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ABSTRACT  

 

High product quality together with low manufacturing cost are vital aspects of the economic 

success of a product. To achieve such success the method Design for Manufacturing (DFM) is 

used. DFM is a highly integrative method and demands a cross-functional team consisting of 

experts such as production engineers, pre-process engineers and manufacturing personnel 

(Ulrich & Eppinger, 2014). 

Volvo CE has a continuous work with DFM and it is done through many iterations and direct 

contact between the manufacturing- and design department. Although the overall work with 

DFM is continuous the department Driveline Systems Product Improvement is requesting a 

method for this work, due to the lack of any methods used today. It is discovered that there are 

many different methods for DFM described by many authors, and in this thesis methods by 

Ulrich & Eppinger (2014), Dalton et al. (2016) and O’Driscoll (2002) are investigated. A 

standardized way may increase the quality of the DFM work and may help create a more 

holistic view. A holistic view over the work with DFM can help create better conditions for re-

use of previous knowledge related to manufacturing of the parts. 

In addition of the requested method for DFM the current product development process used, 

DMAIC, is investigated. The process is today mainly used and adapted for the development 

and improvement of existing products. The reason of the current case studies is to increase the 

utilization level at the current manufacturing department, and thus no improvement or 

development is initially present. Therefore, the current insourcing case studies are compared to 

the Volvo process DMAIC. To connect the current case to established product development 

processes the case studies are also compared to a theoretical product development process. 

 

Methods used within this thesis are field work, with interviews and case studies, and a 

complementary literature study to investigate methods and to increase the understanding of 

DFM and insourcing. In the field work two parts for insourcing are investigated as two case 

studies. The parts are initially selected through a project selection, where a total of six parts are 

included. To perform the selection and further development of the current case studies Ullmans 

(2010) design process were applied, with use of relevant methods and tools for this work. Also, 

some elements of the product development process according to Ulrich & Eppinger (2014) 

were applied. Based on the requested method for DFM and the current case studies the 

following research questions were raised: 

 

How does an insourcing process correlate with theoretical design processes and with Volvo’s 

product development process? 

Where in the insourcing process is it relevant to include DFM? 

 

Aspects of DFM are aspects that affect the manufacturing cost. When insourcing processing of 

parts and labour shift rate are the most relevant and important aspects and should be addressed 

when selecting and evaluating project. Both processing of parts and labour shift rate are aspects 

that affect the manufacturing cost. When insourcing it is also important to include aspects 

connected to outsourcing, and this fact cannot be identified in the DMAIC process nor the 

design process of Ullman (2010). Compared to the current insourcing case studies there are 

some differences between both the design process of Ullman (2010) and the Volvo process 

DMAIC, even if there also are some similarities.  

 
 

 



SAMMANFATTNING 

 

Hög produktkvalitet och låg tillverkningskostnad är avgörande för den ekonomiska framgången 

för en produkt, och för att uppnå en sådan framgång används metoden tillverkningsanpassad 

konstruktion (DFM). DFM är en väldigt integrativ metod och kräver ett tvärfunktionellt arbete 

mellan experter så som produktionstekniker, produktionsberedare och tillverkningspersonal 

(Ulrich & Eppinger, 2014).  

Volvo CE har ett kontinuerligt arbete med DFM och det utförs idag genom många iterationer 

och direkt kontakt mellan tillverknings- och utvecklingsavdelningen. Trots det kontinuerliga 

arbetet med DFM eftersöker nu avdelningen Driveline Systems Product Improvement en metod 

för detta arbete, eftersom att ingen metod används idag. Metoder för DFM finns beskrivna på 

flera olika sätt och av flera olika författare, och i detta arbete undersöks metoder av Ulrich & 

Eppinger (2014), Dalton et al. (2016) and O’Driscoll (2002). En standardiserad metod och ett 

överskådligt arbete med DFM kan skapa bättre förutsättningar för kunskapsåterföring för att se 

och lära från tidigare arbeten kopplat till tillverkning av produkterna. 

Samtidigt som en DFM-metod efterfrågas undersöks Volvos nuvarande 

produktutvecklingsprocess, DMAIC, på den aktuella avdelningen, som idag är anpassad till 

utveckling och förbättringar av befintliga artiklar. För det aktuella ärendet är orsaken att öka 

beläggningen och genomförandet föregås således inte av någon förbättring eller utveckling av 

artiklarna. Därför ska det aktuella insourcing-ärendet jämföras mot Volvos egna process. För 

att knyta an det aktuella ärendet till vedertagna produktutvecklingsprocesser används en 

teoretisk produktutvecklingsprocess, och ärendet jämförs även mot denna process. 

I arbetet utförs fältarbete, inklusive fallstudier och intervjuer, samt en kompletterande 

litteraturstudie runt metoden DFM och insourcing. I fältarbetet undersöks två externt 

tillverkade artiklar som två fall som väljs ut genom ett projektval, vari totalt sex artiklar ingår 

från början. För att genomföra projektvalet och vidare utveckling av artiklarna tillämpades i 

huvudsak Ullmans (2010) produktutvecklingsprocess med tillhörande metoder (relevanta för 

detta arbete), med något inslag av Ulrich & Eppingers (2014) process.  

Utifrån den eftersökta metoden för arbete med DFM, och aktuella fallstudier och processer ska 

följande frågor besvaras: 

 

Hur korrelerar en insourcing-process med teoretiska produktutvecklingsprocesser och Volvos 

produktutvecklingsprocess? 

I vilka steg i insourcing-processen är det relevant att inkludera DFM? 

 

Aspekter kopplat till tillverkningsanpassad konstruktion, och således DFM, är aspekter som 

påverkar tillverkningskostnaden. Vid insourcing är förädlingskostnaden och skiftgraden de 

mest relevanta och kanske viktigaste aspekterna, som bör adresseras redan i projektvalet. Både 

förädlingskostnaden och skiftgraden är aspekter som påverkar tillverkningskostnaden. Vid 

insourcing är det dessutom viktigt att beakta orsaker till outsourcing, som inte framgår i varken 

processen DMAIC eller Ullmans (2010) process. Kopplat till processerna jämfört med 

insourcing-ärendet så förekommer vissa skillnader mellan både Ullmans (2010) 

produktutvecklingsprocessen och Volvos process DMAIC, även om en del likheter också finns. 
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1. INLEDNING 

 

Volvo Construction Equipment (VCE) är ett företag inom Volvo koncernen som tillverkar 

dumprar och hjullastare och andra typer av entreprenadmaskiner. I Eskilstuna tillverkas och 

monteras komponenter till maskinernas drivlina, det vill säga växellådor och axlar. På 

avdelningen Driveline Systems Product Improvement behandlas befintliga artiklar som är i 

behov av utveckling på grund av exempelvis identifierade förbättringsmöjligheter för 

tillverkning av artiklarna. På avdelningen behandlas dessutom artiklar som tillverkas externt, 

för att anpassa dessa till den interna tillverkningen. 

 

 Bakgrund 

 

VCE i Eskilstuna vill se över möjligheten att internt tillverka artiklar som idag köps in från 

externa leverantörer (insourcing). Anledningen till att tillverka artiklarna internt är för att öka 

beläggningen på deras avdelning för bearbetning av mindre gjutgods. Vid insourcing på Volvo 

genomgås en form av produktutvecklingsprocess för att säkra produkten för den interna 

tillverkningen. I processen genomförs bland annat riskanalyser, framtagning av 

tillverkningsspecifikationer och upprättande av business case. Processen följer arbetssättet 

DMAIC där varje bokstav motsvarar en fas, och är idag anpassad för ärenden kopplat till 

utveckling och förbättringar av befintliga produkter. För att ta hänsyn till 

tillverkningsaspekterna vid produktutveckling, och insourcing, sker idag ett nära samarbete 

mellan produktionsteknik, konstruktion och inköp, och detta samarbete är Volvos sätt att arbeta 

med tillverkningsanpassad konstruktion (DFM). 

 

 Problemformulering 

 

Hög produktkvalitet och låg tillverkningskostnad är avgörande för den ekonomiska framgången 

för en produkt, och för att uppnå en sådan framgång används metoden tillverkningsanpassad 

konstruktion (DFM). DFM är en väldigt integrativ metod och kräver ett tvärfunktionellt arbete 

mellan experter så som produktionstekniker, produktionsberedare och tillverkningspersonal 

(Ulrich & Eppinger, 2014). Enligt en förstudie där några kärnfrågor adresserades så visade det 

sig att Volvo har ett kontinuerligt arbete med DFM genom hela produktutvecklingsprocessen. 

Arbete sker genom direkt kontakt och ett nära samarbete, och är en iterativ process genom hela 

utvecklingsprocessen. Trots det kontinuerliga arbetet med DFM eftersöker avdelningen 

Driveline Systems Product Improvement en metod för detta arbete, eftersom att ingen metod 

används idag, och det är detta som ligger till grund för detta arbete. Arbetet följer ingen 

specifik standard och det upplevs svårt att få en överblick över arbetet. Genom att ha ett 

överskådligt arbete med DFM så skapas bättre förutsättningar för kunskapsåterföring för att se 

och lära från tidigare arbeten kopplat till tillverkning av produkterna. 

Samtidigt som en DFM-metod efterfrågas ska Volvos aktuella produktutvecklingsprocess 

undersökas, eftersom den nuvarande produktutvecklingsprocessen, DMAIC, är anpassad till 

befintliga produkter som är i behov av utveckling och förbättringar. Anledningen till 

insourcing-ärendet i detta fall beror initialt inte på någon utveckling eller förbättring, och 

därför ska det undersökas hur väl Volvos process stämmer överens i detta fall. DMAIC är 

dessutom ingen vedertagen produktutvecklingsprocess varför en teoretisk 

produktutvecklingsprocess används för att knyta an till det aktuella ärendet. 
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 Syfte och frågeställningar 

 

Det ingenjörsmässiga syftet är att med fokus på DFM och ett nära samarbete med 

produktionsteknik, skapa ett underlag som Volvo kan använda för att med fördel tillverka 

externt tillverkade artiklar internt i Eskilstuna-fabriken. Det ingenjörsmässiga målet med 

arbetet är ta fram tillverkningsspecifikationer på nivå B, och sedan släppa dessa i Volvo CE:s 

PLM/PDM-system. 

 

Det akademiska syftet är att se över möjligheten hur aspekterna för DFM kan föras in i Volvo 

CE:s aktuella produktutvecklingsprocess vid insourcing, och på så vis skapa ett underlag för 

hur Volvo konsekvent kan arbeta med DFM genom utvecklingsprocessen. Samtidigt ska det 

undersökas hur väl Volvos process DMAIC och teoretiska processer korrelerar med en 

insourcing-process. Det akademiska målet med arbetet är således att identifiera hur insourcing-

processen korrelerar med nämnda processer, samt att identifiera relevanta DFM-aspekter, 

identifiera var dessa kan föras in och sedan föra in de i produktutvecklingsprocessen. 

 

Frågeställning 1: Hur korrelerar en insourcing-process med teoretiska 

produktutvecklingsprocesser och Volvos produktutvecklingsprocess? 

Frågeställning 2: I vilka steg i insourcing-processen är det relevant att inkludera DFM? 

 

 Direktiv 

 

Här följer Volvos direktiv för det utförda uppdraget. 

 

Examensarbetet skall utföras genom att använda Volvos nuvarande produktutvecklingsprocess 

och fokus ska ligga på DFM. Arbetet skall resultera i ett tekniskt underlag i form av 

tillverkningsspecifikationer för två specifika artiklar som är godkända och anpassade för 

tillverkning. Tillverkningsspecifikationerna utgörs av CAD-modeller och ritningar på både 

ämnen och artiklar. Ritningarna får inte publiceras i denna rappor 

 

Specifikationerna skall läggas in i SmarTeam som är Volvos PLM/PDM-system och arbetets 

genomförande skall kontinuerligt registreras i CHASE som är deras system för ärendehantering 

vid produktutveckling. Rapporten bifogas i CHASE som ett komplement till den fysiska 

produkten, och har för avsikt att förmedla hur Volvo kan arbeta med DFM vid 

produktutveckling. 

 

 Avgränsningar  

 

Arbetet avser behandla: 

• Produktutveckling med fokus på tillverkningsanpassad konstruktion (DFM) på 

avdelningen Driveline Systems Product Improvement. 

• Utvärdering och val av projekt, framtagning av tillverkningsspecifikationer, 

konceptutvärdering, konceptval och riskanalys (B-släpp). 

• Produktutveckling omfattande avdelningen för design och avdelningen för tillverkning. 

• Produktutveckling med avseende på inkrementella förbättringar av befintliga produkter. 

Arbetet avser inte behandla: 

• Övriga DFx-principer. 

• Övriga steg i produktutvecklingsprocessen  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta avsnitt beskrivs bakomliggande teori för den information som används i detta arbete, 

samt den teori som beskriver produktutvecklingsprocessen, insourcing och 

tillverkningsanpassad konstruktion. 

 

 Outsourcing - Insourcing 

 

Anledningar till varför företag väljer att tillverka produkter externt, istället för internt, är bland 

annat (1) för att reducera kostnader och (2) för att utnyttja möjligheter hos leverantörer kopplat 

till teknik, kvalitet, leverans och flexibilitet av bemanning. Med avseende på teknik kan företag 

välja att outsourca för att den aktuella produkten exempelvis inte passar i den aktuella 

kärnverksamheten, att tillverkningen av produkten inte relaterar till övrig produktion. Med 

avseende på flexibel bemanning kan företag välja att outsourca för att exempelvis frigöra 

resurser för att fokusera på andra produkter eller för att anpassa sig till aktuellt resursbehov 

(arbetskraft) (Narasimhan, et al., 2010). 

 

 Verktyg och information i produktutvecklingsprocessen 

 

Genom produktutvecklingsprocessen kan information om en produkt representeras i olika 

former. Enligt Ullman (2010) kan sådan information förekomma i form av ritningar, skisser, 

prototyper eller 3D-modeller. Dessa olika format är fördelaktiga verktyg för att kommunicera 

designen, och framförallt ritningar och 3D-modeller används för att bland annat lagra 

geometrisk form, kommunicera idéer mellan design och tillverkning samt utvärdera 

dimensioner och toleranser (Ullman, 2010). 

 

 Tillverkningsanpassad konstruktion - DFM 

 

För att identifiera varför, när och hur tillverkningsanpassad konstruktion används i 

produktutvecklingsprocessen betraktas definitioner och beskrivningar av Ulrich & Eppinger 

(2014), Ullman (2010) och diverse vetenskapliga artiklar. 

Tillverkningsanpassad konstruktion är en svensk benämning på det engelska begreppet Design 

for Manufacturing (Ulrich & Eppinger, 2014). Den teori där den svenska benämningen är 

hämtad avser endast produktens konstruktion varför den används just där. Arbetet i denna 

rapport bygger också på att genom konstruktion anpassa artiklar till nuvarande 

produktionsprocess varför benämningen tillverkningsanpassad konstruktion används just här. 

 
2.3.1. Introduktion till DFM 

 

Enligt Ulrich & Eppinger (2014) så är tillverkningsanpassad konstruktion (DFM) en metod för 

att minimera tillverkningskostnaden för en produkt. Ulrich & Eppinger (2014) menar att syftet 

med DFM är att utveckla produkter och samtidigt ha tillverkningsaspekter i åtanke för att 

minska tillverkningskostnaden med bibehållen produktkvalitet. Ett effektivt arbete med DFM 

enligt Ulrich & Eppinger (2014) leder till låg tillverkningskostnad utan att offra produktens 

kvalitet, och att hög produktkvalitet och låga tillverkningskostnader är en kombination som är 

avgörande för produktens ekonomiska framgång. En central del i DFM är 

tillverkningsbarheten, förmågan att maskinellt framställa en produkt (Liu, et al., 2012), och 

tillverkningsbarheten är en faktor som påverkar tillverkningskostnaden (Dalton, et al., 2016). 

Ullman (2010) menar att begreppet DFM används i stor utsträckning men att det saknar en 

tydlig definition. Ullman (2010) definierar DFM som en metod för att uppnå en form på 
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komponenten som tillåter effektiv tillverkning till hög kvalitet, och betonar att DFM syftar på 

just komponenten (ur sammanhanget tolkas komponent som en artikel eller en del av ett större 

system). Den viktigaste aspekten med DFM enligt Ullman (2010) är att välja den bästa 

tillverkningsprocessen för en komponent, och att komponentens form är anpassad till den. Ofta 

kan flera tillverkningsprocesser användas för att tillverka samma komponent, och för varje 

process finns riktlinjer (exempelvis designa för att motverka insjunkningar - vid formsprutning) 

att förhålla sig till för att uppnå konsekvent kvalitet och för att minimera svinn (Ullman, 2010). 

Vidare menar Ullman (2010) att en komponent designad för en process också innebär hänsyn 

tagen till att den exempelvis ska hållas vid maskinbearbetning, släppa från gjutformen vid 

gjutning eller hanteras mellan processer. Dessutom ska utveckling av fixturer och verktyg 

kopplat till komponenten ske samtidigt som komponenten utvecklas (Ullman, 2010). 

 
2.3.2. DFM i produktutvecklingsprocessen 

 

Ulrich & Eppinger (2014) menar att DFM ingår under hela produktutvecklingsprocessen och 

att arbetet påbörjas under konceptutvecklingsfasen när produktens funktioner och 

specifikationer tas fram. Enligt Ulrich & Eppinger (2014) är kostnaden ofta en faktor som är 

avgörande för valet vid val av produktkoncept, men att den då endast är ungefärlig och att 

noggrannare beräkningar kan utföras när mer detaljerad information finns om produkten. Enligt 

O’Driscoll (2002) inleds arbetet med DFM som metod först efter det att koncept utvärderats 

och tagits fram. 

 
2.3.3. Metoder för DFM 

 

O’Driscoll (2002) menar att DFM som metod kan integreras först när organisationen har en 

väldefinierad och strukturerad produktutvecklingsprocess, och att den då kan integreras på 

ungefär tre månader. 

 
Design for Manufacture av Martin O’Driscoll 

Efter forskning på Boston Scientific föreslår O’Driscoll (2002) en metod som är uppdelad i två 

delar för att implementera DFM i organisationen: (1) omstrukturering av 

produktutvecklingsprocessen (PUP) och (2) en etablerad och funktionell DFM-grupp. 

O’Driscoll (2002) pratar om olika kontrollpunkter – checkpoints – som upprättas och integreras 

i olika faser i PUP, se Tabell 1. För att passera varje kontrollpunkt måste frågeformulär 

besvaras, och för att besvara frågeformulären insamlas relevant information om den nya 

produkten kopplat till DFM. Informationen hjälper sedan DFM-gruppen att förhindra 

tillverkningsrelaterade brister innan produkten är godkänd för tillverkning (O'Driscoll, 2002). 

