polymerer blandas med ett 
flertal tillsatsämnen för att ge materialet olika egenskaper, dessa egenskaper kan 
delas in i plastgrupper. Polymerer kan delas in tre klasser, det som skiljer 
klasserna ifrån är hur polymererna är förgrenade med varandra: härdplaster, 
termoplaster och elaster. ABS är ett material inom plastfamiljen termoplaster och 
har goda egenskaper att motstå fysisk belastning tack vare dess slagseghet och 
ythårdhet. Materialet är inte lämpat att användas vid utomhusbruk då solljus kan 
skada plasten och borde därför användas inomhus. Däremot är materialet resistent 
mot syror, alkohol, fetter och saltlösningar. Där av används ofta ABS som 
skyddande kåpa för flera produkter och går utmärkt att återvinna efter 
användning. 
 

3.3.2 Metalliska material - stål 
Stål är en legering som består av flera tillsatser men till största delen av järn. Järn 
är det dominerade ämnet i stål, men kol är det viktigaste legeringsämnet trots att 
det endast utgör någon procent. Stålet bearbetas noga med dess tillsatser med 
form av varm- eller kallbearbetning, beroende på specifika mekaniska egenskaper 
och användningsområde (Leijon, 2014). Konstruktionsstål är ett starkt metalliskt 
material ofta avsedda för bärande konstruktioner som t.ex. broar. Kolhalten ligger 
mellan 0,1-0,6 % och tillverkas i stålverk genom varmvalsat eller kallbearbetat. 
Dess egenskaper gör att materialet kan smidigt formas till olika former och 
medger också till goda svetsmöjligheter (Björk, 2015).  



16 
  

3.3.3 Korrosion 
Material kan vara egenskapligt starka eller unika men kan också ha svaga punkter 
som t.ex. korrosion. Leijon (2014) beskriver korrosion som ett angrepp på 
material genom kemisk reaktion, frätande, med ett omgivande medium. Det finns 
många typer av korrosionsangrepp som kan påverka ett material, följande 
exempel beskriver allmän korrosion: Ett vanligt angrepp är när vatten i alla dess 
former och syre reagerar tillsammans med metaller som stål eller koppar, vilket 
bildar rost. Teorin bakom korrosionsangrepp på material går ner på atom nivå. 
När järn reagerar med vatten avger järnet två elektroner och bildar järnjoner som 
löser sig med vattnet, järnet blir då negativ medan vattenlösningen blir positivt. 
De fria elektronerna reagerar samtidigt med syre och vattnet som bryter ner 
järnjonerna och bildar det vi kallar rost. Rosten försämrar materialets egenskaper, 
materialet löses upp och gropar bildas. Risken för korrosion är större i vissa 
miljöer än andra då saltlösningar och surt regn påskyndar processen. Miljöer som 
städer och längst kuster är speciellt utsatta områden jämfört med mindre orter i de 
centrala delarna av landet. För att minska risken mot korrosion är åtgärderna att 
isolera, ändra materialval eller ytbehandla materialen med ett skyddande ytskikt. 

 

3.4 Tillverkningsmetoder 
Beskrivande tillverkningsmetoder är de metoder som det primära konceptet 
planeras bearbetas med. Samtliga tillverkningsmetoder är hämtade ur 
“Produktutveckling- effektiva metoder för konstruktion och design” (Johannesson, 
Persson & Pettersson 2004). 

3.4.1 Skärande bearbetning  
Klippning eller stansning är vanliga metoder vid skärande bearbetning av plåt. 
Vid klippning skjuvas materialet av mellan två verktygseggar. Stansning sker 
genom att materialet skjuvas av mellan ett stansverktyg och en dyna som verkar 
som ett mothåll. Stansen och dynan är formad efter hur man vill att konturen för 
detaljen ska se ut.  

