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Abstract 
With increasing competition, growing organizations and requirements for higher efficiency, the 
importance of guidelines and methodology for resource planning are becoming more and more 
significant. This is an area in which Volvo Construction Equipment AB Component Division 
also wishes to improve. 
 
Before this study was made there were no guidelines as to how Volvo’s engineers should estimate 
their work efforts when developing different demonstrators (functional prototypes). Instead, 
different estimations were made depending on the individual who would perform the tasks and 
when they would be done. The absence of this kind of methodology makes it difficult to weigh-
up different concepts aganist each other and allow correct prioritization of concepts when each 
engineer estimates their time differently and the results are not be on equal grounds.  
 
The aim of this thesis is to develop a model to estimate resource requirements and the extent of 
the engineer’s work needed while developing a demonstrator. The method of approach is to take 
advantage of experience from completed projects and input from various designers in the 
department. The model is required to be simple, user-friendly and educational so that it can easily 
be applied for various technology solutions within the department of Drivetrain Technology. 
 
In the thesis the engineers work routines have been mapped and broken down into different 
project phases to create an understanding of their work and to facilitate time appreciation. 
Through interviews and sessions with specialists and department engineers the most important 
component groups and their components were identified. Time was estimated for each phase and 
component in the advanced engineering development projects. The time estimations were 
divided into two different levels of complexity regard to innovation and functionality with the 
present components. Finally the time was identified as “specialist” or “other time”, the latter if 
the work could be performed by an engineer, a consultant or a technician rather than a specialist. 
 
The result is a model where the user, based on a given outlay of sketch of a demonstrator, enters 
quantity and level of complexity at a number of beforehand declared components. Based on this 
input, time and lead time is automatically calculated for each component group as well as the 
total for the actual advanced engineering development project. To make it easier for the resource 
planners and project managers, diagrams and cost calculations based on the input mentioned are 
presented in connection to the model. This makes it possible to identify time-critical phases 
instantly at an early stage. The diagrams show time for each component in each project phase 
from idea to complete construction drawing. To facilitate for the user, instructions and data are 
also integrated in the model in hidden files that can be opened instantly to deliver the 
information desired. 
 
Tests indicate that the model is consistent with reality and that it can be used for the 
prioritization of various concepts in early stages. The model can provide an excellent ground to 
plan resources based on requirements. Continued development of the model has great potential 
to provide a support for project managers in planning resources.  
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Sammanfattning 
I takt med ökad konkurrens, växande organisationer och högre krav på effektivitet blir även 
vikten av metodiker, riktlinjer och modeller för att planera sina resurser allt mer betydande, så 
även på Volvo Construction Equipment AB Component Division. 
 
Då arbetet påbörjades fanns inga riktlinjer för hur Volvos konstruktörer uppskattade 
omfattningen av sin tid när olika demonstratorer (funktionsprototyper) ska tas fram, istället 
gjordes olika uppskattningar beroende på vem som skulle utföra dem och när detta skulle göras. 
Avsaknaden av en sådan metodik försvårar möjligheten att väga olika koncept mellan varandra 
och möjliggöra rätt prioritering av koncept då varje konstruktör uppskattar sin tid annorlunda 
och resultaten således inte blir likvärdigt jämförbara.  
 
Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för att uppskatta resursbehov och 
omfattning av konstruktionsarbete när en demonstrator ska tas fram, genom att ta till vara på 
erfarenheter från genomförda projekt och input från olika konstruktörer. Krav på modellen är att 
den ska vara enkel, användarvänlig och pedagogisk för att lätt kunna tillämpas på olika 
tekniklösningar inom avdelningen för drivlineutveckling.  
 
I arbetet har konstruktörernas arbetsgång kartlagts och brutits ned i olika projektfaser för att 
skapa en uppfattning om hur de arbetar samt för att underlätta tidsuppskattning. Genom 
intervjuer och sessioner med specialister och konstruktörer på avdelningen identifierades de 
viktigaste komponentgrupperna samt dess komponenter och tid uppskattades för varje fas och 
komponent i förutvecklingsprojekt. Tidsuppskattningarna delades även in i två olika 
komplexitetsgrader beroende på nyhetsvärde och funktionalitet hos de aktuella komponenterna. 
Till sist identifierades tiden vara specialisttid eller övrig tid, den senare om arbetet beräknades 
kunna utföras av exempelvis en konstruktör, konsult eller annan tekniker istället för en specialist. 
 
Resultatet blev en modell där användaren utifrån ett givet utlägg eller en skiss av en demonstrator 
fyller i antal och komplexitetsgrad hos en rad på förhand angivna komponenter. Utifrån denna 
input beräknas automatiskt tid och ledtid dels för varje komponentgrupp och dels totalt för 
aktuellt förutvecklingsprojekt. I anslutning till modellen presenteras även diagram och 
kostnadsberäkningar baserat på nyss nämnda input för att underlätta för resursplanerare och 
projektledare. På så sätt kan tidskritiska faser i förutvecklingsprojektet snabbt identifieras. 
Diagrammen visar tid för varje komponent i varje fas från idé till färdig ritning. För att underlätta 
för användaren är även instruktioner och data integrerade i modellen i bakomliggande flikar som 
snabbt kan öppnas för att leverera önskvärd information. 
 
Tester tyder på att modellen överensstämmer med verkligheten och att den kommer att kunna 
användas vid prioritering av olika koncept i tidiga faser. Resursplaneringsmodellen kan utgöra en 
god grund för att kunna planera resurser utifrån behov. Fortsatt utveckling av modellen har även 
stor potential att leda till ett stöd för projektledare vid resursplanering. 
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Förord 
Detta arbete är min avslutning på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning mot 
konstruktion. Arbetet är utfört på Volvo Construction Equipment AB Component Division i 
Eskilstuna under hösten 2008. 
 
Jag vill börja med att tacka Rikard Mäki och Volvo CE för att jag i mitt examensarbete fått 
möjligheten att kombinera mina intressen för såväl organisation som konstruktion.  
 
Omnämnas bör även alla de på avdelningen som bidragit med sin tid, sina erfarenheter och sin 
kunskap samt visat intresse för mitt arbete, utan er skulle arbetet inte ha varit möjligt. Tiden på 
Volvo har även gett mig insikt i hur företaget arbetar, i synnerhet då jag blivit inbjuden att delta 
vid avdelningsgemensamma möten och aktiviteter, vilket gör mig mer förberedd inför det 
kommande arbetslivet. 
 
Slutligen vill jag tacka mina handledare och min examinator. Joakim Lundin som alltid tagit sig tid 
att lyssna och diskutera mina funderingar, Rikard Mäki som trodde på modellen när andra 
tvivlade samt Elisabet Kassfeldt vid LTU som då och då gav mig nya synvinklar på uppgiften och 
dess möjliga lösningar. 
 
Hoppas att modellen kommer väl till användning. 
 
 
 
__________________________________ 
Kajsa Björn, Luleå tekniska universitet 
 
Eskilstuna 
December 2008 
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1 Inledning 
I inledningen ges en introduktion till examensarbetet genom att kortfattat redovisa dess 
förutsättningar. En beskrivning av bakgrund och problem ger tillsammans med syfte och mål 
samt avgränsningar en uppfattning om vad som förväntas av arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Argumenten till att arbeta med resursplanering är tids-, och därmed även kostnadsbesparingar. 
Idag är detta ett aktuellt ämne på många arbetsplatser, men implementering fördröjs för att det är 
svårdefinierbart. Med rätt resursplanering får företag rätt antal anställda med rätt kunskaper på 
rätt plats och blir därmed mer effektiva. Produktiviteten ökar medan personalkostnader och 
ledtider minskar [1]. 
 
Krav på hög effektivitet, goda prestationer och kostnadsbesparingar ökar i takt med hård 
konkurrens och snabb teknisk utveckling. Därför måste resurser utnyttjas på bästa sätt [2]. 