O’Driscoll (2002) menar vidare att DFM-gruppen ska bestå av representanter från 

konstruktion, kvalitetsansvarig från RnD samt tillverkning (inklusive montering). För att 

implementera DFM ska gruppen fokusera på en befintlig produkt och process, för att enkelt 

kunna jämföra prestandavärden mot historiska data (O'Driscoll, 2002). Om gruppen fokuserar 

på en befintlig produkt menar O’Driscoll (2002) dessutom att kännedomen om den befintliga 

produkten gör det möjligt att fokusera på relevanta aspekter som är i behov av förbättring, och 

att detta bidrar till ett etablerat och effektivt arbete med DFM. 
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Tabell 1. Integrering av kontrollpunkter för tillverkningsanpassad konstruktion i produktutvecklingsprocessen. 

(O'Driscoll, 2002) 

Fas i produktutvecklingsprocessen Aktiviteter för tillverkningsanpassad 

konstruktion 
Koncept Inga 

 
Definiera Inledande lista över kritiska processteg och 

prestandaindex 

Uppskatta prestandavärden vid kritiska 

processteg (Cpk, kvalitetsutfall i %, omarbete 

i %) 

Inledande utvärdering av möjligheter och 

påverkan med avseende på kostnad och 

prestanda 

 
Utveckla 

 

 

 

 

 
Validera/produktionsupptakt 

Analysera och dokumentera data med 

avseende på prestanda 

Revidera inledande lista över kritiska 

processteg 

Uppdatera utvärderingen av påverkan 

 

Analysera och dokumentera data med 

avseende på prestanda 

Slutlig genomgång av utvärdering av 

påverkan 

Färdigställande av DFM-manual 

 

Definiera: Identifiera kritiska steg i processen som direkt påverkar tillverkningskostnaden och 

prestanda för produkten, samt upprätta prestandavärden som ska mätas vid respektive steg. Om 

utvecklingen avser en uppdaterad version av en befintlig produkt kan tidigare upprättat DFM-

manual användas och jämföras mot den nya. Tillverkningskostnader och prestandavärden ställs 

upp i tabellform för utvärdering och jämförelse. Kostnader och kostnadsdrivare som bör tas 

fram är exempelvis lönekostnader, omkostnader, materialkostnader, styckkostnader, 

standardtider, försäljningspris, marginal och förväntade volymer. Där någon faktor påverkas 

negativt ska orsaken förklaras och förslag till förbättring ska presenteras. Teamet identifierar 

vad som är nytt med produkten och vad orsaken till förändringen är. Slutligen sammanställs 

arbetet i ett dokument där medlemmarna i DFM-gruppen skriver under. Dokumentet skickas 

sedan för utvärdering till en ledande funktion som ska godkänna att arbetet går in i nästa fas 

(O'Driscoll, 2002). 

 

Utveckla: Den faktiska produkten existerar och faktiska data över prestandavärden ska 

analyseras och jämföras mot det uppskattade. Variationer mellan faktiska och uppskattade 

värden skall undersökas och dokumenteras. Genomgång av listan över kritiska processteg, om 

några steg kan kombineras eller elimineras, samt genomgång av prestandavärden, om några är 

felaktiga eller saknas. Den tidigare jämförelsen mellan prestandavärden och 

tillverkningskostnader analyseras och jämförs med det aktuella utfallet. Förekommer 

variationer måste dessa undersökas och rättas till. Föreslagen förbättring ska sedan verifieras 

och genomgång/godkännande av potentiell påverkan på tillverkningen ska utföras/erhållas. 

Dokumentet uppdateras slutligen och skickas till den ledande funktionen för godkännande 

(O'Driscoll, 2002). 
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Validera: Data över prestanda analyseras och jämförs med datan som togs fram under 

utvecklingsfasen. Analys av data i det här skedet kan belysa problem som tidigare inte var 

uppenbara. Slutlig kontroll och färdigställande av prestandavärden och tillverkningskostnader 

(jämfört med tidigare uppskattningar). Information och data från de tre faserna i PUP finns 

slutligen dokumenterade i en DFM-manual för den nya produkten. Manualen skickas sedan för 

granskning och godkännande för fullskalig produktion till den ledande funktionen. Manualen 

innehåller all information för att beskriva produktens duglighet kopplat till tillverkning och kan 

användas som ett verktyg för att utveckla sin egen process (O'Driscoll, 2002). 

 
Tillverkningsanpassad konstruktion enligt Ulrich & Eppinger 

Arbetet med DFM beskrivs enligt Ulrich & Eppinger (2014) som en integrerad process i 

produktutvecklingsprocessen, som kräver ett tvärfunktionellt arbete mellan 

produktionstekniker, produktionsberedare och tillverkningspersonal. I Ulrich & Eppingers 

(2014) definition på DFM ingår också monteringskostnader (Design for Assembly), eftersom 

riktad uppmärksamhet på monteringskostnader resulterar i mindre antal övergripande delar 

samt mindre tillverkningssvårigheter och supportkostnader. Verktyg och information som 

används under arbetet är skisser, ritningar, produktspecifikationer och olika 

konstruktionslösningar (Ulrich & Eppinger, 2014). Ulrich & Eppinger (2014) menar vidare att 

det krävs en god förståelse för tillverknings- och monteringsprocessen, och 

tillverkningskostnader, samt kännedom om produktionsvolymer och tidsplanering vid arbete 

med DFM. Ulrich & Eppinger (2014) beskriver arbetet med DFM som en iterativ process i fem 

steg: 

 

1. Uppskatta tillverkningskostnader 

a. Komponentkostnader (råvaror, processkostnader, verktygskostnader, 

standardkomponenter) 

b. Monteringskostnader (arbetskraft, utrustning och verktyg) 
c. Omkostnader (supportkostnader och fördelningskostnader) 

2. Reducera komponentkostnader (anpassa tillverkningsprocess, minimera antal 

operationer i processen, standardisera komponenter och processer)) 

3. Reducera monteringskostnader (DFA-index, integrera komponenter, maximera 

monteringsvänligheten) 

4. Reducera produktionssupportkostnader (minimera systemisk komplexitet, felsäkring) 

5. Beakta effekterna av DFM-beslut på andra faktorer (effekt på utvecklingstid, 

utvecklingskostnad, produktkvaliteten, externa faktorer) 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 

Jämförelse av DFM-metod enligt O’Driscoll (2002) och Ulrich & Eppinger (2014) 

Arbetet med DFM som metod inleds alltså enligt både O’Driscoll (2002) och Ulrich & 

Eppinger (2014) i konceptfasen. O’Driscoll menar att arbetet inleds när koncept är framtagna 

och utvärderade, och Ulrich & Eppinger menar att arbetet påbörjas under 

konceptutvecklingsfasen när produktens funktioner och specifikationer tas fram. För arbetet 

med DFM menar Ulrich & Eppinger att expertis inom tillverkning behövs, såsom 

produktionstekniker, produktionsberedare och tillverkningspersonal. I Ulrich & Eppingers 

metod ingår också Design for Assembly, det vill säga hänsyn tagen till monteringskostnader, 

och det kan då förutsättas att nämnd expertis inom tillverkning också innefattar montering.  

O’Driscoll beskriver också att expertis inom tillverkning (inklusive montering) behövs, men 

nämner att representanter från konstruktion och kvalitetsansvarig från RnD även måste ingå i 

arbetet. Den stora skillnaden mellan metoderna är att O’Driscoll presenterar ett 

tillvägagångssätt för att implementera och arbeta med DFM rent praktiskt i organisationen, 
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medan Ulrich & Eppinger presenterar en generell metod för arbetet med DFM. O’Driscolls 

metod erbjuder därför konkret information om när och hur arbetet med DFM kan utföras rent 

organisatoriskt i produktutvecklingsprocessen, samt vad som ska utföras i respektive fas. Hur 

och när arbetet ska utföras rent organisatoriskt framgår inte i Ulrich & Eppingers metod, mer 

än femstegs-metoden för att reducera tillverkningskostnader och att arbetet påbörjas i 

konceptutvecklingsfasen. Metoden som beskrivs enligt både O’Driscoll och Ulrich & Eppinger 

fokuserar på tillverkningskostnaden, men med skillnaden att O’Driscolls metod fokuserar på 

kritiska steg i processen som direkt påverkar tillverkningskostnaden, medan Ulrich & 

Eppingers metod fokuserar på kostnader som påverkar tillverkningskostnaden. Se Tabell 2 för 

metodöversikt. 

 
Tabell 2. Jämförelse av DFM som metod (Ulrich & Eppinger, 2014) (O'Driscoll, 2002). 

DFM som metod Ulrich & Eppinger (2014) O’Driscoll (2002) 

Fokus? Tillverkningskostnader och 

kostnader som påverkar 

tillverkningskostnaden 

Tillverkningskostnader och 

kritiska steg som direkt påverkar 

tillverkningskostnaden 

När? Konceptfasen, när produktens 

funktioner och specifikationer 

tas fram 

Konceptfasen, när koncept är 

utvärderade och framtagna 

Vilka? Expertis (produktionsteknik, 

produktionsberedning och 

tillverkningspersonal) inom 

tillverkning (inklusive 

montering) 

DFM-grupp. Expertis inom 

tillverkning (inklusive 

montering), samt konstruktion 

och kvalitetsansvarig från RnD 

Verktyg? Skisser, ritningar, 

produktspecifikationer och olika 

konstruktionslösningar 

DFM-frågeformulär, DFM-

manual 

Triggers? Kostnader som påverkar 

tillverkningskostnaden, till 

exempel processkostnader, 

monteringskostnader, 

verktygskostnader, omkostnader 

och råvarukostnad 

Kritiska steg som påverkar 

tillverkningskostnad och 

produktprestanda, 

prestandavärden vid kritiska 

processteg (Cpk, kvalitetsutfall i 

%, omarbete i %) 

 

 
2.3.4. Metod för utvärdering av tillverkningsbarhet 

 

Dalton, et al. (2016) menar enligt relativt färsk forskning att det finns ett behov för en metod att 

relatera produktens design med svårigheter och risker vid tillverkning av produkten. 

Forskningen fokuserar på första stegen i utvecklingen av en metod för utvärdering av 

tillverkningsbarheten. Traditionella metoder som forskningen baseras på (DFM, DFA, DFMA) 

utnyttjar övergripande aspekter för att mäta tillverkningsbarheten som exempelvis 

tillverkningskostnad, tillverkningstid och kvalitet (Dalton, et al., 2016). Dalton et al. (2016) 

anser då att underliggande aspekter som har störst påverkan på tillverkningsbarheten inte alltid 

identifieras, vilket gör att aktiviteter för att åtgärda dessa blir svåra att identifiera. 

Utvärderingsmetoden som Dalton et al. (2016) presenterar riktar sig mot denna problematik 

och har för avsikt att fokusera på samspelande aspekter för både design och tillverkning som 

har störst inverkan på tillverkningsbarheten. Metoden ska underlätta arbetet med att identifiera 

och belysa aspekter som begränsar tillverkningsbarheten (Dalton, et al., 2016). Metoden kan 

användas tidigt i produktutvecklingsprocessen vid exempelvis konceptval, men Dalton et al. 
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(2016) menar att precisionen i utvärdering då inte blir så hög. Kontentan enligt Dalton et al. 

(2016) är att desto mer information som finns om produkten, likväl om produktionsprocessen, 

desto bättre blir utvärderingen. För att identifiera relevanta aspekter och hur dessa samspelar 

utnyttjas experter inom design och tillverkning (Dalton, et al., 2016). För att utvärdera 

samspelet mellan design och tillverkning presenterar Dalton et al. (2016) en samspelsmatris 

som kan användas för att ge feedback till konstruktören, tillverkningen och annan personal vid 

kritiska steg i produktens livscykel. 

 

 
Figur 1. Interaction matrix mellan design och tillverkning (Dalton, et al., 2016). 

I figur 1 visas den föreslagna utvärderingsmatrisen där designaspekter jämförs mot 

tillverkningsaspekter. Matrisen utläses genom att fråga sig till vilken grad (exempelvis 0-5) 

designaspekten påverkar tillverkningsaspekten, exempelvis; ”till vilken grad påverkar 

materialvalet skärbarheten?” (Dalton, et al., 2016). Svårigheter som Dalton, et al (2016) 

beskriver är hur aspekterna ska viktas relativt relevansen, i vilken utsträckning experter kan 

bedöma låg eller hög tillverkningsbarhet, hur poängen ska ackumuleras för att motsvara 

tillverkningsbarheten och hur poängen ska kommuniceras till andra (Dalton, et al., 2016).  

 

 Produktutvecklingsprocessen 

 

Genom att betrakta Ulrich & Eppingers (2014) och Ullmans (2010) produktutvecklingsprocess 

har, för detta arbete, lämpliga metoder och tillämpad omfattning identifierats. Ulrich & 

Eppinger (2014) pratar om den generiska produktutvecklingsprocessen, en allmänt användbar 

process i sex faser för olika typer av produktutveckling. Faserna i processen är planering, 

konceptutveckling, utveckling på systemnivå, detaljutveckling, testning och vidareutveckling 

och produktionsupptakt vari många aktiviteter ingår i varje fas (Ulrich & Eppinger, 2014). Den 

generiska utvecklingsprocessen som Ulrich & Eppinger (2014) beskriver är en process från 

kundbehov till färdig produkt och används främst för att utveckla produkter utifrån en given 

marknad. Processen är dock inte statisk utan kan anpassas till den produkttyp som ska 

utvecklas. Utvecklingsmetoderna som beskrivs i den generiska processen är fristående från den 

övergripande processen vilket innebär att varje metod relevant för det aktuella arbetet kan 

tillämpas separat (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Ullmans (2010) produktutvecklingsprocess beskrivs som en process med sex generiska faser 

som måste utföras oavsett om det handlar om nyutveckling eller vidareutveckling av en ny 

produkt. Se figur 2.  
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Den första fasen kan enligt Ullman (2010) även utföras efter den fjärde fasen när mer kunskap 

finns om utvecklingsmöjligheterna. Processen vänder sig till både nyutveckling och utveckling 

av befintliga produkter, och beroende på omfattningen av utvecklingen så varierar 

omfattningen av arbetet i varje fas (Ullman, 2010). 

 

 

Produkt-

utforskning 

Projekt-

planering 
Produkt-

definition 
Konceptuell 

design 

Produkt-

utveckling  

Produkt-

support  

Figur 2. Ullmans (2010) produktutvecklingsprocess med de sex generiska faserna (Ullman, 2010). 
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3. ANSATS OCH METOD 

 

I detta avsnitt beskrivs hur jag har utfört mitt examensarbete och vilka metoder jag använt för 

att besvara frågeställningarna. I examensarbetet utförs både fältarbete, med intervjuer och 

fallstudier, och en kompletterande litteraturstudie.  

 

 Planering 

 

För att planera arbetet upprättades en så kallad tidplan. Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson 

(2015) är en tidplan fördelaktig att upprätta vid genomförande av projekt, och erbjuder en 

överblick och planering över vad som ska utföras. Grundläggande för en tidplan är att 

aktiviteter upprättas och tidsåtgång uppskattas. Uppskattning av tidsåtgång kan dock vara svårt 

och det är många osäkerhetsparametrar som gör att uppskattad tid inte stämmer med den 

verkliga. Det finns olika metoder för att beräkna osäkerheter i tidsuppskattningen, exempelvis 

PERT och CPM, och på så vis beräkna en trolig tid för ett projekt (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2015). Innan detta arbete genomfördes upprättas aktiviteter och tidsåtgång 

uppskattades. Vid uppskattning av tid beräknades inga osäkerheter, utan uppskattades genom 

kvalificerade gissningar. Ett resultat av detta blir att eventuella osäkerheter inte beaktas och den 

uppskattade tiden blir felaktig. Därmed föreligger det då risk för att projektet och tillhörande 

aktiviteter inte blir utförda enligt utsatt tid. 

För att upprätta tidplanen användes ett Gantt-schema, som enligt Hallin & Karrbom 

Gustavsson (2015) är ett vanligt planeringsverktyg vid en sådan företeelse. I ett Gantt-schema 

läggs aktiviteterna in som liggande staplar som sträcker sig utefter en liggande tidsaxel 

(normalt x-axeln). Schemat används för att visa hur ett projekt ligger till i förhållande till den 

ursprungliga planen. För att addera ytterligare information till sin planering kan beroenden 

mellan aktiviteter läggas in samt milstolpar och beslutspunkter. För mycket information kan 

dock innebära att schemat blir plottrigt och svårt att utläsa (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2015). I detta arbete lades aktiviteterna in enligt modellen som är beskriven ovan. Några 

milstolpar och beslutspunkter lades dock inte in för att projektets omfattning inte krävde något 

sådant. För att följa upp planeringen lades ett revideringstillfälle in i schemat med syfte att 

uppdatera planeringen och prioritera vissa aktiviteter beroende på arbetets status 

planeringsmässigt vid det aktuella tillfället. Se bilaga 1. 

 

 Intervjuer och nuläge 

 

För att upprätta en bas och för att kartlägga hur Volvo arbetar med DFM idag inleddes 

fältarbetet genom att analysera nuläget. Analysen genomfördes genom intervjuer med några 

utvalda personer med relevant kunskap inom både produktutveckling, tillverkning och inköp. 

För insamling av information vid kvalitativa studier är det vanligt att utföra intervjuer. 

Information från intervjuer anses som information insamlad från primärkällor och är speciellt 

användbar när fenomen är svåra att observera, samt när vi är intresserade av det förflutna 

(Merriam & Tisdell, 2016) (Kothari, 2004). Hur Volvo arbetar med DFM idag är ett fenomen 

som är svårt och uppskattningsvis tidskrävande att observera, varför intervjuer är ett mer 

lämplig format i detta fall. Intervjuerna som användes var så kallade semistrukturerade 

intervjuer, som enligt Merriam & Tisdell (2016) är vanliga när intervjuaren vet lite om 

problemet men samtidigt eftersöker specifik information. Samtidigt kan intervjuaren då 

anpassa sig till respondentens synsätt, tankar och idéer inom ämnet (Merriam & Tisdell, 2016). 

Vanliga typer av intervjuer är annars strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer används när intervjuaren efterfrågar specifik information utifrån ett antal 

förbestämda frågor, som exempelvis inkomst och ålder. Ostrukturerade intervjuer används när 
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intervjuaren har för avsikt att utforska det aktuella ämnet och bygger inte på några förbestämda 

frågor, men används också när intervjuaren vet lite om problemet. För det aktuella arbetet var 

kunskapen om DFM liten inledningsvis och specifik information om hur Volvo arbetar med 

DFM idag eftersöktes varför en semistrukturerad intervju användes. Denna struktur gav också 

möjlighet att anpassa resultat efter synpunkter och erfarenhet om DFM hos respondenterna. 