3.4.2 Plastisk Bearbetning  
Bockning används för att få en plastisk deformation på t.ex. en plåt eller ett rör. 
Detaljen som ska bockas påverkas både i dess form samt hållfasthet. Plastisk 
bearbetning av metalliska material delas in i två olika grupper: varmbearbetning 
och kallbearbetning. Varmbearbetning sker vid ungefär 900 °C - 1200 °C för stål 
och varierar beroende på ståltyp. Kallbearbetning ger bättre toleranser men kräver 
större bearbetningskrafter. Det finns flera olika metoder för bockning av metall 
detaljer: kantpressning, u-bockning, valsbockning, rullformning m.m. 
Kantpressning även kallat “V-bockning” utförs genom att ett verktyg bockar 
detaljen mot en V-formad dyna.  
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3.4.3 Svetsning 
Svetsning är en högtemperatursprocess som skapar ett förband mellan metalliska 
material. Svetsning kan sammanfoga två metall plåtar genom att hög temperatur 
smälter grundmaterialet och eventuell tillsatsmaterial som bildar en svetsfog. Det 
finns ett flertal olika svetsmetoder men de vanligaste är elektriska svetsmetoder 
och då framförallt SMA, MIG/MAG och TIG. Val av svetsmetod beror på många 
olika faktorer som material, kvalitet, efterbearbetning eller produktionsmängd. 
Svetsförband betecknas på ritningar genom en hänvisningslinje med symboler, 
symbolerna liknar i allmänhet formen på den svetsfog som ska läggas (Lilja, 
Olsson och Wickström).  Det beteckningssätt som visas i figur 9 utgår från 
standarden SS-ISO 2353, där varje symbol har en standardiserad benämning. 
Symbolerna är det språk som konstruktörer och svetsare kommunicerar med.  
Det är viktigt att tydligt följa de benämningar som svetsbeteckningen hänvisar till, 
riskerna för defekter av olika slag är hög och kan leda till konsekvenser när 
materialet utsätts för belastningar. Där av ska regelbundna kvalitetskontroller på 
svetsfogarna utföras för att säkerhetsställa att svetsen är god (esab.se).  

Figur 9. Exempel på svetsbeckning på en konstruktionsritning.  
 

3.4.4 Mekaniska förband 
Det finns en mängd olika varianter av mekaniska fästelement för att sammanfoga 
olika material. Skruvförband är en metod som består av en gängad skruv och en 
mutter som fäster t.ex. två plåtar tillsammans. Skruvförbandet förspänns till en 
klämkraft och den kraft som belastar själva förbandet överförs genom friktion i 
själva skruvförbandet. Andra typer av mekaniska förband är t.ex. nitförband, 
popnitning eller krympförband.
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4. Resultat 
Följande kapitel redovisar resultaten av de använda metoderna för projektets 
metodologi som beskrevs i det tidigare kapitlet 2.2. Resultaten från varje använd 
metod presenteras för sig för att tydligare visa historiken från varje steg.  

4.1 Benchmarking 
Intern Benchmarking 
Resultatet av den interna undersökningen kom från Volvos PDM-system, Volvos 
Costumer Adoptation Database, se bilaga 3, samt dokument som skickats från 
Volvo Bussars kundanpassnings avdelning (bilaga 2). Figur 10 visar en CAD-
modell på en lösning. Samtliga lösningar och deras koppling till tillbehör samt 
dörrmodeller presenteras i bilaga 4.  

Figur 10. En tidigare lösning för dörrmodell H500.  
 
Extern Benchmarking 
Resultatet av den externa kontrollen utfördes i två steg: undersökning av 
existerande lösningar på marknaden och besök hos tillverkaren Andrénplast. 
Undersökningar utfördes på stadsbussar av olika märken i Halmstad och Göteborg 
(figur 11), för att få en bild av hur konkurrenter anpassat sina dörrar för olika 
tillbehör. Vid undersökningarna fördes även samtal med bussförare där deras 
synpunkter gav viktig information som sedan kunde överföras till krav. De krav 
som togs i åtanke var storlek och ergonomisk placering. 
 

Figur 11. En förardörr med soptunna och en hållare, fotad i Halmstad 2016.  
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Besöket hos Andrénplast gjordes för att studera produktionen av Volvo Bussars 
dörrmodeller, hur tidigare lösningar tillverkats samt hur konkurrenters dörrar var 
konstruerade (figur 12). Tillverkningsprocessen och monteringsprocessen för 
några lösningar ansågs utifrån montörens perspektiv vara komplex och svår att 
utföra. Därför bestämdes ett krav att konceptet skulle konstrueras för att underlätta 
tillverkning och montering. 

 
Figur 12. Skissbild på en konkurrents dörr som var under montering vid besöket.  
 