1.2 Företaget 
Volvo Construction Equipment AB Component Division (nedan kallat Volvo CE eller CMP) 
ansvarar för utveckling och tillverkning av drivlinekomponenter till Volvos anläggningsmaskiner. 
Avdelning 14800 (nedan kallat avdelningen); Drivetrain Development, är kompetenscentrum för 
utveckling av transmissioner och axlar inom företaget. I dag utvecklar avdelningen transmissioner 
och axlar för hjullastare, dumprar, väghyvlar samt för vissa lastbilsapplikationer. Utvecklingen 
innefattar mekanisk konstruktion i nära samarbete med motor-, elektronik- och 
verifieringsavdelningar. Avdelningen är uppdelad i tre enheter och innefattar cirka 50 personer av 
Components 1250 totalt. Volvo CE har globalt cirka 16 000 anställda 2008. 

1.3 Problembeskrivning 
De senaste tre åren har Volvo CE nästintill fördubblat sin maskinvolym [4]. Denna kraftiga 
expansion har tillsammans med hård konkurrens och ökade krav lett till en ökad svårighet att 
allokera resurserna, i synnerhet då konstruktörerna arbetar i flera projekt parallellt och allt mer 
fokus sätts på att arbeta i processer och med systems engineering1. 
 
Idag finns ingen metodik eller riktlinje på CMP för hur tidsuppskattningar på olika 
förutvecklingsprojekt görs, vilket leder till svårigheter med att jämföra olika koncept i tidiga 
konceptfaser då varje konstruktör uppskattar arbetsåtgång annorlunda. För att på ekvivalenta 
grunder kunna väga olika koncept mot varandra krävs att de bland annat har en likvärdig 
uppskattning av tidsåtgång.  
 
Avdelningen består till stor del av konstruktörer som ensamma eller i grupp utför olika uppdrag. 
När ett nytt projekt landar på en konstruktörs bord tar han eller hon in informationen och gör en 
uppskattning av hur många timmar som behövs för arbetet. Olika konstruktörer har olika 
erfarenheter, kunskaper och arbetstempon, och de gör också mer eller mindre positiva 
uppskattningar av hur lång tid som behövs för olika projekt. Detta i sin tur kan antingen leda till 
kapacitetsöverskott eller överbelastning på konstruktörerna. 
 
För att en multiprojektorganisation ska kunna organisera och planera för sina resurser krävs att 
det finns en väl fungerande metod för resursplanering. Desto fler projekt som finns i 

                                                 
1 Lena Brattberg-Norman 
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organisationen och desto mer specifik kunskap som behövs, än viktigare och mer komplicerad 
blir resursallokeringen [4]. 

1.4 Resursplanering 
I forsknings- och utvecklingsorganisationer som saknar egen tillverkningsproduktion är mänsklig 
kunskap den viktigaste och knappaste resursen. Eftersom ett projekts utveckling inte alltid går 
som förväntat på grund av den höga innovationsnivån och nya projekt plötsligt måste startas upp 
på grund av plötsligt förändrade resultat är det avgörande att ha en passande personalplanering. 
Korta ledtider och låga projektkostnader är andra exempel på faktorer som kräver effektiva 
projektorienterade organisationer. Ju fler projekt som pågår inom organisationen och ju mer 
specifik kunskap som behövs, desto viktigare och mer komplicerad blir resursplaneringen. Resurs 
innebär dock inte enbart kunskap, utan även förmågan att utveckla personalens insatser [3]. 
 
Många utvecklingsföretag väljer idag att organisera hela eller delar av företaget i projekt. Det för 
att säkra nödvändig förnyelse och lärande i organisationen och för att kunna anpassa sig efter nya 
krav och möjligheter som företaget står inför [9]. 
 
Personalen är dessutom inte bara företagets viktigaste resurs ur utvecklingssynpunkt, det är 
numera även den största utgiftsposten vilket ställer krav på att den måste utnyttjas på bästa sätt. 
Konkurrenskraft har kommit att bli i termer av kompetens och medarbetare. Prestationsnivåer 
ska höjas, såväl kvalitativt som kvantitativt, och allt detta innebär att personalen måste ändra ett 
invant och förankrat beteende. Stora kostnader innebär dock samtidigt stora 
besparingsmöjligheter [2]. 
 
En annan sak som gör resursplanering i forsknings- och utvecklingsorganisationer extra svårt och 
ställer krav på dess flexibilitet är att varje projekts framåtskridande är starkt beroende av unika 
byggstenar uppfunna av forskare och ingenjörer. Mänsklig uppfinningsrikedom är väldigt 
beroende av motivation och engagemang från varje ingenjör [3]. 
 
Egemo beskriver planeringsprocessen som en metod där kapacitetsutnyttjande mäts genom att 
jämföra arbetskapacitet i förhållande till arbetsmängd. Kapacitetsöverskott innebär att 
arbetskapaciteten är större än arbetsmängden och är långt ifrån ovanligt i företag, utan finns 
snarare i så gott som alla organisationer. Detta är en stor möjlighet till besparing för företagen.  
 
Människors naturliga strävan efter stabilitet och kontroll gör att förslag till förändringar ofta möts 
med stor skepsis med undantag för två saker; personlig medverkan i förändringsprocessen eller 
om konkreta personliga fördelar direkt kan relateras till förändringen. Därför är det viktigt att i ett 
tidigt skede försöka engagera de anställda i omställningsprocessen [2]. 

1.5 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att kartlägga arbetsgång och identifiera tidskritiska faser i 
förutvecklingsprojekt, samt utifrån denna input utveckla en modell för att uppskatta resursbehov 
och omfattning av konstruktionsarbeten. Modellen kan sedan användas vid planering av dessa 
projekt för att i tidiga faser jämföra olika koncept och därmed möjliggöra rätt prioritering. 
 
Vid examensarbetets slut ska följande mål vara uppfyllda:  

• En resursplaneringsmodell är utvecklad, testad och validerad 
• En instruktion medföljer modellen 
• Tidskritiska faser ska med hjälp av modellen kunna identifieras 
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Modellen ska vara enkel, användarvänlig och pedagogisk för att den lätt ska kunna tillämpas på 
olika tekniklösningar inom avdelningen. 

1.6 Avgränsningar 
Modellen ska kunna tillämpas på olika tekniklösningar, men begränsas till att omfatta 
komponenter avdelningen vanligen konstruerar. Modellen tillämpas endast på 
förutvecklingsprojekt, varför områden som kvalitetssäkring, leverantörsutveckling och utförligare 
dokumentation inte innefattas i modellen. 
 
Detta är ett avslutande arbete inom konstruktion och därför kommer modellens fördjupning att 
ske utifrån ett tekniskt perspektiv och utgå från de olika komponenter som ingår i generella 
konstruktioner. Arbetet kommer därför avgränsas från att beröra arbetsvetenskapliga frågor och 
personalens diversitet, utan istället utgöras av en generell modell att utgå ifrån vid resursplanering. 
Arbetet kommer dock att ha en viss organisatorisk inriktning. 
 
Modellen kommer delvis att arbetas fram utifrån befintliga projekt, dels för att prova olika 
koncept på och dels för att ta erfarenheter ifrån. Detta kan leda till en viss generalisering 
beroende på dessa projekts utformning och innehåll. 
 

1.6.1 Mjukvara 
Ju fler discipliner som blandas in i en produkt eller ett projekt, desto mer komplicerad blir 
produkten/projektet. Exempel på olika discipliner kan vara mekanik, hydraulik, mjukvara och 
elektronik. Fler discipliner kan ofta leda till en ökad prestanda hos produkten, men det medför 
även större utmaningar. De olika kunskapsområdena blir beroende av varandra, ändras en detalj 
mekaniskt måste även mjukvaran uppdateras och vise versa. Projektet för att utveckla produkten 
kräver fler människor, dels inom varje område, men även de som håller koll på gränslanden 
mellan dessa områden, se figur 1.1. Varje projekt bör starta med en omfattande systemering för 
att dra upp riktlinjer för hur systemet ska byggas upp. På så sätt skapas ordning och 
kommunikationen mellan de olika delarna utreds samt hur de olika delarna påverkar varandra2. 
 