Personerna identifierades genom ett inledande möte med avdelningschefen för Driveline 

Systems Product Improvement som har god insikt i organisationen. Se Tabell 3. Förutom att 

upprätta en bas var syftet att identifiera om Volvos arbete kan förbättras eller om arbetet 

fungerar olika beroende på avdelning. Se bilaga 2 för frågor som användes som stöd och som 

adresserades vid intervjuerna. 

 
Tabell 3. Identifierade respondenter som intervjuades. 

Respondent Roll 

Marcus Wargh Functional Project Leader Wheel Loaders 

Mats Björkman Transmission Engineering Support 

Bo Rydberg Project Leader Production Projects & 

Industrialization 

Pierre Boberg  PME New Product Development 

Björn Lindell Supplier Development Engineer 

Esa Heikki Supplier Development Engineer 

Ulf Hentschel Mechanical Design Engineer 

 

Intervjuerna bokades i förväg genom mötesinbjudan i Outlook med en avsatt tid på 30 minuter, 

och den avsatta tiden utnyttjades vid samtliga tillfällen. Intervjuerna baserades på ett antal 

fördefinierade frågor som jag sökte svar på, men respondenten gavs utrymme att utveckla sina 

svar, eller att adressera andra frågor som berör deras arbete med DFM. 

 

För att analysera svaren genomfördes en så kallad content analysis, som är en metod för att 

analysera insamlad information genom intervjuer (Kothari, 2004). Det är en ganska lössläppt 

metod men ska fungera som ett hjälpmedel för intervjuaren att identifiera teman över den 

information som samlats in från respondenterna (Kothari, 2004). Enligt Kothari (2004) 

genomförs metoden i fyra steg där teman ska identifieras, numreras, klassificeras och slutligen 

integreras i rapporten. Analysen resulterade i god översikt av svaren från respondenterna, och 

möjliggjorde identifiering av relevant information för studien och likheter mellan svaren från 

respektive respondent. 

Svaren grupperades in under respektive avdelning där intervjuerna utfördes. Därefter 

genomfördes, i enlighet med Kotharis (2004) beskrivning, en kvalitativ analys av svaren där 

teman identifierades (arbetssätt, funktion, dokumentering, verktyg och metoder samt plus och 

minus), numrerades, klassificerades (under vilket tema passar svaret in) och fördes sedan in i 

rapporten. Se bilaga 3 för sammanställning av svar. 

 

 Fallstudier 

 

Examensarbetet är av kvalitativ art och enligt Merriam & Tisdell (2016) är fallstudier en metod 

som används just vid kvalitativ forskning. Definitionen av fallstudier varierar dock men 

karaktäriseras av att studien avgränsas (Merriam & Tisdell, 2016), och används för att studera 

fenomen på djupet och innebär detaljerad analys av ett eller flera specifika fall (Kothari, 2004). 

DFM som metod är bred i sitt uttryck och adresserar övergripande kostnader kopplat 

tillverkning av produkter (Dalton, et al., 2016). Studier av enstaka fall kan generera 
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information om underliggande aspekter som också kan vara av intresse för vidare arbete. DFM 

är vidare en metod som på något sätt ska användas rent praktiskt varför studier av enstaka fall 

är lämpliga, och att basera arbetet på enbart teoretiska underlag garanterar inte den praktiska 

nyttan. Rent praktiskt för att möjliggöra följe av hur och när DFM adresseras i 

produktutvecklingsprocessen är det också viktigt att studien avgränsas, för att på något vis 

begränsa arbetets omfattning, med avseende på både tid och resurser. 

I detta arbete undersöks inledningsvis sex utvalda artiklar med potential för utveckling som 

genomgår ett urval. I urvalet väljs två artiklar för insourcing och vidare utveckling och det är 

dessa som betraktas som två specifika fall. Se Figur 3 för en schematisk bild över urval 

inklusive betraktade fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunikation 

 

Arbetet utfördes genomgående med en representant på produktionsteknikavdelningen med 

kunskap om processen där artiklarna ska tillverkas, som kunde identifiera relevanta aspekter 

som berör DFM. Kommunikationen genomfördes genom direkt kontakt i form av möten, och 

indirekt kontakt i form av samtal via telefon, Skype och mail. För utvärdering av artiklarna 

användes ritningar och 3D-modeller som enligt Ullman (2010) är fördelaktiga verktyg för att 

kommunicera designen mellan avdelningarna. 

 

 Dokumentation 

 

För att dokumentera examensarbetets genomförande så upprättades en dagbok. I dagboken 

fördes varje moment in där jag dokumenterade vilka som varit med, vilken roll de har, vad vi 

gjorde och hur vi utförde det aktuella momentet. Se bilaga 4. 

 

 Handledning 

 

Handledning utfördes kontinuerligt vid behov med både skolans och Volvos handledare.  

 

 Litteraturstudie 

 
3.7.1. Information från vetenskapliga databaser 

 

För att komplettera fältarbetet och för att undersöka tidigare forskning och information om 

tillverkningsanpassad konstruktion utfördes en kompletterande litteraturstudie. 

Litteraturstudien baserades på tidigare kurslitteratur och forskningsartiklar som primärt 

hämtades från databaserna Google Scholar och Scopus. Sökord som användes var ”Design for 
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Figur 3. Schematisk bild över urval och betraktade fall för studien. 
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manufacturing”, ”Design for manufacturability”,”DFM”, ”DFMA” ”Manufacturability” och 

”Tillverkningsanpassad konstruktion”. 

 
3.7.2. Information från övriga databaser 

 

Övrig information om Volvos nuvarande produktutvecklingsprocess hämtades från cOMMon 

som är Volvo CE’s system för dokumenthantering av bland annat manualer och beskrivningar 

över deras processer och verktyg. Processerna som beskrivs i systemet är förankrade i 

organisationen och ska fungera som stöd och ledning i det vardagliga arbetet. 

 

 Modeller och ritningar som verktyg 

 

För framtagning av modeller och tillverkningsspecifikationer användes CAD-programmet 

CATIA. Enligt Ullman (2010) är ritningar och modeller vanliga verktyg som används vid 

produktutveckling, och med dessa kan produkter utvärderas och inblandade i 

utvecklingsarbetet kan få en känsla för hur produkten kommer att se ut. För fallstudierna fanns 

ritningar på befintliga artiklar som utnyttjades vid kommunikationen med 

tillverkningsavdelningen. Befintliga ritningarna betraktades också när koncept togs fram och 

funktioner modellerades. 

 

 Tillämpad metod för identifiering av aspekter kopplat till tillverkningsanpassad 

konstruktion 

 

Utifrån Ullman (2010) och Ulrich & Eppingers (2014) definition av tillverkningsanpassad 

konstruktion identifierades relaterade aspekter. Dessutom för att utöka perspektivet utnyttjades 

O’Driscolls (2002) metod eftersom han adresserar hur och när arbetet med DFM som metod 

kan utföras praktiskt i organisationen. O’Driscoll (2002) adresserar dessutom uttryckligen 

utveckling av en befintlig produkt vilket matchar mitt arbete. Vidare så utnyttjades 

utvärderingsmetoden enligt Dalton et al. (2016) som behandlar intressanta aspekter kopplat till 

tillverkningsbarhet. Tillverkningsbarheten är en central del i tillverkningsanpassad konstruktion 

eftersom det är en aspekt som påverkar tillverkningskostnaden (Liu, et al., 2012). Dalton et al. 

(2016) adresserar också behovet för att angripa detaljerade aspekter som påverkar 

tillverkningskostnaden vilket ligger nära det fältarbete som ska genomföras.  

Genom att kontinuerligt reflektera över identifierade aspekter, fanns möjlighet att utvärdera 

dessa i processen vid varje utförd aktivitet och hur dessa kunde adresseras just då. För att 

verifiera hur tillverkningsaspekterna påverkades vid varje aktivitet skedde ett nära samarbete 

produktionsteknikavdelning.  

 

 Tillämpad omfattning av produktutvecklingsprocessen 

 
Det praktiska genomförandet av detta arbete inleddes med att utvärdera och välja projekt. 

Utvärdering och val av projekt är enligt Ullmans (2010) beskrivning en aktivitet i den första 

fasen i produktutvecklingsprocessen. Enligt Ulrich & Eppinger (2014) ingår detta i fas noll, 

som föregår den egentliga produktutvecklingsprocessen, men räknas ändå som en del i 

processen. För detta arbete betraktas båda definitionerna men den stora tyngden ligger på 

Ullmans (2010) variant. Ullmans (2010) produktutvecklingsprocess är enklare att följa för det 

aktuella utvecklingsarbetet, och Ullman (2010) redogör uttryckligen för hur utveckling av 

befintliga produkter kan utföras, vilket är i linje med den utveckling som sker i detta arbete. 

Ulrich & Eppingers (2014) process fokuserar mer på utveckling utifrån en marknad och 

kundbehov, och utveckling av hela system som exemplifieras genomgående i boken, vilket 
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gjorde att den var svår att följa för det aktuella arbetet. Omfattningen av mitt arbete kan 

jämföras med Ullmans (2010) produktutvecklingsprocess enligt Figur 4. Från den inledande 

fasen produktutforskning med att identifiera orsak till utveckling, utvärdering och val av 

projekt, till den fjärde fasen konceptuell design med generering, utvärdering och val av 

koncept. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fas 1 - Produktutforskning 

 

Enligt Ullman (2010) är detta en del som ingår i den första fasen i 

produktutvecklingsprocessen. Inledningsvis ska orsak och behov till utveckling identifieras. 

Marknad, teknologi och ändring av befintlig produkt är exempel på orsaker till varför en 

produkt behöver utvecklas. När väl orsak och behov till utveckling är identifierat ska projekt 

väljas för vidare utveckling. Målet i denna fas är att upprätta en lista över potentiella 

utvecklingsprojekt, gällande både nyutveckling och utveckling av befintliga produkter, och 

sedan välja ett eller flera att arbeta vidare med (Ullman, 2010). Enligt Ullman (2010) är ett 

resultat i denna fas ett så kallat produktförslag, som är en beskrivning över valda projekt, och 

ska fungera som underlag för vidare diskussion om vilka resurser som krävs för det fortsatta 

arbetet. 

 
3.1.1. Utvärdering och val av projekt 

 

För att utvärdera och välja projekt rekommenderar Ullman (2010) en så kallad SWOT-analys. 

SWOT-analysen är en metod där styrkor, svagheter, hot och möjligheter utvärderas och 

används bland annat som hjälpmedel för att ta beslut (Ullman, 2010). Ullman (2010) menar att 

metoden i sig fokuserar på utvärdering av möjliga lösningar, och att den ger underliggande stöd 

för att ta beslut. Som komplement till SWOT-analysen kan även en Pro-Con-analys 

genomföras där för- och nackdelar ställs mot varandra (Ullman, 2010). Ullman (2010) 

beskriver en metod med sex grundläggande steg för att ta beslut: (1) Klargör problemet som 

behöver en lösning, (2) generera potentiella lösningar av problemet, (3) ta fram kriterier som 

kan utvärderas mot problemet, (4) vikta kriterierna relativt varandra, (5) utvärdera alternativen 

genom jämförelse mot kriterierna och (6) ta beslut på nästa steg baserat på 

utvärderingsresultatet. SWOT-analysen och Pro-Con-analysen behandlar tillsammans steg 1, 2, 

4, 5 och 6 av den beskrivna metoden (Ullman, 2010).  

Ullman (2010) beskriver också användningen av Pughs beslutsmatris vid val av 

produktkoncept, i den traditionella mening den vanligtvis används vid produktutveckling. Där 

menar han att den är väldigt flexibel och att den även kan användas för exempelvis val av 

projekt (Ullman, 2010). 

 

För att utföra projektvalet betraktades Ullmans (2010) sex steg för att ta beslut. En SWOT-

analys användes för att angripa steg 1 och 2, och Pughs matris för resterande steg. Till Pughs 

matris togs kriterier fram för utvärdering, som viktades relativt varandra. Projekten 

utvärderades sedan genom att sätta poäng relativt varje kriterie. Pughs matris är en metod som 

används för att ta beslut och är enligt Ullman (2010) en flexibel metod som även kan användas 

Figur 4. Tillämpad omfattning av produktutvecklingsprocessen (Ullman, 2010). 
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vid val av projekt (Ulrich & Eppinger, 2014) (Ullman, 2010). Syftet är att motivera varje 

projekt och underbygga varför arbetet ska gå vidare med en viss artikel. Styrkor och svagheter 

fungerar som argument för vad som talar för och mot vidare arbete, och möjligheter och hot 

fungerar som argument för vilka möjligheter och begränsningar som finns. En form av 

jämförelse av för- och nackdelar för respektive artikel genomförs i Pughs matris när 

poängsättning sker, varför en Pro-Con-analys inte används. Ett resultat av detta är att 

underliggande orsaker till varför kriterierna fick motsvarande poäng inte dokumenteras, på 

annat ställe än i denna rapport. 

För att utvärdera och välja projekt genomfördes totalt tre längre möten med en representant på 

produktionsteknikavdelning kopplat till tillverkning, och två kortare möten med två 

representanter på produktutvecklingsavdelningen kopplat till konstruktion. För att utvärdera 

aktuella artiklarna användes befintliga ritningar som underlag som enligt Ullman (2010) är 

användbara verktyg. 

 

 Fas 2 - Projektplanering 

 

Enligt Ullman (2010) är målet i denna fas att formalisera utvecklingsprocessen så att den kan 

genomföras både tids- och kostnadseffektivt. Projektplaneringen utförs för att utveckla ett 

schema och för att fastställa resurser som tid, kostnad och personal. Planeringen som upprättas 

ska beskriva det tillvägagångssätt för hur utveckling av nödvändig information ska levereras till 

rätt personer i rätt tid. Information som ska levereras utgörs av exempelvis produktkrav, 

konceptskisser, 3D-modeller, ritningar och materialval (Ullman, 2010). 

För att upprätta planen beskriver Ullman (2010) en metod i fem steg: 

 

1. Identifiera aktiviteter 

2. Fastställ mål med varje aktivitet 

3. Uppskatta personalbehov, tid och andra resurser som behövs för att uppnå målen 

Bland annat formler för tidsuppskattning i enlighet med Program evaluation and review 

technique (PERT) 

4. Utveckla en sekvens för hur aktiveteterna ska genomföras 

Critical path method (CPM), Work breakdown strucure (WBS) och Gantt-schema 

5. Uppskatta produktutvecklingskostnader 

Aktiviteterna som skulle genomföras i detta arbete var på förhand identifierade, och 

planeringen upprättades innan själva arbetet påbörjades. Se avsnitt 3.1. för planering. Av den 

anledningen utfördes ingen ny planering som en del i denna fas, utan den befintliga planeringen 

bröts ned i en reviderad upplaga där detaljerade aktiviteter fördes in och tidsuppskattades. Se 

Bilaga 1. Informationen som ska levereras i detta arbete är 3D-modeller och ritningar, och 

aktiviteter för framtagning av detta material fördes in i planeringen. Personalresurser för arbetet 

är avgränsat till endast tillverknings- och konstruktionsavdelningen, vilket innebär att 

nödvändiga resurser på andra avdelningar för just ärenden vid insourcing inte identifierats. 

 

 Fas 3 - Produktdefinition 

 

I denna fas menar Ullman (2010) att målet är att förstå designproblemet och att lägga grunden 

för det fortsatta utvecklingsarbetet med projektet. Med designproblem menar Ullman det 

problem med att omvandla kundens krav till den tekniska beskrivning som talar om vad som 

ska designas. Vidare menar Ullman att tydligt definiera designproblem är ett viktigt men 

omfattande arbete, och att problemen ofta är dåligt definierade. För att behandla detta problem  

är det vanligt att en så kallad Quality Function Deployment (QFD) används. I QFD:n behandlas 
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kundkrav som omvandlas till tekniska specifikationer som på något sätt ska uppfylla respektive 

krav (Ullman, 2010). 

 
3.3.1. Identifiera kunder, krav och mål 

 

Kunder som behandlas i detta arbete är endast tillverknings- och utvecklingsavdelningen, 

varför endast dessa krav behandlas. Ett resultat av detta är att behov för andra berörda 

avdelningar och slutkunder inte fångas upp, och på så vis inte tillfredsställs. 

Krav för tillverkning fastställdes genom ett möte tillsammans med representanten på 

produktionsteknik, och för att identifiera omgivande system och funktionskrav genomfördes en 

funktionell nedbrytning, som enligt Ullman (2010) och Ulrich & Eppinger (2014) är en metod 

för att förstå funktioner för en produkt. 

 
3.3.2. Funktionell nedbrytning 

 

Funktionell nedbrytning beskrivs som en del i konceptgenereringen enligt både Ullman (2010) 

och Ulrich & Eppinger (2014) och utförs för att skapa en förståelse för den övergripande 

funktionen för en produkt. Funktionell nedbrytning kan liknas med en QFD men istället för att 

fokusera på vad kunderna kräver och hur produkten ska lösa det, fokuseras det på vad 

produkten ska utföra och hur den ska göra det (Ullman, 2010). Med funktion menar Ullman 

(2010) det logiska flödet av energi, information eller material mellan objekt eller ändringen av 

tillståndet av ett objekt orsakat av en eller flera flöden. Enligt Ullman (2010) är funktionell 

nedbrytning ett fördelaktigt tillvägagångsätt för att ta vara på redan nedlagt utvecklingstid på 

en produkt. Ullman (2010) föreslår en metod i tre steg: 

 

1. Undersök gränssnittet mellan andra objekt – Identifiera flödet av energi, information 

eller material för den aktuella enheten. 

2. Undersök komponenten i detalj – Notera hur den sitter fast och förhållanden till andra 

delar i anslutning till komponenten. 

3. Undersök gränssnitt för att identifiera flödet av energi, information eller material – 

Skapa förståelse för hur tidigare identifierade funktioner i steg 1 omvandlas av enheten. 

(Ullman, 2010) 

För aktuella fallstudier var en funktionell nedbrytning relevant, eftersom fokus var på vad 

artiklarna ska utföra och hur de ska göra det. Det som eftersträvades var att artiklarna ska 

utföra avsedd funktion även efter utvecklingen. Av den anledningen användes till exempel 

ingen QFD, som annars enligt Ullman (2010) och Ulrich & Eppinger (2014) är ett fördelaktigt 

verktyg för att koppla kundkrav till produktspecifikationer. Utifrån funktionsnedbrytningen 

identifierades krav och begräsningar för vidare utveckling. 