Efter utförd Benchmarking kunde det konstateras att ingen modulariserad lösning 
existerade på konkurrenters dörrar. Benchmarkingen var grunden till ett antal 
viktiga krav i kravspecifikation. Benchmarkingen gav också en klarhet om hur 
tidigare de lösningarna hade anpassats med avseende till gränssnitt, konstruktion 
och placering. Följande faktorer togs till hänsyn i den senare 
konceptgenereringen. Av personerna som träffades kunde tre Personas utvecklas: 
en bussförare, en montör och en resenär. Resenärens krav var egna värderingar 
som togs i åtanke. Resultatet från den utvecklade kravspecifikationen, bilaga 1, 
och Personas presenteras i bilaga 5. 

4.2 MIM - matris  
Från dokumentet som delats ut av Volvo Bussars kundanpassnings avdelning 
kunde dörrtillbehören delas in i totalt 13 tillbehörskategorier, se bilaga 3. MIM-
matrisen resulterade i ett modulariseringsområde (se figur 13 och bilaga 6) som 
ansågs ha störst potential till vidareutveckling av ett modulariserat koncept. 
Anledningen till detta resultat var att kundönskemålen hade olika lösningar för 
upphängning mot förardörrarna som istället kunde ersättas med en modulariserad 
lösning. Andra potentiella modulariseringsområden visas även i bilaga 7. 

Figur 13. De tillbehören kassamaskiner, myntbord, stämpelbord och betalstationer som blev det 
modulariseringsområdet. 
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4.3 Konceptgenerering  
Konceptgenereringen resulterade i totalt 9 olika koncept och presenteras i bilaga 
10. Innan koncepten kunde utvärderas mot varandra i Pugh matriser, viktades 
kriterier i en värderingsmatris, se bilaga 8. Pugh matriser gjordes sedan i 8 steg 
innan det slutliga resultatet uppnåddes, figur 14 visar en genomför matris.  

Figur14. Ett exempel på en genomför Pughs-matris i detta projekt. Koncept utvärderas mot de 
resterande. 
 
Efter Pugh matris 1-2 kunde koncept 4 och 6 elimineras. Två nya koncept, 7 och 
8, skapades utifrån de bästa egenskaperna hos koncept 4 och 6 samt från nya 
idéer. Pugh matris 3-5 resulterade i att koncept 2 och 5 eliminerades, anledning 
till att det blev tre Pugh matriser var att koncept som liknade varandra resulterade 
i många nollor d.v.s. resulterar i lite poäng. Detta var lite missvisande och därför 
gjordes fler Pugh matriser för att jämföra koncepten mot flera referenser. Efter 
Pugh matris 6-8 valdes koncept 7 och 8 ut som vinnare, diskussion ledde till att de 
bästa egenskaperna för varje koncept resulterade i det slutliga konceptet, koncept 
9 som visas i figur 15. Utförandet från Pughs- matris visas för steg som steg i 
bilaga 9. 

 
Figur 15. Koncept 9 i tidigt stadium, här visas koncept skissen på två av konsolerna.  
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4.4 Primärkonstruktion 
Produktutkastet resulterade i en översikt av vilka delar konceptet består av, totalt 
11 delar där 8 är unika delar, se figur 16. Preliminär modellering utfördes för att 
få information om tillbehörens mått och möjligheter till att fästas mot liknande 
metallkonsoler. När produktutkastet var klart hade ett standardiserat gränssnitt 
mot dörren bestämts som består av 4 distanser som oavsett metallkonsol placeras 
med samma avstånd. 

Figur 16. Involverade delarna i konceptet. De delar med fet text är dem unika delarna.  
 
Av detaljkonstruktionen togs fullständiga CAD-modeller fram. Tillslut gjordes en 
produktsammanställning som presenteras i bilaga 11. Av 
produktsammanställningen kunde det konstateras att från de tidigare lösningarna 
på 5 upphängningarna hade en minskning av unika delar gått från 20 till 8.  
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4.5 Koncept montering 
Konceptet använder sig av ett standardiserat gränssnitt för att underlätta 
monteringsprocessen för montörerna och skapa en förenkling för konsolerna att 
adoptera nya platser. Gränssnittet består av 4 distanser som är utplacerade mot 
dörrarnas ram. I figur 17 visar kopplingsschemat mellan konsolerna och 
gränssnittet med tillbehör. Avståndet mellan distanserna är samma för alla 
monterbara konsoler. I metallramen ska genomgående hål förborrats under 
distansernas placering, i hålen fästs mutterinlägg som i sin tur skruvar fästs i. Hål 
borras även i plastkåporna för att distanserna ska få plats, sedan placeras 
metallkonsol med tillbehör mot distanserna och skruvas fast med 4 skruvar. 
 