 
Figur 1.1 Illustration av olika samarbetande discipliner och gränslanden dem emellan 
 
Med bakgrund av detta och vad disciplinernas kombinerade komplexitet skulle bidra med till 
modellen togs beslutet att lämna mjukvara i form av motorstyrning och elektronik utanför 
modellen. Dessa områden innefattas heller inte av avdelningen för drivlineutveckling, vilken är 
fokus i examensarbetet. 
 

                                                 
2 Björn Brattberg 

Mekanik 

Mjukvara 

Hydraulik
Gränsland 



  4

1.7 Disposition 
Rapporten har delats upp i nio delar vilka illustreras i figur 1.2. Den första delen utgörs av 
bakgrund, problem och vad arbetet ska utmynna i. I kapitel 2 och 3 redogörs vilka metoder som 
använts och hur de senare tillämpats. Kapitel 4 beskriver genomförandet och modellen 
exemplifieras och valideras i kapitel 5 och 6. Slutligen i kapitel 7 presenteras resultaten och en 
diskussion förs om framtida arbete i kapitel 8.  
 

 Inledning Lösningsmetodik Tillämpad 
lösningsmetodik Resultat Diskussion

Bakgrund

Företaget

Problem-
beskrivning 

Syfte och mål

Förstudie

Datainsamling

Intervjumetodik

Funktions-
nedbrytning

QFD

Kravspecifikation

Koncept-
generering

Koncept-
utvärdering

Förstudie

Datainsamling 
och intervjuer

Funktions-
nedbrytning

QFD

Kravspecifikation

Koncept-
generering

Kartläggning av 
arbetsnedbrytn.

Modellens 
uppbyggnad

Avgränsningar

Koncept-
utvärdering

Demonstrator

Resursplanerings
-modellen

Referenser

Resursplanering

Tillämpning på 
HT Validering

Rekommendation 
till fortsatt arbete

 
Figur 1.2 Rapportens disposition 
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2 Lösningsmetodik 
I följande kapitel redovisas de metoder och tillvägagångssätt som utifrån känd litteratur 
använts i projektet, för att på så sätt styrka tillförlitligheten av arbetet. 

2.1 Förstudie 
En förstudie görs för att skapa en grundläggande analys av problemet och behoven samt för att 
minska osäkerheten kring projektet. Här struktureras projektets innehåll, en utredning av 
projektets omfattning genomförs och projektdirektiv definieras. Förstudien är viktig för att 
säkerställa att projektet startas med rätt förutsättningar [7]. 
 
Projektets förstudie ligger till grund för all insamling och bearbetning av litteratur och övrig 
information. Fokus i lösningsmetodiken läggs på studier av olika metoder för att generera rätt 
koncept. Därefter studeras resursplaneringsmetodiker, aktuella projekt inom avdelningen och 
intervjumetodik. En fältstudie med syfte att författaren sätter sig in i användarens situation 
genomförs. 
 
Litteraturstudien kompletteras med intervjuer och sessioner, formella som informella, med 
konstruktörer inom avdelningen för att ta del av deras upplevelser, erfarenheter och behov. 

2.2 Datainsamling 
Data som krävs för studien samlas i första hand in via intervjuer med personal på avdelningen, 
samt via observationer på företaget.  
 
För att få en bättre förståelse i hur konstruktörerna arbetar genomförs en fältstudie. Genom att 
studera arbetsgången, sättas in i problematiken och utifrån en given uppgift ta reda på 
tillvägagångssätt identifieras frågeställningar som sedan kan användas vid intervjuer.  
 
Problemen bryts ned med en metod liknande WBS, Work Breakdown Structure, för att tydliggöra 
alla steg i processen. En WBS används för att identifiera ett projekts aktiviteter genom att bryta 
ned aktiviteterna från projektets huvuduppgift till mindre hanterbara beståndsdelar. På så sätt 
skapas en överblick över arbetet [7]. 

2.3 Intervjumetodik 
Det finns en rad olika sätt att genomföra olika intervjuer på och till en början kan man urskilja 
två extremer; den öppna intervjun och den strukturerade. I den öppna intervjun är det upp till 
den intervjuade att definiera, avgränsa och ge sin personliga bild av hur det förhåller sig, vilket ger 
väldigt skilda resultat då människor definierar saker olika baserat på sina erfarenheter. I den 
strukturerade intervjun är det istället intervjuaren som bestämmer vilket område som är viktigt 
utifrån dennes förståelse, teoretiska kunskaper och/eller värderingar. Frågorna och även svaren är 
bestämda på förhand vilket gör respondenten till ett levande frågeformulär. Detta riskerar att 
göra den enskildes upplevelse ointressant eftersom den bara sätts in tillsammans med andras 
åsikter för att kunna kvantifieras [10]. 
 
Som alternativ till extremerna kan intervjuformen istället utgå från vilken grad av standardisering 
och vilken grad av strukturering som ska finnas, och hur dessa kan kombineras för att få olika 
typer av intervjuer, se figur 2.1. Graden av standardisering beror på hur mycket ansvar 
intervjuaren tar då det gäller frågornas utformning, medan struktureringen istället har att göra 
med hur mycket utrymme den intervjuade ges för att själv tolka de ställda frågorna [11]. 
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  Strukturerad    Ostrukturerad 
       

 Enkät med fasta     Enkät eller intervju 
 svarsalternativ    med öppna frågor 
      
 Intervjuer där man    Projektiva metoder 

Standardiserad 

 önskar kvantifiera resultaten    ex vis Rorschach-test 
            
       

 Läkarens upptagning av     Intervjuer där man önskar 
 tidigare sjukdomshistoria    göra en kvalitativ analys 
     av resultaten 
      

Ostandardiserad

 Fokuserade intervjuer    "Journalist"-intervjuer 
      

Figur 2.1 Olika typer av intervjuformer 
 
Efter att intervjuformen är beslutad planeras intervjuns upplägg. I den öppna intervjun förbereds 
frågeområden och sammanhanget definieras och avgränsas. Den helt strukturerade utgår också 
från frågeområden, men där finns även frågor grupperade under dessa områden. Det är även 
viktigt att frågorna kommer i en naturlig följd för att underlätta för respondenten. I strukturerade 
intervjuer förutsätts det att alla intervjupersoner har liknande uppfattning om vad som frågas så 
att svaren ges på ett jämförbart sätt. Det underlättar processen att bearbeta inkommen data för 
att kunna dra slutsatser från dem [10]. 

2.4 Funktionsnedbrytning 
Produkter bygger på koncept och koncept bygger på önskade funktioner, därför är det viktigt att 
till fullo förstå funktionen så att tid inte slösas på att ta fram produkter som löser fel problem. Att 
göra en funktionsnedbrytning leder också till en större förståelse för hela problemet och 
underlättar upprättandet av en kravspecifikation [5].  
 
En funktion är ett samband mellan in- och utstorheter i ett tekniskt system, se  
figur 2.2. Funktionskrav beskriver sambandet hos dessa som produkten måste uppfylla. Kraven 
måste formuleras lösningsoberoende så att de inte begränsar möjligheter till bra lösningar [6]. 
 

 
 
Figur 2.2 Flödet i ett tekniskt system 
 
Metoden går ut på att varje funktion beskrivs av ett verb, som skildrar aktiviteten, och ett 
substantiv som definierar vad aktiviteten ska utföras på [6]. Först definieras huvudfunktionen, 
därefter bryts den ned i underfunktioner och slutligen organiseras dessa [5]. 

IN 
Energi 
Material 
Information 

UT 
… 

 
Delfunktioner 
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2.5 Quality Function Deployment, QFD 
QFD, eller kundcentrerad kvalitetsutveckling, är en matrisbaserad metod som används för att 
översätta kundbehov och kundkrav till mätbara produktegenskaper. Processen kan delas in i åtta 
steg där man identifierar följande: (1) vem är kunden, (2) vad vill kunden ha, (3) hur viktas 
kundönskemålen relativt varandra, (4) hur nöjd är kunden med befintlig lösning, (5) hur översätts 
kundkraven till mätbara produktegenskaper, (6) hur stämmer dessa överens med kraven, (7) vilka 
mätbara värden är tillräckligt bra och slutligen; (8) hur är de mätbara egenskaperna relaterade till 
varandra [5]. Se figur 2.3 över QFD-metodens kvalitetshus. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3 Kvalitetshuset, QFD 
 
Förutom att ta reda på önskade produktegenskaper kräver metoden att det görs en djupgående 
analys av problemet, vilket även kan generera många koncept. Genom denna process synliggörs 
viktiga delar i problemlösningen, däribland produktegenskaper, vad kunden prioriterar och 
slutligen konkreta mål att arbeta vidare mot. I slutändan kan det hända att själva matrisen inte 
används, men att framtagningen av den resulterat i viktiga slutsatser [5]. 