 

 Fas 4 - Konceptuell design 

 

Utifrån resultatet i den föregående fasen genomförs i denna fas generering och utvärdering av 

koncept för produkten eller produktändringen (Ullman, 2010). Vid konceptgenereringen menar 

Ullman (2010) att tidigare identifierade kundkrav fungerar som en bas för framtagning av den 

funktionella modellen över produkten. Framtagna modeller jämförs sedan mot kundkraven och 

beslut fattas om vilken som ska ingå i det fortsatta arbetet (Ullman, 2010).  
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3.1.1. Konceptgenerering 

 

Ullman (2010) menar att generering av koncept baseras på kunskap om produkten funktioner, 

och beskriver flera grundläggande metoder som bland annat brainstorming, 6-3-5 metoden, 

utnyttjande av analogier och leta idéer i olika skrifter. Ullman (2010) beskriver ytterligare en 

metod för att generera koncept som är att utnyttja experter inom området. Att utnyttja experter 

är en fördelaktig metod framförallt när produktutveckling sker i en, för utvecklaren, ny domän 

(Ullman, 2010). Fördelen med att ha direkt kontakt med exempelvis tillverkningsavdelningen 

är att funktionerna kan konstrueras för att bättre vara anpassade för tillverkningen (Ullman, 

2010). 

För att adressera tillverkningsrelaterade aspekter vid framtagning av koncept utnyttjades 

representanten på produktionsteknikavdelningen. Fördelen med att ha direkt kontakt med 

tillverkningsavdelningen (i detta fall) är att eventuella funktioner kan konstrueras för att vara 

bättre anpassade för tillverkningen (Ullman, 2010). 

 
3.1.2. Konceptutvärdering & konceptval 

 

Enligt (Ulrich & Eppinger, 2014) är konceptvalet en integrerad del i 

produktutvecklingsprocessen. Konceptvalet beskrivs som den process där koncept utvärderas 

baserat på kundbehov eller andra kriterier. Styrkor och svagheter jämförs för respektive 

koncept och ett eller flera väljs för att sedan vidare undersökas, testas eller utvecklas. 

För att utvärdera koncept kan matriser användas som visuell vägledning för att skapa enighet i 

produktutvecklingsteamet. I matriserna uppmärksammas kundbehov och andra beslutskriterier 

i förhållande till produktkoncept för utvärdering, förbättring och val. Det är teamet som skapar 

koncepten och fattar besluten som bestämmer produktens kvalitet (Ulrich & Eppinger, 2014). 

En strukturerad metod för konceptvalet ger flera potentiella fördelar och Ulrich & Eppinger 

(2014) menar bland annat att den ger: 

 

”En bättre produkt-processkoordination: Explicit utvärdering av 

produkten i förhållande till tillverkningskriterier förbättrar 

produktens tillverkningsbarhet och gör det lättare att anpassa 

produkten till företagets processkapacitet” 

(Ulrich & Eppinger, 2014, p. 202) 

 

Utvärdering av koncept genomfördes via telefon, och slutliga förslag på koncept skickades via 

mail för verifiering. Enligt Ulrich & Eppinger (2014) och Ullman (2010) är annars Pughs 

matris en metod för att välja koncept. Ulrich & Eppinger (2014) menar att matriser används 

som visuell vägledning och skapar enighet i teamet vid val av koncept. Vidare menar Ulrich & 

Eppinger (2014) även att en strukturerad metod för konceptvalet ger potentiella fördelar, 

speciellt för att utvärdera produkter i förhållande till tillverkningskriterier och att det på så vis 

förbättrar tillverkningsbarheten. I detta fall gäller utvecklingen byte av material och syftet med 

konceptvalet är att bedöma tillverkningsbarheten med avseende på materialets utformning. För 

att avgöra det utnyttjades den produktionstekniska expertisen, och någon matris ansågs inte 

nödvändig. 

 
3.1.3. FMEA för design (DFMEA) – riskanalys av koncept 

 

För att ta hänsyn till eventuella risker för framtagna koncept upprättades en FMEA för design. 

Enligt Stamatis (2003) är Failure mode and effect analysis (FMEA) en metod som används för 

att identifiera problem, risker och fel för exempelvis ett system, en process eller en design. Det 
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övergripande syftet med en FMEA är att förebygga och minimera uppkomsten av ett haveri 

(Stamatis, 2003). FMEA bygger på grundläggande principer från statistisk analys, och kan 

användas för att beräkna pålitligheten för en design (Stamatis, 2003) (Ullman, 2010). Vid en 

FMEA viktas riskerna och ett så kallat Risk Priority Number (RPN) beräknas baserat på 

viktningen. RPN beräknas genom att vikta förekomst, grad av allvar och hur väl riskerna kan 

förebyggas innan uppkomst. Graderingen sker genom att värdera respektive faktor mellan 1-10. 

Därefter beräknas RPN genom att multiplicera faktorerna, och för risker med högt RPN 

upprättas åtgärdande aktiviteter (Six-Sigma.se, 2007). Stamatis (2003) anser att grundläggande 

för en FMEA är att alla risker inte är lika viktiga och måste därför prioriteras. Vidare menar 

Stamatis (2003) också att deltagande personer måste ha god insikt i vem som är kund, förstå 

funktion, syfte och mål med produkten, samt vara förbättringsinriktade. En viktig sak som 

Ullman (2010) påpekar är att inte bara tänka på vad som kan hända med produkten efter det att 

den tas i bruk, utan att även beakta potentiella fel som kan uppstå vid design och tillverkning. 

Metoden som Ullman (2010) beskriver är skriven i kontexten för produktutveckling och kan 

användas genom hela produktutvecklingsprocessen. Enligt Ullman (2010) utförs metoden i fem 

steg och är ett hjälpmedel för att utvärdera risker i designen (Ullman, 2010). 

 

D-FMEA-metoden i fem steg enligt Ullman (2010): 

 

1. Identifiera funktioner som påverkas. För varje funktion som identifieras måste 

frågan, ”Vad kan hända om funktionen upphör?”, ställas och besvaras. Beroende på 

vilken förkunskap som finns om produkten kan förutsättningarna för att identifiera 

funktionerna se olika ut. För ny design av en befintlig produkt kan funktionerna 

identifieras genom att undersöka anslutningar, och identifiera intilliggande produkters 

funktioner. Den inledande frågan kan utvecklas för att ta utvidga tankar som berör 

potentiella risker. 

2. Identifiera hur ett haveri uppträder. Haveri av en funktion kan uppträda på flera 

olika sätt. I detta steg beskrivs hur identifierade haverier kan uppträda, det vill säga 

något som kan upptäckas när funktionen upphör.  

3. Identifiera effekten av haveriet. Identifiera vilka konsekvenser haverierna från steg 1 

kan ha på andra delar i systemet. Ett fel i en produkt kan orsaka stora problem i det 

övergripande systemet vilket kan leda till extrem fara. 

4. Identifiera orsaker till haveri. Upprätta en lista och beskriv eventuella 

produktförändringar, och uppskattade fel genom design- och tillverkning som kan 

orsaka haverier. Orsakerna delas sedan upp i grupperna fel genom design (D), fel 

genom tillverkning (M) och fel genom operationella förändringar (O). 

5. Identifiera korrigerande åtgärd. I detta steg identifieras rekommenderad åtgärd, vem 

som är ansvarig och vad som ska utföras. För varje identifierat fel genom design och 

genom tillverkning noteras vilken åtgärd som ska utföras för att felet inte ska uppstå. 

Beträffande operationella förändringar måste insamlad information användas för att helt 

och hållet förstå hur eventuella haverier skall upptäckas. I detta fall kan även en ändring 

av designen vara nödvändig för att förhindra eller mildra haveritypens effekt på 

funktionen. 

FMEAn för design genomfördes genom användning av en mall tillhandahållen av Volvo. 

Mallen påminner om tillvägagångssättet enligt Ullman (2010) och Six-Sigma.se (2007) där 

funktioner, risker, hur risker uppträder, effekten av riskerna och orsaken till riskerna 

identifierades. Därefter viktades grad av allvar, hur ofta riskerna kan uppträda och hur väl 

riskerna kan förebyggas, och RPN beräknades enligt beräkningsgången av Six-Sigma.se 

(2007). För risker med högt RPN upprättades åtgärdande aktiviteter för att förebygga möjlig 

uppkomst och därmed sänka värdet på RPN. För att identifiera hur och vilka funktioner som 
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påverkas inleddes arbetet med ett möte tillsammans med chefen och två representanter för 

avdelningen Driveline Systems Product Improvement som har god kännedom om produkterna. 

Inledande steg fram till det att risker ska viktas fylldes i gemensamt tills jag fick grepp om 

vilka funktioner som påverkas, hur haveritypen kan uppträda, vad orsakerna kan vara och vad 

effekterna blir. Därefter slutfördes detta steg på egen hand, och när samtliga identifiera 

funktioner, risker, orsaker och effekter var identifierade verifierades resultatet med chefen för 

avdelningen. Vidare gick vi igenom nästa steg, att vikta riskerna, på samma sätt som tidigare 

men endast tillsammans med chefen för avdelningen. Att vikta riskerna nämner också Stamatis 

(2003) som essentiellt för en FMEA, eftersom alla risker inte är lika viktiga. När detta var klart 

genomfördes ytterligare en avstämning med avdelningschefen och åtgärdande aktiviteter för 

risker med högt RPN arbetades fram på samma sätt som tidigare. Aktiviteterna planerades och 

genomfördes sedan varpå ett nytt RPN beräknades baserat på förebyggande åtgärd. Se bilaga 8 

för arbetsgång i DFEMAn. 
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4. FÄLTARBETE MED NULÄGE OCH FALLSTUDIER 

 

 Hur Volvo arbetar med tillverkningsanpassad konstruktion idag 

 

Arbetet med tillverkningsanpassad konstruktion varierar beroende på avdelning och vilken typ 

av produktutveckling det handlar om. Genomgående utifrån intervjuerna är att arbetet sker 

genom direkt kontakt och intern och/eller extern kommunikation. Kontakten sker genom 

möten, telefon, mail och Skype mellan avdelningarna för produktion, konstruktion och inköp. 

Arbetet är en iterativ process mellan avdelningarna där tillverkningsavdelningen är navet för att 

bedöma tillverkningstekniska aspekter (Björkman, 2017) (Boberg, 2017) (Hentschel, 2017) 

(Rydberg, 2017) (Wargh, 2017). För inköpsavdelningen sker kommunikationen med en teknisk 

representant hos ämnesleverantören och eventuell artikelleverantör om möjligheter och 

begränsningar vid tillverkning, och arbetet initieras när det finns en förhandskopia (BOM-

lista), någonstans mellan A- och B-släpp (Lindell & Heikki, 2017). 

Volvo har ett kontinuerligt och etablerat arbete med DFM och konstruktören vet i regel vem 

som ska kontaktas i produktionen för att besvara relevanta frågor (Boberg, 2017) (Björkman, 

2017) . Det finns ingen bestämd struktur för det iterativa arbetet med DFM (Boberg, 2017) och 

det upplevs att det är svårt att få en överblick över detta arbete (Wargh, 2017). Att gå ner på 

detaljnivå, varför specifika mått ändras eller varför en tolerans sätts, kräver dock mycket 

arbete, och dokumentationen kan bli tung och arbetet ineffektivt (Boberg, 2017).  

 
4.1.1. DFM vid utveckling av nya produkter och omfattande produktutveckling 

 

Vid utveckling av helt nya produkter och omfattande produktutveckling tillsätts en 

projektgrupp. I projektgruppen finns en projektledare som representerar produktionen med 

ansvar för det tillverkningstekniska. För att adressera DFM sker korta möten där erfarenheten 

hos produktionstekniker utnyttjas som identifierar krav och möjligheter för den aktuella 

produkten. DFM adresseras så tidigt som möjligt i deras produktutvecklingsprocess (se Figur 

5) och löpande vid behov, och ibland även innan projektstarten för att utvärdera och sålla 

projekt (Boberg, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Volvos produktutvecklingsprocess vid utveckling av nya produkter (Volvo Construction Equipment, 2017). 

Upprätta kravlista och definiera mål – 

Identifierar krav och behov hos intressenter på 

eftermarknad, samt krav för tillverkning. 

Utveckla koncept – Identifiera och utvärdera 

koncept, och definiera koncept för eftermarknad. 

Utveckla lösningar – Utveckla och verifiera 

produktionsprocess (vari DFX-analys ingår), och 

utveckla lösningar för eftermarknad. 

Förbered och industrialisera förslag - Förbered 

produkt för produktion, ta fram och släpp lösning 

för eftermarknad och granska 

produktionsprocessen. 

 

Samtliga mål definierade och krav balanserade 

Samtliga koncept valda (utveckling, tillverkning, 

logistik, eftermarknad osv.) 

 

Samtliga lösningar släppta och granskade. 
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En kravspecifikation upprättas med minst generella tillverkningskrav så tidigt som möjligt i 

processen. Kravspecifikationen fungerar som en checklista för konstruktion, motsvarande en 

önskelista från produktionen. DFM adresseras egentligen innan själva konceptutvärderingen, 

redan i kravspecifikationen som föregår den fasen. Vidare i processen adresseras DFM vid 

uppföljning och ändringar, kontinuerligt som en integrerad del i projektet. En slutlig 

tillverkningsbekräftelse erhålls som kvitto på att artikeln är duglig för produktionen (Rydberg, 

2017). 

 
4.1.2. DFM vid utveckling av köpta artiklar 

 

Arbetet initieras när det finns en förhandskopia på gällande artikel eller när en BOM-lista 

erhålls från konstruktionsavdelningen. Om artikel skall köpas så förmedlas ämnes- och 

artikelspecifikationer till segmenterade leverantörer (leverantörer som är mest lämpliga enligt 

erfarenhet). Kommunikation sker då med en produktionsteknisk representant hos leverantören 

som ser över möjligheter och begränsningar för tillverkningen (Lindell & Heikki, 2017). 

För att uppskatta tillverkningskostnad används en kostnadsmetodik i tre steg: 

 

1. Identifiera målkostnad (target cost)  

2. Bryta ned kostnader (cost breakdown) 

3. Konsultera kostnadsingenjör (cost engineer) 

(Lindell & Heikki, 2017) 

Kostnadsparametrarna jämförs sedan för att uppskatta en rimlig tillverkningskostnad hos 

leverantören (Lindell & Heikki, 2017). 

 
4.1.3. DFM vid utveckling av befintliga produkter 

 

Utveckling av befintliga produkter kan åberopas av olika anledningar. En utveckling av en 

befintlig produkt kan bero på problem i fält (kundreklamation, KR), produktionsproblem eller 

identifierade förbättringsmöjligheter i tillverkningen (Hentschel, 2017) (Björkman, 2017). 

För att hantera sådana utvecklingsärenden följer avdelningen Product Improvement Driveline 

Systems en produktutvecklingsprocess som är baserad på Six Sigma modellen DMAIC. 

Processen är uppdelad i fem faser där varje bokstav representerar en fas:  

 

  

 

 

 
Definierafasen  

I definierafasen handlar det om att upprätta ett ärende. I fasen ingår identifiering av orsak, 

datainsamling, upprättande av problembeskrivning och upprättande av prioritet. Vidare handlar 

det om att motivera och sätta upp ramar för ärendet, och ingår i fasen gör även definiering av 

data, upprättande av mål och business case samt uppskattning av kostnader och upprättande av 

tidplan. Fasen ska resultera i ett definierat ärende som kan godkännas för vidare arbete (Volvo 

Construction Equipment, 2017). 

 
Mätningsfasen 

I mätningsfasen samlas data in över ärendet och analyseras, prioriterat uppdateras, och 

produkter som orsakat eventuella störningar undersöks. Fasen ska resultera i fakta om ärendet 

(Volvo Construction Equipment, 2017). 

Figur 6. Produktutvecklingsprocess vid utvecklingsärenden (Volvo Construction Equipment, 2017). 

Define (D) Measure (M) Analyse (A) Improve (I) Control (C) 
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Analyserafasen 

I analyserafasen identifieras rotorsak till ärendet, potential för förbättring och ansvarig för 

förebyggande åtgärd. Fasen ska resultera i en definierad rotorsak med identifierad 

förbättringspotential och ansvarig (Volvo Construction Equipment, 2017). 

 
Förbättrafasen 

I förbättrafasen uppdateras planen för ärendet, koncept utvärderas och väljs, förslag och 

förändringar utvärderas och övervägs om produktspecifikationer behöver uppdateras. Eventuell 

förändring förs in och produktionsupptakten planeras, genomförs och följs upp. Fasen ska 

resultera i en verifierad och släppt lösning, samt en tillgänglig lösning för aktuella intressenter 

(Volvo Construction Equipment, 2017). 

 
Uppföljningsfasen 

I uppföljningsfasen följs lösningen upp och effekt och utfall utvärderas (Volvo Construction 

Equipment, 2017). 

 
4.1.4. Metoder och verktyg för arbete med DFM 

 

Metoder och verktyg som används för att adressera DFM i olika faser i 

produktutvecklingsprocessen, på avdelningarna inköp, konstruktion och tillverkning. Metoder 

och verktyg vid utveckling av nya, befintliga samt köpta artiklar. 

 

• Ritningarna på ämne och artikel används där konstruktion och inköp tillsammans med 

produktionsteknik bedömer rimlighet med avseende på bland annat toleranser, 

måttsättning, form på ämne och egenskaper. Vid köpta artiklar sker detta samarbete 

mellan inköp och produktionstekniker hos leverantören. Ritningarna används som 

diskussionsunderlag och styrande dokument (Boberg, 2017) (Björkman, 2017) (Wargh, 

2017). När det finns framtagna 3D-modeller används även dessa för utvärdering 

(Björkman, 2017). 

• QSM – Genomgång av ritningsunderlag där toleranser, referenser, måttsättning m.m. 

analyseras (ur ett tillverkningsperspektiv men också utifrån ett inspektionsperspektiv). 

Personer från tillverkning, mätteknik och konstruktion närvarar. Input på det mesta ges 

ur tillverkningssynpunkt och önskemål om förändring ges till konstruktion (Björkman, 

2017). En QSM utförs efter B-släpp (Rydberg, 2017) (Björkman, 2017) (Boberg, 2017). 

• Review of Technical Specifications (RTS) – Används av inköpsavdelningen tillsammans 

med leverantörer av köpta artiklar (Lindell & Heikki, 2017). RTS är en teknisk 

genomgång och resulterar i en bekräftelse på att artikeln eller ämnet kan tillverkas på ett 

fördelaktigt sätt. Syftet är bland annat att ge leverantören möjlighet att dela med sig av 

kunskap med avseende på tillverkning och design för att reducera kostnader, förbättra 

tillverkningsbarhet och/eller kvalitet samt att ge förslag på förbättringar kopplat till 

DFM/DFA. Grunden för en RTS är tillverkningsspecifikationer som är släppta på B-

nivå (Volvo Construction Equipment, 2017). 

• Formal design review (FDR) är ett dokument som används vid utveckling av nya 

produkter eller vid förändringar av produkten som innebär påverkan på design, kostnad, 

kvalitet och produktion. Det finns tre typer av FDR som utförs vid olika tillfällen 

beroende på projektets omfattning. Den första typen utförs i fasen för 

konceptutvärdering och ska fungera som en bas för konceptvalet. Den andra utförs i 

fasen för detaljutveckling på koncepten eller konceptet som valdes i föregående fas. 