 
Figur 17. Konstruktionssambanden mellan gränssnittet och konceptet. Schemat visar vilka 
tillbehör som ska placerar med respektive konsol.  
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4.6 Materialval 
Det materialval som rekommenderas till tillverkning är konstruktionsstål av sorten 
SS-EN-1412-00. Stålet levereras som plåt är ett varmvalsat med en låg kolhalt och 
med en sträckgräns på 250 MPa. Konstruktionsstålet är ett billigt 
tillverkningsmaterial med goda egenskaper för att klara av geometriska 
förändringar, och samtidigt behåller ger en god hårdhet. Samtliga unika detaljer 
som kräver en tillverkning, kommer att tillverkas i samma material. Tidigare 
använda upphängningar har tillverkats inom samma materielgrupp. 
 

4.7 FEM- analys 
Den detalj som ansågs utsättas för störst belastning var metallkonsolen för 
upphängning med teleskopsarm (Metallkonsol Tele). Anledningen till detta var att 
teleskopsarmen sitter på metallkonsolens vertikala sida, som hänger fritt, och har 
ingen infästning mot dörr eller ram.  Belastningen mot metallkonsolens sida 
uppgick till 900 N (motsvarande 90 kg) och resulterade i en säkerhetsfaktor på 6. 
Vikten 15 kg bestämdes utifrån den uppskattade vikten hos ett tillbehör. 
Anledningen till den höga belastningen var för att säkerhetsställa att konsolerna 
klarar av en högre belastning ifall en människa skulle stöta eller luta sig mot 
teleskopsarmen. Från Catias simulering var spänningen som högst vid konsolernas 
infästningar där den maximala spänningen uppgick till 207 MPa, se figur 18. 
Sträckgränsen för det valda konstruktionsstålet är på 250 MPa och där av kommer 
sträckgränsen inte överskridas. 
 

Figur18. Konceptet belastas med 900 N på sidan och får max spänningen till 207 Mpa. 
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En maximal förskjutning kommer att ske vid konsolens sida i kraftens riktning 
med 2,19 mm (se figur 19). Belastningen mot teleskopsarmen fungerar som en 
hävarm mot konsolen och där av bidrar till förskjutningen, men deformationen är 
försumbar.    

Figur 19. Totala deformationen med belastning på 900 N.   
 

4.8 Modulindelad produktarkitektur  
Det slutgiltiga konceptet använder sig av tre metallkonsoler, som i beräkningen 
klassades som enskilda upphängningar. Hos upphängningarna kan totalt tre 
tillbehör fästas på varje konsol, konsolerna kan i sin tur placeras på tre dörrar. 
Följande resultat visar på att konceptet möjliggör totalt 27 kombinationer, vilket 
ger en ökning på totalt 11 kombinationers möjligheter, se figur 20. 
Kombinationsmöjligheterna är ett resultat av det standardiserade gränssnittet som 
går att anpassa på samtliga dörrar. De tidigare lösningarna använde fem olika 
gränssnitt. Följande resultat hänvisas till bilaga 4 som togs fram under 
Benchmarkingen samt produktsammanställningen bilaga 11. 
 
 

Figur 20. Före och efter kombinationer. 
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4.9 Resultat Diskussion 
Utifrån dokumentet med kundönskemål som kategoriserats i bilaga 2, kunde man 
se att intresset för vissa tillbehör var större än andra. Prioritering var att samla de 
kundönskemål till ett och samma modulområde. Det stora problemet var att 
kundönskemålen var så olika utifrån gränssnitt och funktioner, att hitta en 
gemensam modulariserad lösning var därför svårt. Fokusering gick mot att finna 
kundönskemål som var lika varandra och där en gemensam lösning kunde utföras. 
Modulområdet berörde de fyra tillbehören: kassamaskiner, myntbord, 
stämpelbord och betalstationer, och var resultatet från analys med verktygen 
Benchmarking samt MIM-matris. Dessa tillbehör hade liknande gränssnitt och 
därför störst potential till ett fungerande modulområde. Andra kundönskemål som 
dokumenthållare eller olika typer av boxar är också potentiella 
modulariseringsområden men ansågs inte resultera i en så stor effektivisering som 
det valda modulområdet.  
Koncept på modulområdet genererades och framtagningen av koncept var en 
intressant process. Vid framtagning av koncepten, lades mycket tid ner under den 
interna Benchmarkingen på att studera de tidigare gjorda lösningarna med valt 
gränssnitt för respektive förardörr. Konceptet har under dess utveckling ständigt 
haft i åtanke och strävat efter att uppfylla de krav som strukturerats upp i 
kravspecifikationen. Majoriteten av alla krav som ställts har uppnåtts, däremot 
finns det krav som inte har gjort det. Anledningen till detta resultat var för att en 
fysisk prototyp aldrig byggdes och kunde inte testas i verkligheten. 
Eftersom konceptet resulterade i en minskning av unika delar med 60 % samt en 
ökning av möjliga kombinationer finns en stor möjlighet till en 
kostnadsbesparing. Den möjliga kostnadsbesparingen finns i dem område som 
modularisering resulterar i: färre lösningar, kortare produktutvecklingstid.
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5. Slutsatser 