2.6 Kravspecifikation 
En kravspecifikation ska tydligt specificera vad som ska utvecklas, vilket gör framtagningen av 
den till ett omfattande arbete. En hjälp kan vara att försöka besvara frågorna: Vad ska produkten 
användas till?, Vilka egenskaper måste produkten uppvisa? och; Vilka egenskaper får inte 
produkten uppvisa? [6]. 
 
Arbetet kan underlättas genom täta kontakter med kunden samt att utnyttja metoder som QFD 
eftersom den metoden ger kundbehov och kundkrav samt mätbara produktegenskaper vilka alla 
utgör en viktig input till en kravspecifikation. 
 
QFD ger dock ingen direkt hjälp vad gäller den tekniska delen och kan därför kompletteras med 
riktlinjer och checklistor. Varje krav ska vara mätbart, universellt och identifiera en unik funktion 
[5]. 

2.7 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen är en divergerande fas som fokuserar på kvantitet och variation snarare 
än kvalitet då ett större urval genererar större chans till en tillfredsställande lösning. Metoder som 
brainstorming och morfologisk matris används tillsammans med resultat från 
funktionsnedbrytning, QFD och kravspecifikation. 

1 
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2.7.1 Brainstorming 
För att generera så många idéer som möjligt används denna metod på ett avslappnat och med 
fördel humoristiskt vis. Vilda idéer utanför ramarna uppmuntras eftersom en idé kan bidra till en 
annan. Brainstorming kan ske enskilt, eller företrädelsevis i grupp. Viktigast är att varken 
kommentera eller utvärdera under tiden [5], då detta kan leda till tankespärrar eller andra 
begränsningar i vilka förslag som lyfts fram.  
 

2.7.2 Morfologisk matris 
Den morfologiska metoden handlar om att kombinera individuella koncept i övergripande 
koncept som möter alla funktionskrav. Tekniken utgår från identifierade funktioner och kan 
användas både under informella och formella former. Första steget är att generera många koncept 
som kan tillgodose varje funktion. Detta kräver att en utförlig funktionsnedbrytning gjorts. Om 
en funktion endast genererar en idé, bör den undersökas igen då få det är få funktioner som 
endast kan lösas med ett koncept.  
 
Det finns dock några problem med denna metod. Det blir alldeles för många kombinationer, 
metoden antar felaktigt att varje funktion är oberoende av varandra och många av resultaten är 
inte genomförbara. En grovsållning är därför lämplig för att eliminera de koncept som är fysiskt 
omöjliga, samtidigt som försiktighet är av vikt då bra idéer riskerar att gå förlorade. Nästa fas är 
att börja skissa på koncepten [5]. 

2.8 Konceptutvärdering 
Konceptutvärderingen är en konvergerande fas som görs för att kunna eliminera antalet koncept 
och ta reda på styrkor och svagheter med respektive lösning.  
 
Enligt Ullman baseras en första gallring på magkänsla utifrån erfarenheter och kunskap där 
konceptets möjligheter utvärderas. Om ett koncept elimineras är det dock viktigt att veta varför 
det stryks. De koncept som går vidare hamnar i en go/no go-skanning där uppfyllelse med 
kravspecifikation och teknikinnehåll värderas. Därefter förs koncepten in i en Pugh-matris, som 
är en metod som visat sig effektiv för att jämföra olika koncept [5]. 
 
Olssons metod för konceptutvärdering sker på ett liknande sätt i fyra olika steg som startar med 
en lämplighetsbedömning. Kommer kunden att acceptera lösningen? Finns tillräcklig tillgång till 
kunskap/information och ny teknik? Vilken är den känslomässiga bedömningen? Nästa steg är 
att avgöra bedömning av teknikinnehåll, till exempel om konceptet förutsätter fortsatt forskning 
och utveckling. I steg tre jämförs koncepten med kravspecifikationerna och koncepten som gått 
vidare från steg 1-3 placeras i en Pugh-matris, se avsnitt 2.8.1 [8]. 
 
Under och efter utvärderingen är det viktigt att reflektera över och dokumentera de koncept som 
gått vidare och varför, för att ha fakta, matriser och övrig data som stödjer besluten [5]. 
 

2.8.1 Pugh`s metod 
Pugh`s metod är en värderingsmatris som utgår från kvarvarande koncept och jämförelsekriterier, 
förslagsvis de angivna i kravspecifikationen. Kraven viktas inbördes och koncepten bedöms med 
tregradig skala som jämförs med en referens. Jämförelsen ligger i om konceptet är bättre, sämre 
eller lika bra som referensen. Summan multipliceras sedan med kravens viktfaktor [8]. 
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3 Tillämpad lösningsmetodik 
Detta kapitel beskriver arbetets genomförande från kundbehov till konceptförslag, via de 
metoder tidigare beskrivna i 2 Lösningsmetodik. 

3.1 Förstudie 
Då examensarbetets genomförande kretsade mycket kring intervjuer av konstruktörer var en av 
avsikterna med förstudien att knyta kontakter och skapa en bild av hur konstruktörerna arbetar. 
Ostrukturerade intervjuer med konstruktörer på avdelningen genomfördes för att utreda var 
behovet låg och vad man helst ville se hos ett stödverktyg för tidsuppskattning. Dessa intervjuer 
gav även insikt i hur de olika områdena inom avdelningen hänger ihop. Att blanda in olika 
människor i ett tidigt skede minskar även risken för att fastna i en specifik idé.  
 
I förstudien gjordes även allt planeringsarbete, där preliminära mål, avgränsningar och 
problemområden sattes. Arbetet övergick sedan i en litteraturstudie som innefattade de 
metodiker beskrivna i kapitel 2, lösningsmetodik.  

3.2 Datainsamling och intervjuer 
För att strukturera och öka tillförlitligheten på de intervjuer vars syfte var att resultera i 
tidsuppskattningar gjordes en standardiserad arbetsnedbrytning av komponentframtagningen på 
avdelningen. En utförligare beskrivning av hur detta gick till hittas i kapitel 5, ”Kartläggning av 
arbetsnedbrytning och tidsuppskattning”.  
 
I de delvis strukturerade intervjuer som genomförts i undersökningen krävdes att 
konstruktörerna utgår från ett liknande tänk och att de använder samma begrepp. Därför 
förbereddes intervjuerna och materialet till dem med hänsyn till avdelningens arbetssätt. 

3.3 Funktionsnedbrytning  
Genom intervjuer och fältstudier i samarbete med medarbetare på avdelningen analyserades 
kundbehoven och diskussioner fördes om vilka faktorer som var viktigast för slutprodukten. 
Detta resulterade i funktionsnedbrytningen i figur 3.1, som senare användes som underlag för 
framtagning av kravspecifikation och resursplaneringsmodell. 
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Figur 3.1 Funktionsnedbrytning baserad på samtal med medarbetare på avdelningen 
 
Huvudfunktionen benämns ”Underlätta tidsuppskattning” då en av de viktigaste avsikterna med 
modellen är att stödja avdelningen vid resursplanering och prioritering av koncept. Funktionerna 
är sedan grupperade i tre underfunktioner vilka alla bidrar till att underlätta ett projekts 
tidsuppskattning. Funktionerna bryts därefter ned i ett tredje steg för att ytterligare förtydliga 
produktens tillämpningar. 
 
Genom att tydliggöra processen av att ta fram en komponent underlättas arbetet med att 
uppskatta tidsåtgång för de olika faserna. Identifiering av tidskritiska faser ger också kännedom 
om vilka kostnader projekten har samt vilka resurser som behövs och när de behövs. 
 