Den tredje utförs på den slutliga och verifierade designen långt innan produkten sätts i 



23 (55) 

produktion. Vid inkrementell produktutveckling genomförs en FDR, enligt 

processbeskrivningen, endast innan produktionsupptakt. I FDR-dokumentet adresseras 

DFM vid varje tillfälle det utförs där det finns ett slutligt utlåtande över 

tillverkningsaspekterna, exempelvis om det är någon aspekt som avviker (Volvo 

Construction Equipment, 2017). 

4.1.5. Dokumentering av arbetet med DFM 

 

Tillvägagångssätt för att dokumentera arbetet med DFM på avdelningen för inköp, 

konstruktion och tillverkning, vid utveckling av nya och befintliga produkter. 

  

• Mötesprotokoll förs vid kontakt med produktionen där krav och önskemål 

dokumenteras. Uppföljning och uppföljningsprotokoll upprättas där feedback ges över 

hur kraven och önskemålen är uppfyllda (Boberg, 2017). 

• FDR-dokument (Rydberg, 2017) 

• RTS-dokument (Lindell & Heikki, 2017) 

• Kommentarer i CHASE genom utvecklingsprocessen där relaterade dokument bifogas 

(Hentschel, 2017) (Wargh, 2017). 

• Beredare på avdelningen för produktionsteknik dokumenterar QSM (Björkman, 2017). 

• I projekt sköter den produktionstekniska projektledaren dokumentationen (Björkman, 

2017). 

• Att gå ner på detaljnivå för att adressera DFM, exempelvis varför specifika mått ändras 

eller varför en tolerans sätts, kräver mycket arbete. Dokumentationen kan bli tung och 

arbetet ineffektivt (Boberg, 2017). 

4.1.6. Hur arbetet med DFM kan förbättras 

 

Potentiella förbättringar i arbetet med DFM. 

 

• Ta tillvara på ändringsärenden kopplat till DFM där exempelvis 3D-skisser skickas 

fram och tillbaka via mail mellan tillverkning och konstruktion för att dokumentera 

arbetet. 

• Forum för att skapa en bättre överblick över DFM-arbetet (Wargh, 2017). 

• Kortare och tydliga instruktioner på hur arbetet med DFM ska genomföras (Rydberg, 

2017). 
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 Fas 1 – Produktutforskning – Inledning fallstudier 

 

Initialt ingår sex artiklar i urvalet. På ena sidan finns tre artiklar (anslutningsplatta 111, 

ventilhus 200 och ventilhus 47) som redan tillverkas internt och på andra sidan tre artiklar som 

tillverkas externt och ska utvärderas för insourcing (ventilhus 150, anslutningsplatta 114 och 

bakre lock 151). 

 
4.2.1. Orsak till utveckling 

 

Anledningen till att artiklarna som tillverkas internt ingår i urvalet är för att 

tillverkningsavdelningen på Volvo vill se över möjligheten att byta material från gjutjärn till 

strängpressad aluminium. Anledningen till materialbytet är att produktkvaliteten har blivit 

bättre på liknande artiklar som genomgått samma utveckling, framförallt med avseende på 

porer i materialet som enligt erfarenhet är vanligt förekommande i gjutgods (Björkman, 2017). 

Artiklarna som idag tillverkas externt ska utvärderas med avseende på möjlighet för intern 

tillverkning och potentiell utveckling för förbättrad tillverkningsbarhet. Anledningen till att 

artiklarna ska tillverkas internt istället är för att öka beläggningen på deras avdelning för 

bearbetning av gjutgods. 

 
4.2.2. Utvärdering och val av projekt 

 

Kopplat till artiklarna som tillverkas externt genomfördes inledningsvis ett möte med 

inköpsavdelningen där inköpskostnader för respektive köpt artikel hämtades. Kostnaden för 

materialdel och förädlingsdel togs fram för ventilhus 150 och bakre lock 151 som är två delar 

som utgör totalkostnaden. Endast totalkostnaden fanns tillgänglig för anslutningsplatta 114. 

Kostnaderna togs fram för att jämföras mot uppskattad intern tillverkningskostnad vid 

utvärderingen och valet av projekten (kostnaderna ersätts med representationstal i denna 

rapport på grund av sekretess, se Tabell 4). 

 
Tabell 4. Representationstal inköpskostnader. 

Artikel Förädlingsdel Materialdel Totalt 

Ventilhus 150 1 1 1 

Anslutningsplatta 114 N/A N/A 1 

Bakre lock 151 1 1 1 

 

På mötena med produktionsteknik utvärderades begränsningar och möjligheter för samtliga 

artiklar, som fungerade som underlag för SWOT-analysen (se bilaga 5). Vidare förbereddes 

urvalsmatrisen, och relevanta urvalskriterier och referensartiklar identifierades (se Tabell 5 för 

kriterier). Urvalskriterierna viktades, kostnader kopplade till urvalskriterierna uppskattades och 

artiklarna poängsattes. 

 

 

 

 

 

Produkt-

utforskning 

Projekt-

planering 
Produkt-

definition 
Konceptuell 

design 

Produkt-

utveckling  

Produkt-

support  

Figur 7. Omfattning av den teoretiskt tillämpade produktutvecklingsprocesser (Ullman, 2010). 
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Tabell 5. Identifierade urvalskriterier. 

Grupp 1 - Köpta artiklar Grupp 2 - Tillverkade artiklar 

Förädlingskostnad (exkl. omkostnader) Skärbarhet 

Uppskattad tillverkningsbarhet Kostnad råvaror (material) 

Renhet Verktygskostnader 

Transportkostnader Renhet 

Programmeringskostnader Cykeltid 

Fixturkostnader Kvalitet (Cpk 1,33) 

Konstruktionstid  Ergonomi 

Skiftgrad Robusthet 

 Konstruktionstid 

 Konstruktionskostnad 

 Monteringskostnader 

 

Det slutliga urvalet genomfördes under tredje mötet med produktionsteknik (se bilaga 6). För 

detta projekt valdes två av artiklarna som köps för vidare utveckling. Även fast vi såg stor 

vinning tillverkningsmässigt med artiklarna som tillverkas internt så skulle det krävas relativt 

stora konstruktionsinsatser och detta skulle inte rymmas i detta examensarbete. För artiklarna 

som köps så skulle uppskattningsvis förädlingskostnaden internt bli lägre än vad kostnaden är 

idag, och uppskattad skiftgrad skulle inte överstiga den nuvarande. Artiklarna hade dessutom 

goda förutsättningar för att tillverkas internt, eftersom liknande bearbetning finns idag i 

processen. Vidare uppskattades även att det finns goda möjligheter till att anpassa ventilhus 

150 till strängpressat ämne, detta för att förbättra tillverkningsbarheten och kvaliteten. 

 
4.2.3. Beskrivning av valda projekt 

 

Produktkalkyler upprättades av produktionsteknik där uppskattade volymer, fixturkostnader, 

bearbetningstider, materialkostnader och förädlingskostnader fördes in (se bilaga 7). För att 

uppskatta materialkostnaderna fastställdes material och uppskattad form på ämnet i CAD-

programmet CATIA (se Figur 8). Genom att fastställa material och form på ämne uppskattades 

vikten (pris/kg för strängpressade ämnen (Björkman, 2017)). 

 
Figur 8. Uppskattad form (strängpressat ämne ventilhus 150 och valsad plåt anslutningsplatta 114). 

Enligt kalkylerna så är den totala kostnaden för att tillverka ventilhus 150 internt lägre än att 

tillverka den externt. Förädlingsdelen är den del som gör att totalkostnaden understiger 

kostnaden för extern tillverkning av artikeln (se Tabell 6). Materialkostnaden per kilogram för 

ventilhus 150 är likvärdig materialkostnaden för den externt tillverkade artikeln. Däremot så 

väger det strängpressade ämnet 1,8098 kg vilket är cirka 1,7 gånger mer än det gjutna ämnet, 

vilket gör att materialkostnaden blir högre. 
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Kalkylen för anslutningsplatta 114 visar att totalkostnaden för tillverkning internt överstiger 

kostnaden för att tillverka den externt (se Tabell 6). Däremot så uppskattas skiftgraden att inte 

överstiga nuvarande skiftgrad. Bibehållen skiftgrad innebär att posten för direkt lön (som ingår 

i totalkostnaden) inte ökar vid intern tillverkning. Oavsett om artikeln tillverkas externt eller 

internt kommer posten för direkt lön vara oförändrad. Kostnaden för direkt lön förblir 

oförändrad medan inköpskostnaden för artikeln försvinner. Av den anledningen bör det i 

dagsläget (för att öka beläggning) vara befogat att tillverka anslutningsplatta 114 internt. 

Posten för rörlig del (som är en annan del som utgör totalkostnaden) kommer att påverkas med 

avseende på ökad resursförbrukning (bland annat media, vatten, el) och ökade 

verktygskostnader, men kommer samtidigt att slås ut på fler antal tillverkade artiklar på 

avdelningen. Denna kostnad uppskattas därför att inte påverkas så stor utsträckning. Ökar 

däremot volymerna som innebär utökad skiftgrad så bör denna artikel övervägas att tillverkas 

externt, för att behålla eller reducera skiftgraden. 

 
Tabell 6. Kostnadsförhållande mot representationstalen. 

Artikel Förädlingsdel Materialdel Totalt 

Ventilhus 150 0,75 1,9 0,96 

Anslutningsplatta 114 N/A N/A 1,15 

 

 

 
Figur 9. Anslutningsplatta 114 (vänster) och artikel ventilhus 150 (höger). 

 

 Fas 2 - Projektplanering 

 

Planeringen uppdaterades och aktiviteter identifierades/verifierades. Se bilaga 1.  

 

 Fas 3 - Produktdefinition 

 
4.4.1. Identifiera kunder, krav och mål 

 

Tillverkningskrav för anslutningsplattan och ventilhusen identifierades tillsammans med 

representanten på produktionsteknik (sammanställt i Tabell 7). För att identifiera vad artiklarna 

har för funktion så genomfördes inledningsvis ett besök på monteringsavdelning. Besöket 

genomfördes tillsammans med representanten för produktionsteknik, och under besöket 

undersöktes angränsande komponenter och medieflödet. Vidare genomfördes även en 

funktionell nedbrytning och artiklarnas funktioner definierades. 
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4.4.2. Tillverkningskrav 

 
Tabell 7. Identifierade tillverkningskrav. 

Krav Behov 

Koordinattabeller skall användas på ritning 

vid bearbetning av spår 

Möjliggör programmering av spår direkt från 

ritning (behöver inte rita upp spår i 

AutoCAD för att få ut koordinater) 

3D underlag måste stämma överens med 2D 

underlag 

Program för inspektion av artikeln skapas 

utifrån 3D-modell. Program för bearbetning 

skapas utifrån 2D-modell. 

Räta vinklar, plana fästytor och enkla former 

på ämne. 

Enklare uppspänning. Enklare att uppnå 

”rätt” kvalitet.  

Hög skärbarhet (Materialstruktur och hårdhet 

kan relateras till skärbarheten. För hög/låg 

hårdhet -> Lägre skärbarhet.) 

Enklare att bearbeta. Hög skärbarhet medför 

bättre ytjämnhet, mindre verktygsförslitning 

och bättre spånbrytning. 

Designad så att standardverktyg kan 

användas 

Minska verktygskostnader 

Materialpålägg på ämne ~2 mm Kortare bearbetningstid, lägre 

tillverkningskostnad 

Känsliga inbördes mått skall om möjligt 

kunna bearbetas med ett och samma verktyg 

(hämtad från produktionskrav opesk) 

För bättre kvalitet och kortare 

bearbetningstid 

Minimalt antal uppspänningar För bättre kvalitet och kortare 

bearbetningstid 

Konstruera ämne så att frästa plan övergår i 

mjuka radier. 

Mindre handarbete (gradning) 

Toleranser skall vara anpassade till befintlig 

produktionsmetod 

För att innehålla duglighet Cpk 1,33 i 

processen. 

Så nära färdig form som möjligt Kortare bearbetningstid 

Raka spår Enklare programmering och bearbetning 

Tillverkningsmetod bör inte definieras på 

ritningen (gäller brotschningskrav för säten 

till nipplar och givare på ventilhus 150) 

Avgörs av produktionsteknikavdelningen. 

Flera metoder kan uppnå ett och samma krav. 

Samma krav och måttsättning som övriga 

säten för ventilen (gäller ventilhus 150, se 

befintlig artikel som tillverkas internt) 

Möjliggör bearbetning med samma typ av 

verktyg, över aktuella artiklar 

 

 
4.4.3. Funktionell nedbrytning 

 

Huvudfunktioner, angränsande komponenter och medieflödet identifierades dels baserat på det 

tidigare besöket på monteringen men också med hjälp av databasen PROST - för att identifiera 

angränsande komponenter, och PLM/PDM-systemet SmarTeam – för att hämta och utvärdera 

angränsande system (ritningar och 3D-modeller). 
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Anslutningsplatta 114 

Angränsande komponenter är fyra mätnipplar (1), två packningar, ett momentomvandlarhus (2) 

och ett ventilhus (3). Det övergripande systemet vari anslutningsplattan ingår är växellådan. 

Anslutningsplattan ingår ett delsystem (växelväljaren) tillsammans med ett ventilhus med 

tillhörande ventiler och nipplar, som har i uppgift att reglera val av växel när maskinerna 

brukas. Ventilhuset monteras på anslutningsplattan och anslutningsplattan monteras på 

momentomvandlarhuset. 

 
Figur 10. Växelväljare.      Figur 11. Omgivande system. 

Detaljerade funktioner är (orange markering):  

 

1. Att fördela olja från utgångar i momentomvandlarhuset till ingångar i ventilhuset. 

 

Figur 12. Oljekanaler. 

2. Att täta mellan anslutningsplatta och packning (momentomvandlarhus), och att täta 

mellan anslutningsplatta och packning (ventilhus). 

 

Figur 13. Tätningsytor (mot momentomvandlarhus och ventilhus). 

1 

3 

2 
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3. Att hålla mätnipplar för kontroll av tryck. 

 

Figur 14. Säten för mätnipplar. 

4. Att hålla ventilhus och ansluta till momentomvandlarhus. 

 

Figur 15. Hål för anslutning mot ventilhus och momentomvandlarhus. 

Ventilhus 150 

Angränsande komponenter är en dropbox (1), en packning, en givare (2), en ventil (3) och två 

nipplar (4 och 5). Det övergripande systemet vari ventilhusen ingår är växellådan. Ventilhusen 

ingår i ett delsystem (hantera oljetryck) tillsammans med ventilen, nipplarna och givaren, och 

har i uppgift att reglera, övervaka och mäta oljetrycket för lock-up-kopplingen. Ventilhuset 

monteras på dropboxen, och givare och nipplar monteras på ventilhuset. 

 

 
Figur 16. Omgivande system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 
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Detaljerade funktioner är (orange markering): 

 

1. Att fördela olja från dropbox till nippel 90° (5). 

 

Figur 17. Oljekanaler. 

2. Att täta mellan ventilhus och packning (mot dropbox). 

 

Figur 18. Tätningsyta dropbox. 

3. Att hålla nippel 90° (5) för utlopp av olja och mätnippel (4) för kontroll av tryck. 

 

Figur 19. Säte för nippel 90° och mätnippel. 

4. Att hålla givare (2) för övervakning av tryck och hålla ventil (3) för reglering av oljetryck. 

 

Figur 20. Säte för givare. Säte och tätningsyta för ventil. 
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5. Att ansluta ventilhuset till dropbox.  

 

Figur 21. Hål för anslutning mot dropbox. 

4.4.4. Konstruktionskrav 

 
Tabell 8. Konstruktionskrav utifrån funktionsnedbrytning. 

Krav anslutningsplatta Krav ventilhus 

Transportera olja från momentomvandlarhus 

till ventilhus  

Transportera olja från dropbox till nippel  

Yta ska täta mot momentomvandlarhus  Hålla nippel 90°  

Hålla mätnipplar  Hålla mätnippel  

Monteras på ventilhus och converterhus  Hålla givare  

Tåla tryck Hålla ventil  

Yta ska täta mot ventilhus  Monteras på dropbox  

Artikeln ska vara ren  Yta ska täta mot dropbox  

 Tåla tryck 

 Artikeln ska vara ren  

 

 Fas 4 – Konceptuell design 

 
4.5.1. Konceptgenerering 

 

Anslutningsplattan bedömdes tillsammans med produktionsteknik som tillverkningsmässigt 

duglig och den tillverkas idag från en valsad och vattenskuren plåt (eller platta), varför den inte 

genomgår någon större förändring (endast några kosmetiska justeringar på ritningen). 

Ventilhuset tillverkas idag från kokillgjuten aluminium och ska således anpassas till ett 

strängpressat ämne för att minimera risken för porer och kvalitetsproblem i tillverkningen. Ett 

strängpressat ämne uppfyller även tillverkningsbehov såsom enklare uppspänning (lättare 

uppnå ”rätt” kvalitet”), och både begränsar och uppfyller möjligheten att designa så att frästa 

plan övergår i mjuka radier. Det gjutna ämnet uppskattas vara svårare att spänna upp, eftersom 

att det har färre räta vinklar, men det har frästa plan som övergår i mjukar radier i större 

utsträckning. Skärbarheten uppskattas vara oförändrad med avseende på att hårdheten i 

materialen är ungefär lika. Enligt Sapas Handbok för konstruktörer så har strängpressad 

aluminium en god skärbarhet, och bearbetningskostnaden i förhållande till stål är lägre (Sapa 

Profiler AB, 2009). Materialpålägg optimeras under framtagning av koncepten. Övriga krav 

adresserar ritningarna, och dessa utvärderas/justeras (om möjligt) vid framtagning av 

ritningsunderlagen. 

För att generera koncept för ventilhuset betraktades tidigare funktionsnedbrytning, och 

begränsningar och möjligheter kopplat till anslutande delar och funktioner utvärderades. För att 

utröna möjligheter och begränsningar för utformning av ämnet utnyttjades kunskap från 
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representanten på produktionsteknikavdelning (som har erfarenhet och vana av strängpressade 

ämnen sedan tidigare). 

 
Begränsningar 

Höjden på artikeln begränsas av den anslutande nippel 90°. Nippeln är ansluten till ett stelt rör 

och höjden måste därför anpassas därefter. Den utvändiga profilen på artikeln begränsas även 

av dropboxen och måste därför ha en frigång för att möjliggöra montering. Horisontella 

positionen för givaren är bland annat beroende av en anslutande kabel, och hur mycket ”slack” 

som finns tillgänglig. Vertikala positionen för skruvanliggen är beroende av längd på aktuella 

skruvar, och hur mycket ingrepp gängan har vid anslutning med dropboxen. 

 

 

 
Figur 22. Begränsningar. 

 
Utgångsläge 

 

 
Figur 23. Ventilhus utgångsläge (kokillgjuten aluminium). 

Tabell 9. Materialegenskaper aluminium (gjuten). 