5.1 Slutsatser  
Utförandet av detta projekt har varit oerhört lärorikt och givande. Slutsatser som 
kan dras efter avslutat projekt presenteras nedanför. 

• Benchmarking resulterade i information om konkurrenters lösningar samt 
på interna lösningar i PDM-systemet samt Volvos Costumer Adoptation 
Database. 

• Ett modulariseringsområde bestämdes med hjälp av MIM-matris, 
modulområdet berörde tillbehören: cash dispenser, coin table, cash desk 
och stamptable. 

• Konceptgenereringen resulterade i ett koncept som uppfyllde 
kravspecifikation och målet att komma fram till en modulariserad lösning. 

• Primärkonstruktionen resulterade i ett produktutkast för att visualisera 
samtliga delar konceptet består av samt deras individuella placering samt 
en slutgiltig produktsammanställning. 

• FEM-analys som säkerställde att konstruktionen klara bestämd belastning. 
• Konceptet resulterar i en minskning av antal upphängningar men en 

ökning av kombinationer jämfört med tidigare lösningar. 
• Antal unika delar minskades med 60 %. 
• Förenklad tillverkning och montering. 
• Gemensamt gränssnitt mot alla dörrar. 

5.2 Diskussion och rekommendationer till fortsatta aktiviteter 
Efter avslutat projektet lämnades slutkonceptet över till Benteler, här ges 
rekommendationer om framtida utveckling. En grupp konstruktörer samt 
ekonomer ska granska projektet innehåll, för att se ifall resultatet är värt att driva 
vidare. Det som ska kontrolleras är om konceptet resulterar i en kostnadsbesparing 
och i så fall hur stor. Materialvalet ska ses över med beräkningar på konsolerna 
och ingående fästelementen, hos en fysisk prototyp. Konceptet bör fästas på 
Volvo Bussars dörrmodeller för att testa dess montering och placering innan de är 
redo att skickas ut till sin omgivning med resenärer och bussförare.  
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6. Kritisk granskning  

6.1 Hållbar, social och ekonomisk utveckling 
Konceptet bidrog till en hållbarutveckling genom att minska materialåtgång samt 
förenklad tillverkningsmetod på vissa delar. Delarna i fråga hade haft 
komplicerade och tidskrävande tillverkning och arbetsmetoder baserat på 
information från den externa benchmarking som utförts. 
 
Utifrån social hållbarhet har författarna tagit ansvar och lyssnat på vad användare 
i form av bussförare och montörer hade att säga. Krav och önskemål utifrån 
användarnas synpunkter hade bestämts och var viktiga i utvecklingen av 
konceptet. Fler intervjuer hade kunnat utföras för att få en mer omfattande bild 
och insikt för att förbättra den sociala hållbarheten. 
 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv resulterar det framtagna konceptet i att antal 
involverade delar har minskats från tidigare lösningar. Följande leder till att färre 
leverantörer är involverade i framtida utveckling och att mindre delar behöver 
lagerhållas, som i sin tur ger en lägre logistikkostnad. Konceptet har bidragit till 
att de tidigare lösningarna har reducerats till en, vilket bidrar till en lägre 
produktionsserie i ett framtida perspektiv.  
Hur stor ekonomiskbesparing detta skulle ge Volvo Bussar har inte tagits fram i 
detta projekt, men allt tyder på att det skulle resultera i en kostnadsbesparing.   