Förluster, vare sig de är tidsberoende eller kapacitetsberoende, kostar pengar och bör därför 
undvikas. Om ett projekt blir färdigt tidigare än planerat är inte konstruktörens tid uppbokad 
vilket leder till outnyttjad arbetskraft (kapacitetsöverskott). Om projekt å andra sidan drar ut på 
tiden skapas förseningar, vilket också leder till ökade kostnader (kapacitetsunderskott). 
 
Ju användarvänligare modellen är desto mer kan den vara behjälplig för avdelningen i 
förutvecklingsprojekt. En användarvänlig modell, i form av faktorer som enkel och pedagogisk 
ifyllnad, leder även till ökad användbarhet vid resursplanering och gör det lättare att väga fördelar 
och nackdelar mellan olika koncept för att kunna prioritera rätt. 

3.4 QFD 
Då ingen befintlig metod existerar på avdelningen och inga konkurrenter som utvecklat en 
liknande produkt hittats utarbetades en QFD-matris baserat på viktade kundbehov omvandlat i 
produktegenskaper, samt relationen mellan dessa.  
 
Kundbehoven är sammanställda efter diskussioner med uppdragsgivarna och konstruktörer på 
avdelningen. De sorteras i tabell 3.1 nedan i tre olika kategorier; Användarvänlighet, 
Tillförlitlighet och Prestanda. Denna tabell utgjorde grunden i framtagning av en QFD-matris, se 
bilaga 2. 
 



  11

Tabell 3.1 Kundbehov översatt i mätbara produktegenskaper 
Kategori Kundbehov Mätbara produktegenskaper 

Pedagogisk/lättförståelig/ 
enkel/tydlig 

- Instruktion 
- Flödesschema 
- Antal valmöjligheter 
- Känt verktyg 
- Oberoende av användare inom 
avdelningen  

Kort användningstid - Val istället för manuell ifyllnad 
- Antal variabler 
- Tid för ifyllnad 

Användarvänlighet 

Tillgänglig - Nedladdningsbar från intern källa 

Säker användning - Skrivskyddad 

Låg kostnad  

Tillförlitlighet 

Lång livslängd  

Prestanda Behjälplig i all axel- och 
transmissionsutveckling 

- Oberoende av mekaniskt system inom 
avdelningen  
- Tillämpbar på olika tekniska lösningar 
inom avdelningen 

 Tydliggöra process - Nedbrytning i mindre delar 
- Synliggöra tidskritiska faser 
 

 Minska tidsförlust - Ge tidsuppskattning 

 
I matrisen identifieras vilka av produktens egenskaper som är viktigare än andra. Sambanden 
mellan kundbehov och produktegenskaper utgörs av en tregradig skala där 9 motsvarar ett starkt 
samband, 3 ett måttligt samband och 1 innebär ett svagt samband. 
 
Analysen säger att modellen genom givna instruktioner via ett känt program ska ge 
tidsuppskattning. Så långt det är möjligt ska det finnas förutbestämda val, istället för att 
användaren fyller i svaren manuellt, då det ger bättre tillförlitlighet och ställer mindre krav på 
användarens tolkning. För att ge modellen ytterligare tillförlitlighet ska data vara nedbruten i 
mindre delar för att tydliggöra processen och vad data är baserad på. Utifrån modellen ska 
användaren även kunna identifiera tidskritiska faser vid framtagning av tekniska lösningar inom 
avdelningen för att underlätta planering. 
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3.5 Kravspecifikation 
Det faktum att produkten endast har som syfte att användas internt på avdelningen och ingen 
befintlig metod existerar att jämföra den med gjorde att det vid produktutvecklingen pratades i 
termer om önskemål snarare än krav. Fokus låg mer mot att undersöka olika metoder för att se 
vad den tänkta modellen kunde göra, än att arbeta utifrån fastslagna krav. Att ta fram 
kravspecifikationer på Volvo CE Component Division utförs vanligen inte på det sätt som 
litteraturen beskriver då komponentbolaget arbetar så långt från slutanvändaren. Istället utgår 
konstruktörerna i stor utsträckning från föregående lösning, och modifierar den. 
 
En annan aspekt att ta hänsyn till med avseende på mjukvaruutveckling och förhållandet mellan 
kund, utvecklare och användare är att kunden och användaren i det här fallet delvis utgörs av 
samma personer och finns inom samma organisation.  
 
Utarbetandet av kravspecifikationen i figur 3.2 har anpassats efter avdelningens arbetssätt, förda 
diskussioner och utformad QFD-matris, se bilaga 2. Kraven är inte specificerade med mätvärden 
så som litteraturen rekommenderar, detta för att det inte finns någon exakt uppfattning om detta 
tillgängligt. Detta försvårar ett bestyrkande om kraven är uppfyllda eller inte efter projektets slut, 
varför kraven kan betraktas som önskemål snarare än specificerade krav. 
 

        
  Prioritet Krav   
      
  Ge tidsuppskattning   
  Synliggöra tidskritiska faser   
  Medföljande instruktion   
  Val istället för manuell ifyllnad   
  Känt verktyg   
  

1 
Tillämpbar på olika tekniska lösningar inom avdelningen   

        
  Nedbrytning i mindre delar   
  Medföljande flödesschema   
  Oberoende av användare inom avdelningen   
  Begränsat antal variabler   
  

2 
Oberoende av mekaniskt system inom avdelningen   

        
  Begränsad tid för ifyllnad   
  Begränsat antal valmöjligheter   
  Nedladdningsbar från intern källa   
  

3 
Skrivskyddad   

        
        

Figur 3.2 Specifikation över produktens Krav 
 

3.6 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen har skett iterativt under produktutvecklingens gång och baserats på en och 
samma grund snarare än att ta fram flera koncept helt skilda från varandra. I varje fas där en ny 
svårighet ska lösas har olika lösningar diskuterats, provats och prioriterats utifrån givna önskemål 
om bland annat funktion och användarvänlighet.  
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Framtagningen inleddes med en grov konceptgenerering för att komma fram till vilken grund 
utvecklingen skulle baseras på i ett senare skede. Den gjordes med hjälp av en morfologisk matris 
och baserades på information framkommen vid brainstormingsessioner, intervjuer med 
konstruktörer på avdelningen samt kravspecifikationen i figur 3.2. Gallringen finns i bilaga 3 och 
grundades på tre parametrar; vilket verktyg modellen skulle utföras i, modellens struktur samt 
vem som utgör användaren. 

3.7 Konceptutvärdering 
Resultatet av konceptgenereringens grovgallring hittas i bilaga 3 och viktning skedde utifrån 
användarvänlighet, tillförlitlighet och tidsåtgång. I första hand eliminerades koncept efter 
magkänsla, därefter avstämdes de mot kravspecifikationen och i ett sista skede utvärderades de 
återstående med hjälp av en Pugh-matris. I Pugh-matrisen adderades ett extra betyg då alla fall 
ansågs bättre än referensen, vilket inte gjorde dem jämförbara mellan varandra. Referensen är 
baserad på att det i dagsläget inte finns någon metodik för tidsuppskattning, vilket leder till 
odokumenterade gissningar för varje komponent. 
 
Utifrån detta framkom tre huvudsakliga egenskaper, baserade på att koncept 2 och 8 fick bäst 
betyg varför en kombination av dessa kan vara önskvärt att utreda. Metodiken kan med fördel 
utföras med hjälp av verktyget Excel på grund av att användarna är vana vid programmet och att 
det därmed skapar bättre användarvänlighet och mindre tidsåtgång. Alla konstruktörer på 
avdelningen som har med komponentframtagningen att göra ska kunna använda sig av modellen. 
Modellens struktur ska baseras på en nedbrytning i dels avdelningens olika specialistfunktioner, 
men även de olika faser som ingår vid framtagning av olika komponenter. Det senare för att 
minimera risken att förbise något steg i utvecklingen. 
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4 Kartläggning av arbetsnedbrytning och tidsuppskattning 
Nedan följer en utförlig beskrivning av hur framtagning av data till modellen gått till samt 
vilka faktorer som beaktats under denna process.  