Egenskap Värde 

E-modul 75 GPa 

Resttöjningsgräns, Rp0,2 220 MPa 

Brottgräns, Rm 260 MPa 

Hårdhet, HBmin 90 

Densitet 2700 kg/m^3 

 

 

 

 

 

 

 

Horisontell position givare 

Frigång för dropbox 

Vertikal position för skruvanligg 

Vertikal position för nippel 90° 



33 (55) 

Anpassning till strängpressad aluminium 

 
Tabell 10. Materialegenskaper aluminium (strängpressad) 

Egenskap Värde 

E-modul 70 GPa 

Resttöjningsgräns, Rp0,2 250 MPa 

Brottgräns, Rm 310 MPa 

Hårdhet, HBmin 90-95 

Densitet 2710 kg/m^3 

 
Koncept 1 

Strängpressad profil stående.  

 
Figur 24. Koncept 1. 

Koncept 2 

Strängpressad profil liggande (första riktningen). 

 
Figur 25. Koncept 2. 

Koncept 3 

Strängpressad profil liggande (andra riktningen). 

 

 
Figur 26. Koncept 3. 
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4.5.2. Konceptutvärdering & konceptval 

 

Koncepten presenterades för representanten på produktionsteknikavdelningen och utvärderades 

med avseende på vilken form som skulle gagna tillverkningen på bästa sätt.  

 

För Koncept 1 kan frigången, som måste till för att möjliggöra montering på dropboxen, 

framställas redan när ämnet produceras, och behöver därför 

inte bearbetas. Detta reducerar bearbetningstiden jämfört mot 

övriga koncept. Dessutom blir vikten på ämnet något lägre än 

för övriga koncept vilket reducerar materialkostnaden något 

(se Tabell 11). För koncept 2 och 3 så kan tjockleken på ämnet 

reduceras 2 mm jämfört mot koncept 1, eftersom hela 

översidan inte behöver planas (endast säten för nipplar och 

skruvar). På samtliga koncept med strängpressat ämne 

förväntas kvaliteten på icke funktionsytor generera likvärdig 

eller bättre yta jämfört med det gjutna ämnet. 

 
Tabell 11. Jämförelse ämneskoncept. 

 Utgångsläge Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Cykeltid < 1 1 > 1 > 1 

Vikt (kg) 1,2 1,4778 1,4966 1,5269 

Kommentar  Planing över- 

och undersida 

Planing sensor- 

och ventilsida 

Planing icke 

funktionsytor 

 

Valet föll på Koncept 1 på grund av kortare förädlingstid och lägre vikt. Notera att vikten på 

ämnet nu är lägre än den som tidigare uppskattades vid projektvalet (1,8098 kg), dock 

fortfarande runt 0,3 kg tyngre än artikeln i utgångsläget. 

 

Funktionerna anpassades till det valda konceptet och modeller togs fram med hjälp av CATIA. 

Vid framtagning av modellerna i detta skede betraktades befintliga ritningar där dimensioner 

identifierades.  

 
Figur 28. Artikelkoncept. 

 

Figur 27. Koncept 1. 
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Figur 29. Artikelkoncept i omgivande system. 

Beskrivning av förändring på valt koncept 

Säte för givare (position 2 Figur 16) förflyttas 13 mm horisontellt och kontaktytan blir försänkt 

istället för plan. Säte för mätnippel (position 4 Figur 16) förflyttas 7,75 mm på grund av att 

hela planet för artikeln blir högre (på grund av den begränsande fasta röret till nippel 90°). 

Samtidigt blir säten för skruvar 7,5 mm djupare försänkta än tidigare. Sätet för nippel 90° blir 

försänkt istället för plant. Utvändiga profilen för artikeln förändras på grund av det 

strängpressade ämnet. Artikeln är cirka 0,3 kg tyngre än det tidigare utförandet. 

 
Figur 30. Säte för givare och mätnippel förskjuts i pilarnas riktning. 

 
4.5.3. FMEA för design (DFMEA) - Riskanalys 

 

För att ta hänsyn till eventuella risker med det valda konceptet och tillverkning internt av 

artiklarna utfördes en FMEA för design (DFMEA). Risker för att tillverka artiklarna internt 

behöver utvärderas eftersom tillverkningen ska utföras i en ny process, och en ny process 

innebär nya förutsättningar för hur funktionerna framställs.  

I DFMEAn identifierades berörda artiklar i det omgivande systemet för båda artiklarna, som 

tillsammans med ovan nämnda förändringar fördes in i mallen. Funktion, potentiella feltyper, 

orsaker och effekter identifierades. Sedan poängsattes varje feltyp utifrån Volvos system för 

poängsättning, där grad av allvar, förekomst och möjlighet till identifiering utvärderades. 

Därefter upprättades aktiviteter för att förebygga identifierade risker. 

I DFMEAn utvärderades i huvudsak krav (toleranser) på anslutande artiklar och hur väl dessa 

överlappar, samt vilka krav som krävs för att säkerställa att eventuella risker inte uppstår. 

Dessutom utvärderades risker kopplat till den nya designen på ventilhuset och hur den påverkar 

det omgivande systemet. 
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Volvos mall för DFMEA får inte publiceras i denna rapport, varför en simulering bifogats för 

att beskriva hur detta genomfördes. Se bilaga 8 för simulerad arbetsgång. 

 
Effekter av DFMEA på DFM 

Risker identifierade i DFMEAn kan i hög grad påverka aspekter i DFM. I aktuella fall har båda 

artiklarna exempelvis funktionsytor som skall täta och det förefaller därför en risk för läckage. 

För att förebygga detta upprättas krav på tätningsytan att den ska tillverkas med en viss 

ytjämnhet och att det inte får förekomma några defekter som exempelvis repor, porer eller 

andra märken på ytan. Båda artiklarna har säten för exempelvis givare, nipplar och ventiler och 

för dessa förefaller också risk för läckage. Detta ställer krav på både passning i hålen och 

ytjämnhet, och för att förebygga detta upprättas krav i form av både passningstoleranser och 

ytjämnhet. Ullman (2010) pratar om hur toleranser påverkar tillverkningskostnaden utanför 

kontexten av DFM, och menar att en snävare tolerans ökar tillverkningskostnaden. Eftersom 

snävare toleranser påverkar tillverkningskostnaden bör toleranssättning vara en aspekt att 

beakta kopplat till DFM, och bör inte vara onödigt snäva om så inte krävs.  

För artiklarna föreligger också krav på oljan, att den ska vara fri från partiklar och att den ska 

flöda utan att det uppstår oljud på grund av kavitation. Det är här kravet på renhet kommer in, 

som tidigare utvärderades som ett kriterie i projektvalet, som en faktor att ta hänsyn till vid 

tillverkning av artiklarna. Ett sådant krav innebär oftast ytterliga steg i processen som 

exempelvis tvättoperationer, och ytterligare processteg medför i sin tur ökade 

tillverkningskostnader. Kopplat till oljud så kan det uppstå om det är exempelvis skarpa 

svängar i oljekanalerna och för att förhindra det designas smidiga kanaler med en viss kurvatur 

(radier). Något som önskas ur ett tillverkningsperspektiv är raka spår, men med dagens design 

på omgivande system är inte raka spår möjliga. Hålens placering där oljan skall passera mellan 

artiklarna ligger förskjutna relativt varandra och kanalerna måste därför designas på ett sätt 

som innebär svängar (betrakta kanaler på anslutningsplatta 114 och notera att raka spår inte är 

möjliga mellan hålen, utan att riskera skarpa svängar och därmed också risk för kavitation). 

Svängarna får inte vara skarpa, för att det finns risk för kavitation, och designas därför med en 

viss kurvatur. Tillverkningsmässigt skulle detta innebära enklare programmering och 

bearbetning, och förädlingstiden och programmeringskostnaden skulle således reduceras. Vid 

tillverkning blir svängarna dock aldrig helt skarpa på grund av att detta bearbetas med ett 

cirkulärt verktyg.  

I DFMEAn utvärderades också risker med avseende på den nya designen på ventilhuset. Risker 

som identifierades med konceptet var: 

 

• Otillräcklig längd på kabel till givare på grund av ändring av position för givare 

• Störning av oljeflöde på grund av ändring av volym på oljehål till givare 

• Utvändigt läckage på grund av att packningens geometri inte matchar det nya konceptet 

• Kollision med monteringsverktyg på grund av djupare försänkning av skruvhål 

• Kollision med omgivande system på grund av ny position för säte till mätnippel 

• Otillräcklig klämkraft på skruvar på grund av nytt material 

För att förebygga och utvärdera dessa risker upprättades följaktligen aktiviteter i DFMEAn. För 

att förebygga risker med oljeflödet och klämkraft upprättades aktiviteten riggprov, som ska 

utföras på tillverkade prototyper där flödet utvärderas på växellådan i drift. Kollision med 

monteringsverktyg utvärderades under konceptutvecklingsfasen med representanten på 

tillverkningsavdelningen, och dimensionerades då för att förebygga detta. Denna aktivitet 

fördes ändå in i DFMEAn för att tas med till PFMEAn för tillverkningsavdelningen att beakta 

när artikeln monteras. Omgivande system undersöktes tidigare i 3D-miljö i programmet 

CATIA där hela sammanställningen utvärderades (se Figur 29), för att utvärdera eventuell 
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kollision med omgivande system på grund av ny position på säte för nippel och en överlag 

högre artikel. 

 
Ny position säte för givare 

Positionen för givaren flyttades 13 mm horisontellt. Något som kan begränsa detta är längden 

på den anslutande kabeln vid montering. Givaren och anslutande kablar monteras i Arvika och 

för att utvärdera detta kontaktades ansvarig tekniker där. 

 

  
Figur 31. Givare monterad och anslutande kablar. 

Enligt ansvarig tekniker ska inte den nya positionen orsaka några problem vid montering, med 

avseende på kablarna. Se inlägg i dagboken för svar, bilaga 4. 

 
Ny design ventilhus jämfört mot packning 

 
Figur 32. Nuvarande packning (grön) jämförd mot nya ventilhuset (grå). 

Nuvarande packning är designad för det gamla utförande på ventilhuset och behöver anpassas 

till den nya designen. För att utvärdera funktioner vid testning kan dock det gamla utförande på 

packningen användas (Björkman, 2017). 
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Figur 33. Föreslagen design på ny packning. 

Status för DFMEA 

Alla identifierade aktiviteter för båda artiklarna är i skrivande stund inte avslutade. För många 

identifierade risker är aktiviteterna av samma karaktär och behandlar exempelvis läckage och 

hur detta ska förebyggas genom krav och toleranser. Flertalet av sådana aktiviteter har 

utvärderats och genomförts, varför också vidare aktiviteter av samma karaktär kan förväntas ha 

samma effekt på DFM. Vidare ska tester i form av riggprov genomföras och befintliga artiklar 

skall mätas upp av tillverkningsavdelningen. Detta är aktiviteter som antingen utförs i en senare 

del av utvecklingsprocessen genom exempelvis riggprov med tillverkade prototyper, eller 

aktiviteter som tar tid att genomföra på grund av väntetider för uppmätning. DFMEAn är dock 

ett levande dokument och status för dessa aktiviteter får uppdateras i det framtida arbetet när 

prototyper är tillverkade och när uppmätningar är genomförda. Dessa aktiviteter kan komma att 

påverka designen beroende på om aktiviteten faller väl ut eller inte. Precis som Ullman (2010) 

beskriver i steg 5 för sin metod över DFMEA så kan identifierade risker och vilken åtgärd som 

krävs, innebära förändringar av designen för att förhindra potentiell effekt av risken. Sådana 

designförändringar kan påverka tillverkningskostnaden och därmed också aspekter i DFM.  
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5. RESULTAT  

 

Aspekter för tillverkningsanpassad konstruktion är aspekter som påverkar 

tillverkningskostnaden för en produkt (Ulrich & Eppinger, 2014). Ulrich & Eppinger (2014) 

beskriver en metod i fem steg där tillverkningskostnaden är en central del och att beräkning av 

denna är grundläggande. I tillverkningskostnaden ingår komponentkostnader (kostnad för 

råvaror, processkostnader, verktygskostnader), monteringskostnader (kostnader för arbetskraft, 

kostnader för utrustning och verktyg) och omkostnader (supportkostnader, 

fördelningskostnader). Metoden beskrivs som en iterativ process som påbörjas under 

konceptutvecklingsfasen när produktens funktioner och specifikationer tas fram. Verktyg som 

används under arbetet med DFM är skisser, ritningar, produktspecifikationer och olika 

konstruktionslösningar (Ulrich & Eppinger, 2014). 

O’Driscoll (2002) beskriver en metod för att implementera arbetet med DFM i organisationen. 

En väldefinierad produktutvecklingsprocess och en funktionell DFM-grupp är lösningen enligt 

honom. Metoden som O’Driscoll (2002) beskriver inleds efter det att koncept utvärderats och 

tagits fram och ska förebygga tillverkningsrelaterade brister innan produkten är godkänd för 

tillverkning. Metoden bygger på att identifiera kritiska steg i processen som direkt påverkar 

tillverkningskostnaden. Tillverkningskostnaden jämförs sedan med definierade aspekter och 

målvärden för dessa, till exempel kvalitetsutfall i procent, omarbete i procent. Kostnader och 

kostnadsdrivare som bör tas fram är exempelvis lönekostnader, omkostnader, 

materialkostnader, styckkostnader, standardtider, försäljningspris, marginal och förväntade 

volymer. För att implementera denna metod rekommenderas att DFM-gruppen inledningsvis 

fokuserar på en befintlig produkt och process. Om gruppen fokuserar på en befintlig produkt 

menar O’Driscoll (2002) att kännedomen om den befintliga produkten gör det möjligt att 

fokusera på relevanta aspekter som är i behov av förbättring, och att detta bidrar till ett 

etablerat och effektivt arbete med DFM (O'Driscoll, 2002). 

Dalton et al. (2016) beskriver en metod för att utvärdera tillverkningsbarheten för en produkt, 

och på så vis relatera produktens design med svårigheter och risker vid tillverkning av 

produkten. Tillverkningsbarheten är något som både Ullman (2010) och Liu et al. (2012) 

beskriver som en central del i DFM, som en aspekt som direkt påverkar tillverkningskostnaden. 

Ullman (2010) menar att en komponent som är anpassad till tillverkningsprocessen är en 

komponent som kan tillverkas med god kvalitet och lite svinn. Aspekter som Ullman (2010) 

beskriver kopplat till en komponent designad för en process är att den ska hållas vid 

maskinbearbetning, släppa från gjutformen eller hanteras mellan processer. Dalton et al. (2016) 

menar att traditionella metoder (DFM, DFA, DFMA) utnyttjar övergripande aspekter som 

exempelvis tillverkningskostnad, tillverkningstid och kvalitet, och att underliggande aspekter 

som har störst påverkan på tillverkningsbarheten inte alltid identifieras då. Metoden fokuserar 

på samspelande aspekter för design och tillverknings som har störst inverkan på 

tillverkningsbarheten. Metoden kan användas tidigt i utvecklingsprocessen, exempelvis vid 

konceptval, men att precisionen inte då blir så hög. Noggrannheten i utvärdering beror på hur 

mycket information som finns om produkten, och mer detaljerad information bör generera en 

bättre noggrannhet. För att identifiera relevanta aspekter utnyttjas experter inom design och 

tillverkning (Dalton, et al., 2016). 

 

Hur korrelerar då en insourcing-process med teoretiska produktutvecklingsprocesser och 

Volvos produktutvecklingsprocess, och vart i insourcing-processen är det relevant att inkludera 

dessa aspekter kopplat till DFM? 
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Fas 1 – Produktutforskning 

 

 

 

 

 

 

 

I studerade fall genomfördes den första fasen i likhet med det genomförande som Ullman 

(2010) beskriver. Orsak till utveckling identifierades, ett projektval genomfördes och en 

beskrivning av valda projekt upprättades, som även genomförs i fasen Produktutforskning. 

Enligt Ullman (2010) så kan orsaker till utveckling av en produkt vara marknad, teknologi eller 

ändring av befintlig produkt. I detta fall, och således vid insourcing, var den grundläggande 

orsaken till genomförandet att öka beläggning på den aktuella tillverkningsavdelningen, vilket 

skiljer sig i jämförelse med det Ullman säger. Vikten i valet låg då på vilken effekt eventuell 

insourcing skulle ha på den aktuella avdelningen, och viktiga aspekter att beakta blev då 

sådana som är relevanta vid outsourcing, det vill säga kostnader, produkt i relation till 

kärnverksamhet, aktuellt resursbehov och tillgänglig teknik (Narasimhan, et al., 2010). Verktyg 

som användes vid projektvalet var SWOT-analys och Pughs beslutsmatris. Enligt Ullman 

(2010) kan SWOT-analysen användas vid val av projekt, och nämner också Pro-Con-analys 

som ett användbart verktyg. Pughs matris nämns inte av Ullman i detta sammanhang, men han 

säger att det är ett flexibelt verktyg som också kan användas vid val av projekt. 

Resultatet i första fasen blev en beskrivning av valda projekt i ett så kallat business case, som 

kan liknas med det produktförslag som Ullman (2010) beskriver som målet med denna fas. 

Fokus i detta produktförslag vid studerade fall, och vid insourcing, blev produktkalkyler över 

tillverkningskostnader som upprättades av produktionsteknik.   

 

Kopplat till Volvos produktutvecklingsprocess på avdelning Driveline Systems Product 

Improvement, DMAIC, så kan detta genomföras första fasen, Define (definiera). I 

definierafasen upprättas själva ärendet. Orsak identifieras, data samlas in, problembeskrivning 

och prioritet upprättas, samt mål och kostnader uppskattas. 

 

 

 

 

 

För samtliga artiklar, både externt- och internt tillverkade, behandlades aspekter kopplat till 

DFM både i SWOT-analysen och i Pughs beslutsmatris. Av studerade författare, det vill säga 

Ullman (2010), Ulrich & Eppinger (2014) och O’Driscoll (2002), och deras definition på DFM 

så framgår det inte att DFM-aspekter behandlas i denna fas eller med hjälp av dessa verktyg. 

För artiklarna som tillverkas externt utvärderas möjligheter och begränsningar i SWOT-

analysen kopplat till tillverkning internt, där övergripande kostnader för intern tillverkning 

(förädlingskostnader), renhet, tillverkningsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter 

utvärderades. För artiklarna som tillverkas internt utvärderades möjligheter och begränsningar i 

SWOT-analysen kopplat till effekten av den önskade utvecklingen, där tillverkningsbarhet, 

renhet, kvalitet, verktygskostnader, materialkostnader, cykeltid och utvecklingsmöjligheter 

utvärderades. 
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Figur 34. Fasen produktutforskning i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 

Figur 35. Fasen Define i Volvos produktutvecklingsprocess. 
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Kriterier som fördes in i urvalet för de internt tillverkade artiklarna var 

 

• Skärbarhet 

• Materialkostnad 

• Verktygskostnader 

• Renhet 

• Cykeltid 

• Kvalitet 

• Ergonomi 

• Robusthet 

• Konstruktionstid 

• Konstruktionskostnad 

Enligt Ulrich & Eppingers (2014) definition är materialkostnad, verktygskostnader, cykeltid, 

robusthet, konstruktionstid och konstruktionskostnad aspekter att beakta kopplat till DFM. 