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö- och 
arbetsmiljöaspekter 
Konceptet är utformat att använda sig av ett standardgränssnitt som 
metallkonsolerna fästs mot, effekten blir en enklare och förbättrad arbetsmiljö för 
montörerna. De kan enklare hantera och planera monteringsprocessen av framtida 
kundanpassningar, då det numera endast är en upphängning som används. 
Omställningen kommer märkas av till en början, då de måste lära sig monterings 
och installationsprocessen som konceptet kräver. Men i framtiden blir arbetet 
enklare då en arbetsrutin har skapats och alla konsoler fästs genom samma 
montering. Däremot bidrar inte omställningen till ett större problem då konsolerna 
är inspirerade från tidigare upphängningar. Konceptets utformning och vikt ger 
inga större påfrestningar hos montörerna som kan resultera i ohälsa. Konceptet är 
utvecklat för att en montör ska klara av att montera upphängning. 
Från ett miljöperspektiv har konceptet bidragit till ett effektivare utnyttjande av 
materialanvändningen. Liknande former bidrar till gemensam tillverkningsprocess 
med endast mindre justeringar beroende på vilken metallkonsol som ska 
monteras. Konceptet resulterar i en effektivare tillämpning om nya kundönskemål 
tillkommer så länge dem inte skiljer sig allt för mycket från tidigare tillbehör. 
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6.3 Kritisk granskning med avseende på genomfört arbete 
Modularisering var ett tidigare okänt område vid projektets start. Modularisering 
är ett brett och komplext område. Under projektets gång samlades information om 
området och kunskap om hur modularisering resulterar till förbättring i 
produktutvecklingsprocessen. Trots att vi hade skapat oss en förståelse om 
området så är det endast toppen på ett isberg. Mer tid och arbete inom området 
krävs innan man kan kalla sig expert. Däremot kan vi se vilka vardagliga 
produkter som använder sig av modualrisering samt vilka produkter som skulle 
kunna förbättras. Modularisering tar författarna med sig som en god kunskap att 
använda i framtida situationer.  
 
På grund av inga tidigare erfarenheter i KOLA, Volvos PDM- system, blev 
upplärningsprocessen en oplanerad tid i första utgåvan av det GANTT-schemat 
som användes som riktlinje. Sökning av information tog därför också längre tid än 
väntat. 
Att ha arbetat med PDM-systemet har varit mycket givande för att finna 
information om olika produkter. Då flera företag inom vårt område använder sig 
av PDM-system av olika slag, är det bra att ha en kunskap samt förståelse om 
PDM-system. Vår förståelse inom PDM är begränsade till ett system och även 
inom detta system är vi långt ifrån fullärda. Däremot har projektet erbjudit oss att 
använda detta system vilket kan ge oss en strategisk fördel för framtida arbeten. 
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Bilaga 4 ”Upphängnings sammanställning”  



 
 

Bilaga 5 ”Personas” 
 

Montör 

Alexandar, 36, är avdelnings chef på en 
monteringsfirma. Han har över 20 års erfarenhet inom 
montering och svetsning från att ha arbetet hos olika 
firmor genom åren. När han arbetar vill han inte att de 
produkter som han monterar ska vara för komplexa att 
utföra, då det är tidskrävande och i vissa fall tungt att 
utföra. Ett arbete kan mer noggrant om det är färre delar 
involverade. 

 

Resenär 

Sandra, 17 år, är student och läser teknikprogrammet vid 
det lokala gymnasiet. Hon jobbar extra på helgerna på 
biografen, vilket passar henne bra för hon har stort film 
intresse. Hennes föräldrar bor utanför centrum vilket göra 
att Sandra får åka buss till skolan varje dag. Det hon 
värderar i en bussresa är att inte behöva slå i eller fastna i 
något utstickande betalstationer som finns. Utan man 
snabbt och smidigt kan komma åt betalstationer, för att 
sedan gå vidare till sin plats. 

 

 

Bussförare 

Oscar, 34 år, är bussförare och arbetar inom lokaltrafiken 
för Hallands län. Han är en erfaren inom sitt yrke då han 
har arbetat både vid flera orter inom Sverige och turist resor 
utomlands. Som person uppfattas Oscar som social och 
glad, han är flitigt aktiv i det lokala vattenpolo föreningen 
och tränare för B-laget. I sitt arbete vill han ha full kontroll 
på det som händer runt omkring bussen, både inne som ute. 
Därför vill han att inget ska skymma han sikt eller 
förhindra hans rörlighet när han kör. Bullrande ljud är 
också oönskat då det stör fokuseringen. De tillbehör som 
har fästs på dörren ska var enkla att nå och använda när 
resenärer stiger på.  