4.1 Modellens uppbyggnad 
Den slutgiltiga modellen fick inte vara för detaljerad och inte för generell. Vid en allt för specifik 
nedbrytning skulle skiftningar mellan framtagning av liknande komponenter i olika projekt få stor 
betydelse. Det blir även svårare att uppskatta tiden för framtagningen. En alltför detaljerad 
nedbrytning skulle också leda till ett mer komplext program. Skulle modellen å andra sidan vara 
alltför generell blir den inte mer användbar än de gissningar som görs i dagsläget. 
 
Med konceptgenereringen i bilaga 3 som underlag utgår modellen från avdelningens 
specialistfunktioner och andra viktiga områden som förklaras närmare i kapitel 4.2.1-4.2.5, samt 
en komponentframtagnings olika faser. Inom varje specialistfunktion gjordes därefter 
nedbrytningar i olika komponentgrupper vars framtagning sker på liknande sätt och har liknande 
arbetsåtgång. Inom varje komponentgrupp anges därefter antal och uppskattat komplexitetsgrad. 
I modellen finns även information om den resulterande tiden är specialisttid eller övrig tid. I figur 
4.1 illustreras modellens uppbyggnad. En figur av modellen hittas i bilaga 4. 
 

 
Figur 4.1 Modellens uppbyggnad 
 

4.1.1 Förutsättningar för användande av modellen 
För att kunna använda modellen krävs det att det finns en skiss eller en given förenklad riktning, 
så kallat ”utlägg”. De ritade koncepten ska vara realiserbara samt via överslagsberäkningar och 
genomtänkta lösningar på delning, lagring och axlar bedömda som rimliga att genomföra. 
 

4.1.2 Arbetsnedbrytning 
Data till modellen togs fram via intervjuer med erfarna konstruktörer på avdelningen. Första 
steget vid förberedande inför dessa intervjuer var att bryta ned arbetsgången vid framtagning av 
en demonstrator (funktionsprototyp) i mindre delar för att underlätta tidsuppskattningarna och 
närma dem verkligheten. Arbetsnedbrytningen bidrog även till att strukturera intervjuerna så att 
respondenterna ges möjlighet att svara på ett jämförbart sätt. Ett utkast togs fram vilket därefter 
uppdaterades efter input från avdelningskonstruktörer med skiftande bakgrund och erfarenheter. 
Konstruktörerna är angivna i bilaga 1. Arbetsnedbrytning för framtagning av komponent ses i 
figur 4.2 och för hela demonstratorn i figur 4.5 på sidan 18. Komponentframtagningen finns med 
som en itererande del i demonstratorframtagningen, en för varje komponent som ingår i 
demonstratorn. 
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Figur 4.2 Arbetsnedbrytning av en komponentframtagning. Denna ingår som en itererande del i 
demonstratorframtagningen i figur 4.5 
 
För att strukturera intervjumaterialet ytterligare ges en beskrivning av vad varje fas i 
arbetsnedbrytningen innebär i stora drag, dessa beskrivningar ses i figur 4.3. Beroende på aktuell 
komponents omfattning används illustrationen i figur 4.2 i sin helhet eller med vissa justeringar. 
Syftet med nedbrytningen är att underlätta och förbättra insamling av data, det vill säga 
tidsuppskattningar, till resursplaneringsmodellen.  
 
Utöver nedbrytningen illustrerad i figur 4.2 ligger övergripande områden för hela demonstratorn 
utanför modellen då de innefattar flera olika komponentframtagningar. Denna övergripande fas 
innefattar en problemstudie för hela demonstratorn med alla ingående komponenter, 
ritningssammanställning samt montering och dokumentering av projektet, dessa beskrivs i figur 
4.4.  
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Problemstudie  Här görs en grundläggande analys och behovsidentifiering av den 
komponent aktuella komponentens framtagning. Identifiera behov, önskemål och 

möjligheter samt hur komponenten ska passa in i helheten. Utförande 
av konkurrentanalys.  

 
Krav Översätta marknadsbehoven till produktkrav. Identifiera olika krav och 

kravställare. Lagkrav, prestandakrav och produktionskrav. 
 
Konceptval Ett koncept väljs ut för fortsatt utveckling, baserat på erfarenhet, 

kunskap och konceptets möjligheter. 
  Konceptgenerering Utveckling av ett antal olika lösningar. 
 Materialval Tillsätt material för att erhålla eftersökt funktion med avseende på vikt, 

kostnad, livslängd etc.  
 Produktkostnad Ta reda på kostnader i projektet, t.ex. för material och tillverkning, för 

att jämföra olika koncept. Börja titta på leverantör. 
 
Dimensionering Bestämning av komponentens storlek och antal på ingående 

komponenter. 
 Dimensioneringssunderlag  
  Anskaffning av underlag för dimensionering. 
 Beräkning Beräkning eller simulering av prestanda, såväl hos specialist som på 

beräkningsavdelning. 
 
Ritningsframtagning I denna fas tasmodeller och ritningar fram. Hela fasen är starkt kopplad 

till dimensioneringen. 
 3D-modellering Modellering och assemblering av komponent. 
 Ritning Ritningsframställning från 3D-modell. 
 Toleranssättning Toleranssätt ritning. Eventuell beräkning av toleranskedjor. 
 
Inköp/Tillverkning Bestäm om komponenten ska beställas eller tillverkas samt om 

tillverkningen ska ske internt på Volvo eller hos extern leverantör. Hitta 
lämplig leverantör för tillverkning, ritningskritik. Ledtid för 
informationsöverföring och leveranser.  

Figur 4.3 Förklaring av arbetsnedbrytningens olika faser på komponentnivå 
 
 
Problemstudie  Studien innefattar en grundläggande analys av hela problemet, från 
demonstrator skiss till färdig demonstrator. Projektinnehållet struktureras, projektets 

omfattning utreds och projektdirektiv definieras. 
 
Ritningssammanställn. Sammanställning, ritning och toleranssättning av alla ingående 

komponenter och artiklar. 
 
Montering  Montering och justering. 
 
Patentsökning  Innefattar endast en uppfinningsanmälan, dvs. själva sökningen. 

Undersök om en patentsökning kan vara relevant (kan ske när som helst 
under processen). 

 
Dokumentation  Dokumentering av projektet, sker kontinuerligt under arbetets gång samt 

i form av en slutrapport. 
Figur 4.4 Förklaring av övergripande faser i arbetsnedbrytningen 
 

4.1.3 Tillvägagångssätt vid tidsuppskattning 
I intervjuer och diskussioner med specialister uppskattades tid för varje fas i 
komponentnedbrytningen med arbetsnedbrytningen som underlag. Detta gjordes för varje 
komponentgrupp. Inom varje fas identifierades även om tiden var specialisttid eller övrig tid. 
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Övrig tid innefattar arbeten som specialisterna nödvändigtvis inte måste göra utan kan läggas ut 
på andra, t.ex. konstruktörer, konsulter, beräkningsingenjörer, tekniker eller andra medarbetare.  
 
Tidsuppskattningarna gjordes dels i normalfallet (komplexitetsgrad 1) och dels om det aktuella 
projektet innehåller något som tyder på att det kommer att ta längre tid, baserat på egenskaper 
som nyhetsvärde eller funktionalitet (komplexitetsgrad 2). Eftersom även detta gjordes för varje 
fas identifieras således vad som vid en högre komplexitetsgrad uppskattas ta längre tid. 
 
Inom varje komponentgrupp uppskattades även ledtider. Ledtider motsvarar till exempel väntan 
på ett beräkningsjobb, en leverantör eller en beställning. Konstruktörerna sysselsätter sig då med 
annat, antingen ett annat projekt eller ett annat område inom det aktuella projektet.  
 
Följande frågor är några av dem som utöver tidsuppskattningarna ställdes under intervjuerna. 
 

• Saknar du någon fas i arbetsnedbrytningen? Är någon fas överflödig för just din 
komponent? I så fall vilka och varför? 