Renhet är ett krav som är svårt att uppfylla och innebär ofta ytterligare processer, som 

exempelvis en tvättoperation, och är en aspekt som påverkar tillverkningskostnaden. Kriterier 

som fördes in i urvalet för de externt tillverkade artiklarna, alltså artiklarna för insourcing, var 

 

• Förädlingskostnader (exkl. omkostnader) 

• Uppskattad tillverkningsbarhet 

• Renhet 

• Skiftgrad 

• Transportkostnader 

• Programmeringskostnader 

• Fixturkostnader 

• Konstruktionstid 

Enligt Ulrich & Eppinger (2010) är processkostnader (förädlingskostnader, 

bearbetningskostnader), transportkostnader och konstruktionstid aspekter att beakta kopplat till 

DFM. Tillverkningsbarheten är en central del i DFM enligt både Ullman (2010) och Liu et al. 

(2012), och är en aspekt som påverkar tillverkningskostnad, tillverkningstid och kvalitet 

(Dalton, et al., 2016). Skiftgraden är en central aspekt som påverkar kostnaden för direkt lön 

vilket är en post som i hög grad påverkar tillverkningskostnaden. Programmeringskostnader 

och fixturkostnader är engångskostnader som initialt uppstår när artiklarna skall integreras i 

processen och påverkar inte tillverkningskostnaden i så stor omfattning.  

 

Fas 2 – Projektplanering 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandet i denna fas avvek något i jämförelse med Ullmans (2010) beskrivning. Enligt 

Ullman ska en planering upprättas, där aktiviteter identifieras och tider uppskattas, och den ska 

beskriva till vilka personer och när nödvändig information ska levereras. I planeringen måste 

därför resurser som tid, kostnad och personal fastställas (Ullman, 2010). 

För studerade fall var planeringen, inklusive identifierade aktiviteter och uppskattade tider, 
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Figur 36. Fasen projektplanering i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 
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upprättad innan arbetet påbörjades. En ny planering upprättades då inte utan den befintliga 

planeringen reviderades och detaljerade aktiviteter identifierades och uppskattades. 

Resultatet blev dock en tidplan i likhet med det Ullman (2010) beskriver som ett resultat i 

denna fas. 

 

Kopplat till Volvos produktutvecklingsprocess DMAIC sätts ramar upp för arbetet och 

tidsplanering upprättas i fasen Define (definiera). Fasen Projektplanering kan därför översättas 

till Volvos definierafas på den aktuella avdelningen. 

 

 

 

 

 

Inga DFM-aspekter behandlades vid utförandet i denna fas, och av studerade författare är det 

ingen som nämner att DFM-aspekter ska bearbetas eller behandlas i detta skede. Däremot 

beskriver Ulrich & Eppinger (2014) och O’Driscoll (2002) att viss expertis krävs för arbetet 

med DFM, bland annat produktionsteknik, produktionsberedning och konstruktion, och sådana 

resurser kan således identifieras i denna fas. 

 

Fas 3 – Produktdefinition 

 

 

 

 

 

 

 

För att anpassa och utvärdera aktuella fall för den interna tillverkningen identifierades krav för 

tillverkning och konstruktion, och en funktionell nedbrytning genomfördes för att definiera 

artiklarnas funktioner. Tillverkningskraven identifierades för att användas i fallet ventilhus 150 

som skulle utvecklas i form av ett materialbyte. Resulterande funktioner fungerade som 

konstruktionskrav och definierades dels för vidare utveckling av ventilhus 150 och dels för att 

användas i den kommande riskanalysen (DFMEA).  

Enligt Ullman (2010) handlar denna fas om att förstå designproblemet, det vill säga att 

omvandla kundens krav till den tekniska beskrivning som talar om vad som ska designas. För 

det rekommenderar både Ulrich & Eppinger (2014) Ullman en QFD som ett användbart 

verktyg. För aktuella fallstudier användes ingen QFD, eftersom att det som eftersträvades var 

att artiklarna skulle genomföra avsedd funktion vid intern tillverkning och efter eventuell 

utveckling. Fokus var på vad artiklarna ska utföra och hur de ska göra det, och för det användes 

den funktionella nedbrytningen som enligt Ullman (2010) används i det avseendet. 

Den funktionella nedbrytningen genomfördes för aktuella fallstudier i fasen Produktdefinition, 

men beskrivs enligt Ullman (2010) och Ulrich & Eppinger (2014) som en del i 

konceptgenereringen.   

 

Kopplat till Volvos process DMAIC utfördes detta i fasen Improve (förbättra) i anslutning till 

riskanalysen och framtagning av koncept. I förbättrafasen ska idag bland annat planen över 

ärendet uppdateras, koncept utvärderas, och väljas och förslag och förändringar utvärderas. 
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Figur 37. Fasen Define i Volvos produktutvecklingsprocess. 

Figur 38. Fasen produktdefinition i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 

Figur 39. Fasen Improve i Volvos produktutvecklingsprocess. 
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Aspekter kopplat till DFM behandlades vid identifiering av tillverkningskraven och kan liknas 

med en insamling av underliggande aspekter kopplat till DFM. Kraven kan där relateras till 

aspekter som berör DFM, se Tabell 12 för några insamlade krav som kan omvandlas till DFM-

aspekter. 

 
Tabell 12. Tillverkningskrav i relation till DFM-aspekter. 

Krav Påverkan på DFM 

Räta vinklar, plana fästytor och enkla former 

på ämne. 

Bättre tillverkningsbarhet (Dalton, et al., 

2016), anpassad till tillverkningsprocess 

(bättre kvalitet och mindre svinn) (Ullman, 

2010), lägre processkostnad (bearbetningstid) 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 

Hög skärbarhet (Materialstruktur och hårdhet 

kan relateras till skärbarheten. För hög/låg 

hårdhet -> Lägre skärbarhet.) 

Bättre tillverkningsbarhet (Dalton, et al., 

2016), lägre verktygskostnader och 

processkostnader (bearbetningstid) (Ulrich & 

Eppinger, 2014) 

Designad så att standardverktyg kan 

användas 

Lägre verktygskostnader (Ulrich & Eppinger, 

2014) 

Materialpålägg på ämne ~2 mm Lägre processkostnad (bearbetningstid) 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 

Känsliga inbördes mått skall om möjligt 

kunna bearbetas med ett och samma verktyg 

(hämtad från produktionskrav opesk) 

Anpassad till tillverkningsprocess (Ullman, 

2010) 

Samma krav och måttsättning som övriga 

säten för ventilen (gäller ventilhus 150, se 

befintlig artikel som tillverkas internt) 

Lägre verktygskostnad (Ulrich & Eppinger, 

2014) 

 

Tillverkningskrav utvärderades tillsammans med produktionsteknikavdelningen och fungerade 

som underlag till konceptgenereringen. Byte till ett strängpressat ämne innebar enklare 

uppspänning och både begränsade och uppfyllde möjligheten att designa så att frästa plan 

övergår i mjuka radier, som var två identifierade tillverkningskrav. Enkel uppspänning, eller att 

ämnet ska hållas vid maskinbearbetning, är enligt Ullman (2010) en aspekt att ta hänsyn till, 

som påverkar tillverkningskostnaden. Tillverkningskraven adresserade såväl design som 

ritningsunderlag (toleranser, måttsättning och metoder). Toleranser ska vara anpassade till 

befintlig produktionsprocess (för att uppnå dugligheten Cpk 1,33), konsekventa (samma 

tolerans för samma typ av funktion som förekommer på andra artiklar), och koordinattabeller 

ska användas vid måttsättning av spår.  

 

Fas 4 – Konceptuell design 

 

 

 

 

 

 

 

För framförallt fall ventilhus 150 som genomgick en utveckling genomfördes denna fas i likhet 

med Ullmans (2010) fas Konceptuell design. För ventilhus 150 genomfördes 

konceptgenerering, konceptutvärdering, konceptval samt riskanalys. Anslutningsplatta 114 
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Figur 40. Fasen konceptuell design i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 
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genomgick endast en riskanalys i denna fas, eftersom ingen utveckling ansågs nödvändig för 

anpassning till den interna tillverkningen. 

För fall ventilhus 150 utfördes en konceptgenerering genom att utnyttja tidigare 

funktionsnedbrytning och identifierade tillverkningskrav. Tillsammans med konceptvalet 

genomfördes konceptgenereringen och konceptutvärderingen genom att utnyttja den 

tillverkningstekniska expertisen, som är i likhet med en av Ullmans (2010) föreslagna metoder. 

Enligt Ullman (2010) kan konceptgenereringen utföras på lite olika sätt, genom bland annat 

brainstorming, 6-3-5 metoden, utnyttjande av analogier eller experter på området. 

För båda fallen genomfördes en riskanalys, där ventilhus 150 analyserades med avseende på 

både det nya konceptet och tillverkning i den interna processen, och anslutningsplatta 114 med 

avseende på tillverkning i den interna processen. För externt tillverkade artiklar kan det inte 

förutsättas att en riskanalys är utförd varför den måste genomföras vid insourcing, även om 

artiklarna inte genomgår någon utveckling. 

 

Kopplat till Volvos process utfördes detta i fjärde fasen, Improve (förbättra). I förbättrafasen 

uppdateras planen för ärendet, koncept utvärderas och väljs, förslag och förändringar 

utvärderas och övervägs om produktspecifikationer behöver uppdateras. 

 

 

 

 

 

Enligt både O’Driscoll (2002) och Ulrich & Eppinger (2014) är det i denna fas arbetet med 

DFM som metod påbörjas, där tillverkningskostnader reduceras och bearbetas. För fall 

ventilhus 150 togs tre koncept fram på tänkbar form på det strängpressade ämnet som 

framfördes till den produktionstekniska expertisen. Cykeltid och materialkostnad blev 

avgörande aspekter för valet, som båda är aspekter som påverkar tillverkningskostnaden och 

således aspekter för DFM (Ulrich & Eppinger, 2014). Det valda konceptet anpassades sedan till 

funktionerna som begränsades något av det omgivande systemet.  

Slutligen genomfördes en riskanalys i form av en FMEA för design (DFMEA). Det 

huvudsakliga syftet med DFMEAn var att utvärdera potentiella risker och fel för artiklarna och 

artiklar i det omgivande systemet, kopplat till både den nya processen och det nya konceptet. I 

analysen sker inget aktivt arbete med DFM utan fokus ligger på att bedöma risker kopplat till 

design.  
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Figur 41. Fasen Improve i Volvos produktutvecklingsprocess. 
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6. ANALYS 

 

Hur korrelerar en insourcing-process med teoretiska produktutvecklingsprocesser och Volvos 

produktutvecklingsprocess, och i vilka steg i insourcing-processen är det relevant att inkludera 

DFM? 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaken till varför ärendet kopplat till insourcing initierades var för att öka beläggningen på 

den aktuella tillverkningsavdelningen, och detta var genomfört innan detta arbete påbörjades. 

Med det som utgångsläge så inleds arbetet vid insourcing i likhet med Ullmans (2010) 

produktutvecklingsprocess, i den första fasen som kallas för Produktutforskning. 

Kopplat till Volvos produktutvecklingsprocess på avdelningen Driveline Systems Product 

Improvement, kan denna fas översättas till fasen Define som enligt dagens definition är lämplig 

för detta.  

 

 

 

 

 

Utifrån studerade fall handlar arbetet vid insourcing om att ta beslut om outsourcade artiklar är 

lämpliga att tillverka internt. Därför är det speciellt viktigt att beakta orsaker till tidigare 

outsourcing. Orsaker till outsourcing kan vara att reducera kostnader samt att utnyttja 

möjligheter hos leverantörer kopplat till teknik, kvalitet, leverans och flexibilitet av bemanning 

(Narasimhan, et al., 2010). Dessa orsaker måste därmed också beaktas vid insourcing, och så 

tidigt som möjligt i processen.  

En viktig aspekt för artiklar som tillverkas externt är att bedöma lönsamheten, om det blir mer 

lönsamt att tillverka artiklarna internt, snarare än externt. I studerade fall var förädlingskostnad 

och skiftgrad två aspekter som blev avgörande för om tillverkningen internt blir lönsam eller 

inte. Bibehållen skiftgrad innebär att posten för direkt lön (som ingår i intern 

tillverkningskostnad) inte ökar vid intern tillverkning. Förädlingskostnaden internt jämfördes 

mot den externa för att utvärdera kostnaden för framställning av artiklarna, om det är mer 

kostsamt internt snarare än externt och tvärtom. Förädlingskostnad är enligt Ulrich & Eppinger 

(2014) en aspekt att beakta kopplat till DFM, och även om skiftgraden inte uttryckligen anges 

som en aspekt i DFM av studerade författare så är det en aspekt som påverkar 

tillverkningskostnaden.  

För att ta hänsyn till aspekter kopplat till insourcing och DFM i projektvalet användes en 

SWOT-analys och Pughs beslutsmatris. Vid insourcing är centrala aspekter av relevans 

förädlingskostnad och skiftgrad. Övriga aspekter som ingick beslutsmatrisen kan anses som 

överflödiga i studerade fall och påvisar snarare möjligheten än nyttan.  

En aspekt som saknades vid urvalet är produkt i relation till kärnverksamhet, och detta var 

något som inte kunde identifieras med aktuella resurser. Därför behöver även detta beaktas vid 

insourcing och föras in som exempelvis ett kriterie i beslutsmatrisen. Produkt i relation till 

kärnverksamhet är en aspekt inte anges som en DFM-aspekt av studerade författare. 
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Figur 42. Fasen produktutforskning i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 

Figur 43. Fasen Define i Volvos produktutvecklingsprocess. 
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Vidare när projekt är valda för vidare arbete kan en planering upprättas, där resurser som tid, 

kostnad och personal identifieras, även om det inte utfördes efter projektvalet i detta arbete. 

Enligt Ullman (2010) är tid, kostnad och personal resurser som ska identifieras i denna fas. Vid 

insourcing bör däremot resurser som personal identifieras innan denna fas, för att projektvalet 

ska utföras av personer som kan svara för relevanta kostnader, produkt i relation till 

kärnverksamhet, tillgänglig teknik och aktuellt resursbehov, som enligt Narasimhan, et al. 

(2010) är aspekter varför företag outsourcar. 

Att upprätta en planering ingår i Volvos produktutvecklingsprocess på den aktuella 

avdelningen i fasen Define, varför detta kan ingå just där. För studerade fall, och därmed vid 

insourcing, korrelerar Volvos process DMAIC bättre än Ullmans. 

 

 

 

 

 

I denna fas är det inte relevant att adressera aspekter kopplat till DFM, men däremot kan 

expertis inom produktionsteknik, produktionsberedning, R&D-kvalitet och konstruktion 

identifieras, som enligt Ulrich & Eppinger (2014) och O’Driscoll (2002) är den expertis som 

krävs för arbete med DFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I studerade fall börjar ärendet övergå till att likna mer traditionell produktutveckling som 

Ullman (2010) beskriver i sin process. Enligt Ullman (2010) ska här kunder, krav och mål 

upprättas för att fungera som grund i det vidare utvecklingsarbetet. Krav som Ullman pratar om 

är krav utifrån kunder, det vill säga kunder som i slutändan förväntas använda produkten som 

ska utvecklas. För att omvandla kundkrav till tekniska specifikationer kan enligt både Ulrich & 

Eppingeer (2014) och Ullman en QFD användas. 

Vid insourcing är det i detta skede viktiga att identifiera och upprätta krav för vidare arbete, 

men att återigen identifiera kundkrav är i något avseende onödigt. För aktuella fall rör det sig 

om artiklar, eller produkter, som redan används på en befintlig marknad. Därför bör artiklarna 

redan uppfylla krav som ställs utifrån kunden, även om det kanske inte kan förutsättas. Det 

skulle i sådant fall vara intressant att ta del av tidigare upprättade kundkrav och status för hur 

kunden upplever att artiklarna uppfyller deras behov idag, även om det inte utfördes i aktuell 

fallstudie. Framförallt för fall ventilhus 150 är kundkraven intressant, eftersom den genomgår 

en utveckling. 

Det som i huvudsak var viktiga krav att identifiera för båda fallen var funktionskraven och 

tillverkningskraven. För att identifiera funktionskraven utfördes en funktionell nedbrytning, 
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Figur 44. Fasen projektplanering i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 

Figur 45. Fasen Define i Volvos produktutvecklingsprocess. 

Figur 46. Fasen produktdefinition i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 
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även om både Ulrich & Eppinger (2014) och Ullman (2010) menar att detta utförs i fasen där 

koncept utvecklas. Funktionskraven användes som underlag till både utveckling av det nya 

konceptet för ventilhus 150 och till riskanalysen som utfördes i båda fallen. För att identifiera 

tillverkningskraven utnyttjades det produktionstekniska expertisen, och kraven för fall 

ventilhus 150 fungerade som underlag till framtagning av koncept, och för fall 

anslutningsplatta 114 för att bedöma den tillverkningsmässiga dugligheten. Se Figur 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplat till Volvos produktutvecklingsprocess, DMAIC, så var det svårt att identifiera någon 

relevant fas för detta arbete. I analyserafasen (Analyse) identifieras idag rotorsak till ärendet, 

potential för förbättring och ansvarig för förebyggande åtgärd, varför det kan vara lämpligt att i 

denna fas analysera eventuella krav och funktioner. 

Oavsett om artiklarna utvecklas eller inte bör funktions- och tillverkningskrav definieras för att 

fungera som underlag till tillverkningsbedömning och riskanalysen. För fallstudierna 

genomfördes detta i förbättrafasen (Improve) i samband med och innan konceptframtagning 

och riskanalys, varför det kan vara relevant att utföra det även i den fasen. Det som i huvudsak 

är viktigt är att utföra det innan eventuella koncept tas fram och innan riskanalysen genomförs.  

 

 

 

 

 

Ur ett DFM-perspektiv är det viktiga i detta skeda att samla in och identifiera tillverkningskrav, 

och således identifiera underliggande aspekter som kan relateras till aspekter som berör DFM, 

det vill säga aspekter som berör tillverkningskostnaden. Detta arbete kan jämföras med 

O’Driscolls (2002) metod för arbete DFM, och själva uppstarten av arbetet. O’Driscoll 
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Figur 47. Vägval vid insourcing, om artiklar ska utvecklas eller inte. 

Figur 48. Fasen Analyse och Improve i Volvos produktutvecklingsprocess. 
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beskriver här att kritiska steg i processen inledningsvis ska identifieras som direkt påverkar 

tillverkningskostnaden, som sedan jämförs mot definierade aspekter och målvärden för dessa. 