  



 
 

Bilaga 6 ”MIM- matris”    



 
 

Bilaga 7 ”Modulområden”   



 
 

Bilaga 8 ”Värderingsmatris av kriterier”    



 
 

Bilaga 9 ” Resultat från Pughs matriser” 



 
 

   



 
 

   



 
 

Bilaga 10 ”Koncept beskrivningar” 
 
Koncept 1 
Fästanordning som placeras på ramens ovansida. Konceptet berör komponenterna: 
cash dispenser, cash desk, coin table och stamp table. Samma fästanordning som 
ska passa för samtliga komponenter. Konceptet bygger mycket på att 
sammanställa befintliga lösningar på fästanordningar för de olika komponenterna 
till en och samma lösning som ska gå att applicera på de olika dörrarna. 
+: Kan placeras på olika avstånd på H500 & H630 w/o glas 
Enkel montering och demontering 
Billigare eftersom färre olika fästanordningar behövs 
-: Kan vara svårt att montera på H630 w glas 
Svag konstruktion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncept 2 
Skena med ett spår och gängade hål som fästs på ram enligt bild, urskärning i 
plastkåpa. Konceptet berör komponenterna: cash dispenser, cash desk, coin table 
och stamp table. Detalj som går att föra in i skenan och låsas fast med skruvar, 
denna detalj monteras sedan komponenten på. 
+: Komponenten går att justera enkelt beroende på var kunden önskan. 
Enkel montering och demontering av komponent 
Fler komponenter går att montera H500 & H630 w/o glas 
Skenan olika lång beroende på hur många komponenter 
-: Svag konstruktion? 40 mm bred är ramen på dörren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Koncept 3 
Koncept 3 tanke är att man fäster en metallplåt vid insidan av stålramen eller 
placerar utanför som ett metall svep/plåt. Beroende på vart man planerar att fästa 
plåten/svepet så kan de fästas olika i original ramen, antagligen via svetsning eller 
bockning. Ger möjligheten att alla CA vart man vill. 
Fördelen med detta koncept är att kunden kan använda sig av hela dörrens yta och 
fästa komponenterna vart dem vill över hela dörren. Det enda dem behöver 
meddela är var dem önskar att hålen ska placeras till tillverkaren. Nackdelen med 
detta är att dem kommer krävas en ny plan plastkåpa vid insidan mot åt 
dörrmodellen H630. För de övriga modellerna existerar redan plastkåpor med 
plana ytor.  
 
  



 
 

Koncept 4 
Med Koncept 2 handlar om att man kan bygga ihop flera enheter till en större 
enhet beroende på vad som ska fästas på dörren. Konceptet är med andra ord 
liknande LEGO– klossar, vilket är oberoende av varandra men kan byggas till 
något större och hållbarare beroende på vad som ska fästats. Man fäster ihop 
modulerna med varandra med en hane eller hona med en typ av låsmekanism. 
Konceptet ser ut på följande att man låser fast modulen i ramen med hjälp av nitar 
och sträcker sig över ramens sida och används som en stabilisering. Konceptets 
plana ytor har hål i sig vilket går att fästa diverse tillbehör. 
Kan fästa: Holder, Cash table, cash dispensor, Cash desk, documentholder och 
stamptable. 
+: Fördelen är att beroende på vilket tillbehör kunden vill ha så kan man smidigt 
anpassa storleken på modulen efter behov. Ett lätt tillbehör behöver kanske endast 
en del medan ett tyngre som ett kassabord behöver kanske fler för att stabilisera 
upp tyngden. 
-: Nackdelen är att kanske hopfästningen (hanen och honan) inte klarar av att 
tyngden som belastar och går sönder efter ett tag. Modulen kanske inte blir lika 
stark som en solid modulenhet med samma utformning. Vissa komponenter går 
inte att kombinera med dörrmodellen H630 w glas. 

 

 
 
 



 
 

Koncept 5  
En skena/spår monteras utanför dörren (eller innanför) vilket går och att förflytta i 
horisontellt. Klossen innanför skenan fästs fast med hjälp av skruvar eller muttrar 
som skruvas in i och låses fast. Skenans spår kommer att fräsas in i plasten för 
dess konstruktion. Med endast skenan kan dem lättare tillbehören fästas medan i 
tyngre konstruktioner stabiliseras fast med hjälp av ett överhängande stöd 
liknande koncept 3 och 5. Glapp mellan ram och plasthölje. Det gör att 
modulernas fästen täcks och skapar större fäst områden. 
+: Positivt är att man busschauffören kan flytta tillbehörens position med hjälp av 
spåret i plast och man utnyttjar metall ramens styrka när man positionerar tyngre 
vikt. Stabilkonstruktion då spåret håller tillbehöret på plats och enkel service 
hantering. 
-: Nackdel är att en stor yta måste fräsas upp i plast kåpan. Inte så tilltalande 
design, väldigt synlig för kunden. Plasten kan behövas att för att konstruktionen 
ska fungera.   