• Vad kan försena komponentframtagningen och vilka konsekvenser får det? 
• När är du så pass säker på hur komponenten kommer att se ut så att den kan börja 

kombineras med andra komponenter? 
• Om det ingår flera komponenter ur samma komponentgrupp i demonstratorn, hur 

påverkar det konstruktörstiden? 
• Innefattar framtagningen någon ledtid när du t.ex. måste vänta på svar från en leverantör 

eller liknande? Finns det något annat som kan göras under tiden? 
 
Respondenterna uppmanades att väga faktorerna om hur arbetet borde ske och hur det faktiskt 
sker mot varandra. Målet är att modellen ska vara sanningsenlig, likna verkligheten och samtidigt 
innefatta vad som ska göras. De intervjuade konstruktörerna har även ett egenintresse i att 
modellen blir så verklighetstrogen som möjligt då de eventuellt ska använda den i framtiden. 

4.2 Demonstrator 
Figur 4.5 på nästa sida visar en schematisk bild över hur framtagningsprocessen av en 
demonstrator ser ut. Det aktuella förutvecklingsprojektet inleds med en omfattande 
problemstudie där en grundläggande analys av problemet med alla ingående komponenter 
genomförs och innehållet struktureras.  
 
Därefter blandas en rad specialister och avdelningsingenjörer inom olika områden in i projektet 
för att konstruera komponenter till demonstratorn, dessa komponentgrupper förklaras närmare i 
följande underkapitel.  
 
Andra utmaningar som innefattar de övergripande faserna är att assemblera och rita upp en 
sammanställning av alla ingående komponenter vilket uppskattas ta ytterligare 50 % av den redan 
uppskattade tiden för ritningsfas på komponentnivå3. Därefter följer montering och justering av 
komponenterna i demonstratorn, vilket till stor del utgörs av övrig tid, men där även 
konstruktörer och specialister är inblandade. Under processens gång är det även vanligt att 
genomföra en uppfinningsanmälan för att undersöka om det är relevant att söka patent på 
konstruktionen, samt löpande dokumentation vilket uppskattas ta cirka en tiondel av den totala 
projekttiden3. Data för de övergripande faserna i demonstratorframtagningen hittas i bilaga 5. 

                                                 
3 Daniel Jansson 
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Figur 4.5 Arbetsnedbrytning 
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4.2.1 Koppling och broms 
Inom området koppling och broms identifierades tre grupper av komponenter; färdbroms, 
transmissionskoppling/-broms samt klokoppling. Data från specialistfunktionerna koppling och 
broms finns i bilaga 5. Då framtagning av komponenter inom dessa två områden i många fall 
liknar varandra kombinerades de i modellen. 
 
Diagram 4.1 visar de olika fasernas tidsuppskattning i förhållande till varandra vid framtagning av 
en transmissionskoppling eller -broms. Diagrammet tydliggör även de tidskritiska faserna och 
avgör om tiden klassas som specialisttid eller övrig tid. Benämningen ”KPG” står för 
komplexitetsgrad. Den mest tidskritiska fasen är då komponenten går från idé till ritning, 
emellertid kan majoriteten av arbetet utföras av en konsult eller annan tekniker.  
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Diagram 4.1 Tidsförhållanden för transmissionskoppling/‐broms i komponentframtagningens olika faser 
 
I modellens flik ”Resursplanering” skapas automatiskt diagram inom alla komponentområden 
baserat på vad användaren fyller i samt aktuell data. Data från framtagning av färdbroms ser 
liknande ut som transmissionskoppling/-broms, bortsett från att tiden för kravidentifiering är 
fördubblad på grund av att det finns många lagkrav och förordningar att rätta sig efter4. Vad 
gäller klokoppling finns det ingen speciell fas som utmärker sig märkbart tidsmässigt. En ökning 
mot föregående komponentgrupper inom området är att det uppskattas ta längre tid att hitta en 
leverantör för tillverkning av en klokoppling. Anledningarna till detta är att den är mer komplex, 
konstrueras mer sällan än transmissioner och att klokopplingen görs internt medan beståndsdelar 
i transmissionskopplingen i stor utsträckning beställs från leverantör5. 
 
Tiden för att ta fram en ny komponent ökar nödvändigtvis inte jämnt med antalet. Om det ingår 
flera transmissionskopplingar i en demonstrator uppskattas tiden för att ta fram nummer två, tre 
och så vidare kortare än tiden för att ta fram den första, eftersom mycket data är känd och 
dimensionering gjord6. Tiden uppskattas öka med faktorerna i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 Tidsökning per komponent där antalet överstiger ett 
Antal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ökning  -  50 % 25 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
Faktor 1 1,5 1,75 1,95 2,15 2,35 2,55 2,75 2,95 3,15 

                                                 
4 Jonny Strandberg 
5 Joakim Lundin 
6 Rikard Mäki och Jonny Strandberg 
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4.2.2 Kugghjul 
Initiala kuggberäkningar utförs redan vid skapandet av ett utlägg, vilket utgör en förutsättning för 
resursplaneringsmodellen. Dessa överslagsberäkningar kan ta mellan en eller ett par dagar 
beroende på koncept . Därför tas det enbart hänsyn till beräknings- och konstruktörstid efter att 
beräkningarna till utlägget är klara7, se bilaga 5 för data.  
 
En stor faktor vid framtagning av kugghjul är efterforskning och indata. Mycket beror på hur lätt 
det är att få tag på underlag. Då data är okänt måste beräkningarna göras om eller kontrolleras 
upp till fem gånger innan det blir rätt och lastunderlagen är ofta dåliga7.  
 
De identifierade komponentgrupperna är cylindriska kugghjul, koniska kugghjul och 
splinesförband. Vad gäller splinesförband så skiljer det sig om det handlar om splinesförband på 
kugg eller enskilt, till exempel på medbringare eller på axel. I modellen handlar det endast om 
enskilda splinesförband, de tidigare räknas in i tiden för kugghjul. 
 
Olika sorters kugghjul kräver samma eller liknande data, men det uppskattas vara mer arbete med 
koniska kugghjul då de förekommer i par. De måste dimensioneras och hänsyn till ljud och 
kontakt bör tas. Storleken på hjulen är dock av mindre betydelse för konstruktörstiden7. I 
modellen är tiden för cylindriska och koniska kugghjul densamma. Skillnaden ligger i att det med 
koniska endast går att välja 0, 2, 4 eller 6, det vill säga parvis.  
 
Här uppskattas tiden för att ta fram ytterligare komponenter öka med antalet, till skillnad från i 
fallet med kopplingar och bromsar. Den tidsvinst som tjänas in på att viss teknik är känd vid 
framtagning av många liknande komponenter uppskattas gå åt till att det blir mer komplext med 
fler komponenter7. 
 

4.2.3 Lager 
Framtagning av lager tar relativt de andra specialistområdena angivna i modellen förhållandevis 
lite tid, se data i bilaga 5. Den största anledningen till det, är att konstruktörerna vanligtvis väljer 
lager istället för att konstruera dem7. Andra är att lagertillverkaren ger mycket stöd och att 
konstruktörerna strävar efter att välja så lika lager i hela konstruktionen som möjligt. Liten 
variation på olika typer och storlekar av lager minskar konstruktörstiden, blir billigare och 
underlättar montering eftersom montören inte behöver hålla reda på vilket lager som ska sitta var 
om det är samma överallt8. 

Utrymmet i demonstratorn styr till stor grad valet av lager och är utrymmet litet är ett glidlager att 
föredra. Vid användning av lager kopplade till kugg, till exempel nållager, eller hjullager fås 
ritningarna från tillverkaren. Glidlager specialtillverkas dock varför viss ritningstid går åt och det 
krävs dialog med leverantören. Dialogerna kan ta mycket tid, men utslaget på varje lager blir den 
sammanlagda uppskattningen ändå relativt liten8. 

Vid uppskattning av antal lager kan en tumregel vara att det i snitt finns ett lager kopplat till kugg 
(till exempel nållager eller rullager) och ett glidlager per lagrat kugghjul samt två lager per axel9. 
 