Se Tabell 12 där tillverkningskraven relateras till DFM-aspekter, dock utan några uppsatta 

målvärden. 

 

 

 

 

 

 

 

För fall ventilhus 150 som genomgår en utveckling genomförs denna fas helt i likhet med den 

process som Ullman (2010) beskriver. Koncept genereras, utvärderas och väljs, samt en 

riskanalys genomförs. För fall anslutningsplatta genomförs endast riskanalysen, eftersom den 

ansågs som tillverkningsmässigt duglig. I studerade fall genomfördes en FMEA för design för 

att identifiera och åtgärda eventuella risker i designen. 

I detta skede för studerade fall är det tillfälle att förbättra befintliga produkter, inte bara utifrån 

ett tillverkningsperspektiv som utfördes för fall ventilhus 150, utan även utifrån prestanda och 

användare. 

I båda fallen är det av stor vikt att artikeln kan tillverkas i aktuell produktionsutrustning varför 

den måste anpassas eller vara anpassad för den interna tillverkningen. Vid just insourcing kan 

detta vara avgörande för om artiklarna skall vidare utvecklas eller inte, varför detta också måste 

beaktas redan i projektvalet, exempelvis möjligheter till utveckling eller potentiell 

tillverkningsbarhet i den interna processen.  

 

Kopplat till Volvos process DMAIC så korrelerar förbättrafasen (Improve) med detta arbete, 

framförallt för fall ventilhus 150. I förbättrafasen utförs idag konceptutvärdering och 

konceptval, samt förslag och förändringar utvärderas. Gemensamt för studerade fall är 

riskanalysen som kan anses som en form av utvärdering kopplat till denna fas. 

 

 

 

 

 

Kopplat till arbetet med DFM och tillverkningskostnader är det i detta skede som aspekter 

reduceras och bearbetas. Detta är också något som både O’Driscoll (2002) och Ulrich & 

Eppinger (2014) beskriver, och att då arbetet med DFM som metod påbörjas. Genom att 

utvärdera cykeltid och vikt på materialet på framtagna koncept kunde dessa två parametrar 

bearbetas. Processkostnad i form att cykeltid respektive materialkostnad reducerades, och 

minskade således den totalt tillverkningskostnaden. 

I riskanalysen genomfördes inget aktivt arbete med DFM utan fokus låg på att bedöma risker 

kopplat till design. Identifierade risker kan dock innebära hårdare krav för att försäkra sig om 

att produktens funktioner inte upphör. En genomgående funktion för studerade artiklar var att 

täta för att förhindra läckage och i och med det så upprättades krav på ytjämnhet och defekter, 

vilket ställer högre krav vid tillverkningen, och således också ökar tillverkningskostnaden. 

Hårdare krav på noggrannhet vid tillverkning genererar också enligt Ullman (2010) högre 

tillverkningskostnad även om det inte är i kontexten för DFM. Eftersom snävare toleranser 

påverkar tillverkningskostnaden bör toleranssättning vara en aspekt att beakta kopplat till 

DFM, och bör inte vara onödigt snäva om så inte krävs. Ullman (2010) beskriver vidare i steg 

fem för sin metod för DFMEA att identifierade risker och vilken åtgärd som krävs, kan 
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Figur 49. Fasen konceptuell design i produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010). 

Figur 50. Fasen Improve i Volvos produktutvecklingsprocess. 
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innebära förändringar av designen för att förhindra potentiell effekt av risken. I aktuella 

fallstudier är så också fallet, och senare aktiviteter som riggprov kan innebära oönskade resultat 

som leder till att exempelvis sätet för givaren som flyttades och således förändrade volymen i 

kanalen, kanske måste återställas. Det kommer innebära mer materialåtgång för det 

strängpressade ämnet och således tyngre artikel och högre materialkostnad. 
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7. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

 

Teoretisk produktutvecklingsprocess i korrelation med insourcing-processen 

Den teoretiska produktutvecklingsprocessen som studerades var Ullmans (2010) 

produktutvecklingsprocess.  

 

 

 

 

 

 

För aktuella fallstudier var denna process användbar, även fast den inte helt korrelerade med 

arbetet vid insourcing. Det stora problemet med att använda Ullmans process för det aktuella 

ärendet var att identifiera relevansen av det som ska genomföras i beskrivna faser. Ett exempel 

var användandet av en QFD, som Ullman beskriver i stor omfattning som en del i fasen 

Produktdefinition för att omvandla kundkrav till tekniska specifikationer. Ärendet ligger långt 

ifrån eventuella kunder och att identifiera dessa skulle i sådant fall resultera i ett omfattande 

arbete för att identifiera dessa. Detta arbete kan också anses onödigt, eftersom kundkraven bör 

uppfyllas i någon grad när det handlar om befintliga produkter. Fokus på utvecklingen låg 

också på funktion, varför detta i aktuella fall var extremt viktigt, att artiklarna ska utföra 

respektive funktion även efter utvecklingen. 

 

Volvos produktutvecklingsprocess DMAIC i korrelation med insourcing-processen 

Den faktiska process som användes vid genomförandet av aktuella fallstudier var Volvos 

produktutvecklingsprocess DMAIC. 

 

 

 

Även i Volvos process var det svårt att identifiera i vilken fas genomförande skulle utföras vid 

insourcing. Arbete i fasen Measure var svårt att identifiera, bland annat eftersom det inte finns 

någon direkt data att mäta, som idag ska utföras i fasen, och att det för övrigt finns lite 

information om outsourcade artiklar. Däremot överensstämmer fasen Define väl där ärendet ska 

planeras och kostnader ska uppskattas. Vid insourcing är kostnader en relevant aspekt att 

beakta för vidare arbete. Det som saknades var även här identifiering av resurser som kan svara 

för orsaker till outsourcing kopplat till artiklarna, vilket bör finnas med i denna fas. Vidare 

korrelerade fasen Improve väl med ärenden vid insourcing, framförallt när en utvecklings sker, 

som i fallet ventilhus 150. Däremot råder det tveksamheter om när eventuella krav ska 

identifieras. Det viktiga vid insourcing är hur som helst att kraven, såväl funktions- som 

tillverkningskrav, identifieras innan eventuella koncept tas fram och innan riskanalysen 

genomförs. Kraven kan även ingå i fasen Analyse, eftersom det är där normalt potential till 

förbättring identifieras, varför det i denna fas kan vara lämpligt att analysera eventuella krav 

och funktioner. 

 

Så slutsatsen är att insourcing-processen korrelerar relativt väl med den teoretiska 

produktutvecklingsprocess som studerades, framförallt den första fasen Produktutforskning och 

fjärde fasen Konceptuell design (om en utveckling genomförs). Projektplaneringen bör dock 

vid insourcing genomföras innan första fasen, för att identifiera relevanta resurser som kan 

svara för orsaker kopplat till varför produkterna outsourcats. Fasen Produktdefinition handlar i 

stor omfattning om identifiering av kundkrav och användning av en QFD. Att återigen 
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identifiera kundkrav med hjälp av en QFD anses som onödigt vid insourcing, eftersom kraven i 

någon mening redan uppfylls då artiklarna används på marknaden. 

Insourcing-processen korrelerade i något mindre utsträckning med Volvos 

produktutvecklingsprocess DMAIC. Fasen Define stämmer väl med det arbete som ska 

genomföras vid insourcing, och detsamma gäller fasen Improve, framförallt vid när utveckling 

av en befintlig produkt sker. Däremot så utfördes inga aktiviteter i fasen Measure, eftersom 

ingen direkt data över ärendet kunde mätas. Tveksamheter råder när eventuella krav ska 

adresseras och detta kan göras i antingen analyserafasen eller förbättrafasen, huvudsaken att det 

utförs innan eventuella koncept tas fram och innan riskanalysen genomförs. 

 

DFM i insourcing-processen 

I de inledande faserna uppmärksammas och utvärderas aspekter kopplat till DFM, och det är 

inte förrän i konceptfasen som aspekter kopplat till DFM bearbetas och reduceras. Detta 

avspeglar sig i fältarbetet när koncept genererades och valdes. Avgörande aspekter vid valet var 

cykeltid och materialkostnad, som reducerades jämfört med övriga koncept på grund av formen 

på ämnet. Föreslagna metoder av Ulrich & Eppinger (2014) och O’Driscoll (2002) inleds också 

i konceptfasen när produktens funktioner och specifikationer tas fram. Aspekter som 

identifierats i tidigare faser kan dock jämföras och utvärderas i förhållande till framtagna 

koncept. I fältarbetet användes ingen urvalsmatris vid konceptvalet men där kan kriterier 

kopplat till DFM återigen användas för att utvärdera nya koncept mot det tidigare, hur 

exempelvis förädlingskostnaden, materialkostnaden etcetera påverkas. 

Vid insourcing adresseras och utvärderas aspekter inledningsvis vid val av projekt, och just 

förädlingskostnad och skiftgrad är avgörande om ett projekt ska fortsätta eller inte. Vidare 

adresseras aspekter inför och i konceptfasen där de bearbetas och reduceras, och det är 

dessutom då arbetet med DFM som metod inleds (Ulrich & Eppinger, 2014) (O'Driscoll, 

2002).  

En intressant aspekt kopplat till DFM är tillverkningsbarheten och utvärderingsverktyget som 

Dalton et al. (2016) beskriver. Metoden enligt Ulrich & Eppinger (2014) tar hänsyn till många 

(om inte alla) aspekter som berör tillverkningskostnaden, och hur man kan arbeta med det. Att 

samla in information om materialkostnader, processkostnader, verktygskostnader, 

monteringskostnader och omkostnader kräver resurser inom både tillverkning, ekonomi, inköp, 

logistik och montering. O’Driscolls (2002) metod kräver också en del resurser om en DFM-

grupp ska tillsättas för arbetet med DFM. Dock tycker jag att metoden och arbetssättet erbjuder 

ett konkret arbete med DFM som metod i organisationen. Ulrich & Eppinger (2014) beskriver 

en iterativ cykel för att arbeta med DFM men inte hur det ska utföras konkret i organisationen 

eller hur det ska dokumenteras. 

Utifrån intervjuerna kopplat till DFM efterfrågades tydliga instruktioner och översikt över 

arbetet. Ett varningens finger lyftes också för att gå ner på detaljnivå med arbetet, som kan leda 

till tung dokumentation och ineffektivt arbete. För avdelningen Driveline Systems Product 

Improvement där det oftast handlar om utveckling och förbättringsarbete av befintliga 

produkter kan en sådan samspelsmatris vara relevant. Matrisen erbjuder ett konkret och smidigt 

sätt att angripa aspekter som direkt påverkar tillverkningskostnaden, och det är ett verktyg som 

enkelt kan användas mellan design- och tillverkningsavdelningen. Den kan ge övergripande 

indikation på hur väl en artikel är anpassad för tillverkning och vad utvecklingen gett för effekt. 

Matrisen kan också bifogas i CHASE, där utvecklingsärenden på avdelningen hanteras och 

dokumenteras. Verktyget fokuserar dock endast på tillverkningsbarheten som är en av flera 

aspekter i DFM, men erbjuder möjlighet till kontinuerlig och lätt dokumentation för arbetet 

med en central aspekt i DFM.  
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Förslag på insourcing-process och adressering av DFM 

 
Tabell 13. Förslag på produktutvecklingsprocess vid insourcing. 

Fas Benämning Aktiviteter Verktyg DFM 
1 Utforskning Identifiera resurser 

inom ekonomi, 

inköp, konstruktion, 

tillverkning och 

outsourcing 

Utvärdering av 

produkt i relation till 

kärnverksamhet 

 

Information från 

tidigare outsourcing 

 

 

 

 

 

Ingen aktivitet 

2 Planering Utvärdering & val av 

projekt 

Upprätta tidplan 

 

SWOT-analys, Pughs 

matris, Gantt-schema, 

business case 

Utvärdering av 

förädlingskostnad, 

tillverkningsbarhet och 

skiftgrad. 

 

3 Definition Insamling & 

utvärdering av krav 

(tillverknings- och 

funktionskrav, samt 

eventuella kundkrav)  

Tidigare QFD, 

tillverkningsteknisk 

expertis, funktionell 

nedbrytning, 

Samspelsmatris 

(Dalton, et al., 2016) 

Identifiera underliggande 

aspekter som påverkar 

tillverkningskostnaden, 

likt O’Driscolls (2002) 

inledande steg. 

4 Konceptutveckling Konceptgenerering, 

konceptutvärdering, 

konceptval och 

riskanalys 

Tillverkningsteknisk 

expertis, Pughs matris, 

FMEA för design, 

Samspelsmatris 

(Dalton, et al., 2016) 

Bearbeta och reducera 

tillverkningskostnaden. 

Metoder enligt Ulrich & 

Eppinger (2014) och 

O’Driscoll (2002) 

… …B-släpp … … … 

 

 

Förslag till vidare arbete med artiklarna är fortsatt arbete med DFMEAn och tillhörande 

aktiviteter. En QSM ska genomföras efter B-släppet och prototyper ska tas fram för testning 

och vidare utveckling. Eventuella effekter på DFM bör beaktas efter utförda aktiviteter i 

DFMEAn, QSM och testning, eftersom att artiklarna kan påverkas tillverkningsmässigt 

beroende på vilka förändringar aktiviteterna resulterar i. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor (mall) 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

Bilaga 3. Sammanställning av svar från intervjuer. 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

Bilaga 4. Dagbok 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. SWOT-analyser 

 
 

 

Organisation: Volvo Construction Equipment Datum: 2017-02-15

Styrkor: Svagheter:

Uppskattningsvis lägre transportkostnader Bakre lock 151 passar inte i den nuvarande processen 

(endast fräsning i nuvarande process)

Bra kontroll över artiklarna vid egen tillverkning Fixturer och program måste tas fram för tillverkning

Liknande bearbetning utförs på avdelningen (150 och 114) Kända problem med renhet framförallt på ventilhus 150

Ventilhus 150 och anslutningsplatta 114 passar i den 

nuvarande processen

Möjligheter: Hot:

Anpassning till strängpressat ämne möjlig för 150 och 114 

(bättre kvalitet, föredragen form på ämnet)

Flytt av problem med renhet till den interna produktionen

Förädlingskostnaden internt bör inte överstiga den 

externa

Skiftgraden bör inte öka vid tillverkning av 150 och 114

Deltagare: David Karlsson, student

Deltagare: Mats Björkman, produktionsteknik

SWOT analys

Rubrik: Utvärdering av möjlighet till insourcing för artiklarna ventilhus 150, anslutningsplatta 114 och bakre lock 151

Organisation: Volvo Construction Equipment Datum: 2017-02-15

Styrkor: Svagheter:

Artiklarna blir lättare (från ~7200 till ~2700 kg/m^3) Artiklarna blir mjukare (från ~190-240 till ~90-95 HBW)

Kvaliteten blir bättre (mindre risk för porer) Ingjutna oljekanaler ej möjliga vid strängpressning

Lättare att bearbeta Artiklarna blir mindre styva (från ~105-125 till ~70 GPa)

Lägre materialkostnader

Kortare cykeltid

Artiklarna blir renare

Lägre verktygskostnader

Artiklarna blir starkare (från ~230 till ~250 GPa)

Möjligheter: Hot:

Ingjutna oljekanaler kan bearbetas genom frästa spår, 

borrade och pluggade hål för att erhålla samma funktion 

som tidigare. Innebär omkonstruktion av oljekanaler

Mindre styva gängor

Gängor kan förstärkas med Helicoil (dock inget som 

föredras vid montering, extra moment)

Rörliga delar som reglerar tryck och stor risk för nötning 

mellan ytorna

Ventilkoncept kan bytas. Finns med invändig kolv som 

inte ligger i direkt kontakt med ytan på artikeln.

Tätningsytor mer känsliga för repor och märken

Lång utvecklingtid, och vidare hög utvecklingskostnad

Omfattande testning

Deltagare: David Karlsson

Källor: Gunnar Lindberg och Pekka Sassi gällande konstruktionsfrågor. Mats Björkman gällande tillverkningsfrågor.

SWOT analys

Rubrik: Utvärdering av möjlighet till materialbyte från gjutjärn till strängpressad aluminium för anslutningplatta 111, 

ventilhus 200 och ventilhus 47.



 

Bilaga 6. Val av projekt 

 

 

1 10 0 3 2 -3

2 10 0 0 0 -5

3 7 0 0 0 0

4 3 0 2 2 2

5 1 0 -2 -3 -5

6 2 0 -1 -2 -5

7 2 0 -1 -1 -1

8 10 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 30 17 -91 0 0

Koncept

Referens

Kriterie

nr.

Dokumentnummer:

Fordonstyp:

Artikelnummer:

Status:

Urvalskriterier

Programmeringskostnader

Fixturkostnader

Konstruktionstid

Skiftgrad

Förädlingskostnad (exkl. omkostnader)

Uppskattad tillverkningsbarhet

Renhet

Transportkostnader

Datum:

1

2017-03-08

Avslutad

Vikt 

Pughs matris för konceptutvärdering

Koncept 5

Köpta 

artiklar 

15065510, 

11418516 och 

15185792

15065510 för 

egen 

tillverkning

11418516 för 

egen 

tillverkning

15185792 för 

egen 

tillverkning

Koncept 1 Koncept 2

Avvikelse från referens: 

Koncept 3 Koncept 4

Valda/avvisade/kvarvarande 

alternativ: Chosen Chosen Rejected

1 10 0 5 5 5

2 5 0 1 1 1

3 2 0 3 3 3

4 7 0 1 1 1

5 10 0 5 5 5

6 10 0 0 2 1

7 10 0 -5 -5 -5

8 3 0 0 0 0

9 10 0 -5 -5 -5

10 10 0 -2 -4 -4

11 5 0 1 3 1

0

0

0

0

0

0

0

0 3 13 -7 0 0

Koncept

Referens

Kriterie

nr.

Document Number:

Vehicle Type:

Part Name and Number: 

Status:

Urvalskriterier

Cykeltid

Kvalitet, Cpk (1,33)

Konstruktionskostnad

Monteringskostnader

Skärbarhet

Kostnad råvaror (material)

Verktygskostnader

Renhet

Konstruktionstid

Robusthet

Ergonomi

Date:

2

2017-03-08

Avslutad

Vikt 

Pughs matris för konceptutvärdering

Koncept 5

Artiklar 

11144069, 

15086811 och 

4720991 i 

gjutjärn

11144069 i 

sträng-pressat 

aluminium

15086811 i 

sträng-pressat 

aluminium

4720991 

sträng-pressat 

aluminium

Koncept 1 Koncept 2

Avvikelse från referens: 

Koncept 3 Koncept 4

Valda/avvisade/kvarvarande 

alternativ: Rejected Rejected Rejected



 

Bilaga 7. Produktkalkyler 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8. Simulering DFMEA 
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