 

Koncept 6 
Bygger på att två spår som går horisontellt på insidan av förardörren. Det översta 
spåret ersätter den befintliga balk som finns i ram konstruktionen. En eller flera 
detaljer som passar i spåren kan spännas fast och på dessa fästs en 
upphängningsanordning som komponenterna i sin tur sitter mot. Konceptet klarar 
av cash table, cash dispenser, cash desk och stamp table men går även att enkelt 
bygga på andra kundönskemål. 



 
 

Koncept 7  
Koncept 7 fått sin inspiration från två tidigare koncept (1 & 5). Konceptet är 
format som ett blandat V/U som fästs fast i ramen med hjälp av nitar vid dörrens 
sidor. Toppen har ett hål där en kassamaskins fästa kan fästas, även de andra 
tillbehören kan fästas på liknande installation. De olika tillbehören fästs på 
liknandevis, allt ovan ifrån. Tack vare positionen så håller ramen upp tyngden från 
tillbehören och skadar inte plasten. Vid sidorna där den är nitad är gummi 
placerad för att inte skada plasten som får motstå kraften från tillbehören. En 
plastkåpa är tänkt att fästas över metallkonstruktionen för att snygga till exteriören 
men är inget krav.  
+: Tyngden blir på ramen. Klarar uppfästningen av alla detaljer med en 
gemensam platta. Monteras på utsidan av ramen och behöver inte en ny plast 
form, endast något hål bör borras upp. Enkel installation för montören och 
konceptet har låg vikt.  
-: Problemet är att dörrarna har olika tjocklek och plast formning vilket kan skapa 
problem vid montering, behöver gummi eller något fixar dess passform. Ett nytt 
ställ behövs för tillbehören för att passa cylindern som utgör ankaret i 
konstruktionen.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Koncept 8 
Detta koncept togs fram när två PUGH-matriser var gjorda, det bygger vidare på 
idéer från tidigare koncept. Tanken är att minska antalet parter och att använda 
samma parter på flera olika kundönskemål, t.ex. att plåtar som är själva 
gränssnittet mellan ex. cointable och upphängning mot 
ram ska vara samma som ex. cashdesk och 
upphängning mot ram. Översta fyrkantsröret på ram 
konstruktionen byts ut mot ett fyrkantsrör med ett spår 
som upphängningen i sin tur kan fästas i. 
Upphängningen ska även fästas mot ovansidan av 
ramen. Tanken är att konstruktionen ska gå att justera 
en aning längst ramen. 
+: Klarar alla CA önskemål som vi har information om 
i form av CAD-modeller. 
Stark konstruktion 
-: Problem att fästa komponenter som ska sitta direkt på 
konstruktionen, t.ex. Coin Table. Tillverkning av 
fyrkantsröret med spår, om det inte finns befintliga 
lösningar som går att köpa. 

 
 
Koncept 9 
Detta koncept togs fram utifrån koncept 7 och 8 samt nya idéer. Från koncept 7 
har fästning mot dörrens utsida använts eftersom dörrmodellerna ser alla väldigt 
lika ut i geometrin där. Fästning på utsidan eliminerar även problemet med att 
geometrin på dörr H630 är i vägen för placering längst ramen på insidan. Att 
minska antalet parter togs från koncept 8 där tanken är att t.ex. plåtar med 
gränssnitt mellan tillbehör och ram är i lika dimensioner och kan därför 
återanvändas för olika tillbehör. Den ända skillnaderna är att borrning av hål ser 
olika ut för plåtarna. Fästningen mot ramen ska se likadan ut för samtliga tillbehör 
d.v.s. alla plåtar till tillbehören ska fästas på samma modulariserade 
upphängningslösning. 
 

 



 
 

Bilaga 11 ” Produktsammanställning” 



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

Bilaga 12 ”Imageboards - Inspiration” 
  



 
 

Bilaga 13 ”Imageboard - Beskrivande” 
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