Inom området lager är i princip all tid specialisttid. 
 

                                                 
7 Mats Åkerblom och Thomas Andersson 
8 Donald McCarthy 
9 Rikard Mäki 
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4.2.4 Axlar 
Området axlar är uppdelat i två komponentgrupper. Enkla axlar så som utgående axlar och 
stickaxlar, samt kopplingsaxlar utrustade med kylkanaler. Kopplingsaxlar är mer avancerade och 
beräknas ta två till tre gånger så lång tid att ta fram som en enkel axel10. Inom området axlar finns 
inga specialister varför all tid räknas till övrig tid, se bilaga 5 för data. 
 

4.2.5 Hus/kåpa 
Området hus/kåpa är inte nedbrutet i arbetsnedbrytningens olika faser som de andra områdena 
ovan. Anledningen till detta är bland annat att huset/kåpan inte är en egen komponent, utan 
något som omsluter andra komponenter varför det är direkt beroende av de ingående 
komponenterna. Avdelningen för drivlineutveckling utvecklar sällan nya hus, utan utgår från de 
befintliga och dess dimensioner när en ny demonstrator ska tas fram9. Detta leder till att det blir 
svårare att uppskatta tid för framtagning av hus/kåpor. 
 
Det uppskattas dock ta mer tid att utveckla ett gjutet hus än ett svetsat/bearbetat vilket anges i 
bilaga 5 under rubriken ”Demonstrator”11. 

                                                 
10 Olle Öberg och Gunnar Lindberg 
11 Daniel Jansson 
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5 Tillämpning på hydraultransmission 
I kapitel 5 ges en beskrivning av hur modellen tillämpas på en hydraultransmission. 
 
Hydraultransmission (HT) är en så kallad Countershaft-transmission, benämnd ”transmission D” 
i valideringen i kapitel 6, och används i Volvos hjullastare. Konstruktionen är känd och därför 
inte sekretessbelagd varför den kan utgöra ett exempel. Figur 5.1 är ett utlägg av en 
hydraultransmission. 
 

 
Figur 5.1 Utlägg av en HT‐låda 
 
Utifrån utlägget i figur 5.1 samt erfarenheter har en testgrupp identifierat följande: 

• 7 transmissionskopplingar, varav en av dessa är en lock-up-koppling i en  
momentomvandlare, vilken uppskattas utgöra samma konstruktörstid som en 
transmissionskoppling 

• 18 cylindriska kugghjul 
• 5 splinesförband 
• 23 lager kopplade till kugg 
• 7 glidlager 
• 5 enkla axlar 
• 3 kopplingsaxlar 
• Gjutet hus 
 

Vissa av dessa är tydligt utmärkta i utlägget, till exempel kopplingar och kugghjul, medan andra 
komponenter kräver mer eftertanke och erfarenhet. En tumregel för uppskattning av antal lager 
finns angiven i kapitel 4.2.3. 
 
Den identifierade informationen fördes därefter in i resursplaneringsmodellen vilket visas i figur 
5.2. Figuren visar även att utlägget är inklistrat i modellen, vilket underlättar dokumentationen. 
Sammanlagt tog identifieringen av komponenterna och ifyllnaden i modellen ungefär en timme. 
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Figur 5.2 Illustration över resursplaneringsmodellen med inmatade data och utlägg för en hydraultransmission. 
Resursplaneringsmodellen syns i sin helhet i bilaga 4. 
 
Då komplexitetsgraden för en HT-låda uppskattas vara generellt låg användes endast 
komplexitetsgrad ett (1) i testet och det genererade en konstruktörstid på 6 438 timmar samt en 
ledtid på 57 veckor. Detta motsvarar en konstruktörs heltidsarbete i drygt fyra år om han/hon 
arbetar 1540 timmar per år12, alternativt fyra konstruktörer arbetandes på halvtid i lite mer än ett 
halvår, exklusive ledtider. Modellen genererade även sju olika diagram som visar hur resurserna är 
fördelade inom de olika komponentgrupperna. Resursfördelningen över utveckling av de 18 
cylindriska kugghjulen ses i diagram 5.1. 
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Diagram 5.1 Resursfördelning över utveckling av HT‐lådans cylindriska kugghjul 

                                                 
12 Lena Brattberg-Norman.  
En konstruktör beräknas arbeta 35 timmar effektiv/debiterbar tid per vecka och 1540 timmar per år.  
Siffrorna är aktuella för 2008. 
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Förutvecklingsprojektet på HT-lådan, om det hade genomförts i dagsläget, hade kostat 5,6 
miljoner kronor i konstruktörskostnader att genomföra. Kostnaden är fördelad enligt diagram 5.2 
och vi kan se att de största kostnaderna, tillika de tidskritiska faserna, för en hydraultransmission 
ligger på kugghjul och ritningssammanställning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 5.2 Den totala kostnaden för HT‐lådans konstruktörer, med den totala tiden infälld i hörnet 
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6 Validering 
Nedan beskrivs de metoder som användes för att öka tillförlitligheten av modellen och resultat 
av olika tester presenteras. 
 
Efter modellens färdigställande genomfördes en återkoppling till alla de konstruktörer som 
bidragit till tidsuppskattningarna så att de fick en möjlighet att se över data igen, jämföra med 
andra områden samt justera vid behov. 
 
För att ge modellen tillförlitlighet har den av en testgrupp prövats på fyra olika transmissioner 
som är utvecklade eller i dagsläget utvecklas på Volvo CE:s avdelning för drivlineutveckling. På 
grund av sekretesskäl kan samtliga inte beskrivas här, utan benämns istället med andra namn, så 
som ”transmission A”. Några av förutvecklingsprojekten till transmissionerna i testet är redan 
genomförda sedan länge, några är precis genomförda och en av dem är i planeringsstadiet, detta 
för att få en stor spridning i testet. Det finns inga siffror på exakt hur lång tid de redan 
genomförda projekten tagit, därför rangordnas transmissionerna mellan varandra för att 
undersöka om de hamnade i den ordning testgruppen uppskattade. I tabell 6.1 visas resultaten av 
testerna vilka enligt specialister och konstruktörer på avdelningen godkänt. I tabellen beräknades 
konstruktörstid både om komplexitetsgraden ansågs vara ett (1) konstruktionen igenom eller om 
alla ingående komponenter ansågs vara mer komplexa. På så sätt fås värden jämförbara med 
maximum- och minimumtid för projektet. Tabellen anger även vad komplexitetsgraden generellt 
uppskattas ligga på och rangordnar transmissionerna där rank 1 är den som enligt modellen 
kommer att ta längst tid att utveckla. 
 
Tabell 6.1 Fyra olika transmissioners resultat i resursplaneringsmodellen 
Transmission Utvecklings-

nivå 
KPG 1 
[h] 

KPG 2 
[h] 

Uppskattning av KPG Rang-
ordning 

Transmission A Idéstadium   9 568 12 501 Hälften hög, hälften låg 1 
Transmission B Realiserat   7 171 10 640 Ganska mycket låg 2 el. 3 
Transmission C God kunskap   6 543   8 862 Ganska mycket hög 2 el. 3 
Transmission D (HT) God kunskap   6 438   8 726 Generellt låg 4 
 
I kapitel 5 ges exempel på hur modellen använts på transmission D, en hydraultransmission (HT).  
Transmission B är ett realiserat förutvecklingsprojekt av en nyligen färdigutvecklad demonstrator 
som tog fem heltidskonstruktörer och specialister cirka ett år att utveckla13. Ett år motsvarar 
ungefär 1540 timmar14, vilket leder till att transmission B tog cirka 7700 timmar att utveckla. 
Detta överensstämmer med resursplaneringsmodellens resultat. 
 
Modellen testades även på en komplett axel då de innehåller en del komponenter, så som 
färdbroms och koniska kugghjul, som transmissionerna saknar. Resultatet som visas i tabell 6.2 
en komplett axels resultat i resursplaneringsmodellen tyder på att uppskattningarna stämmer då 
det generellt är mindre framtagningstid för en axel än en transmission. Det bör dock observeras 
att mjukvara så som drivlinestyrning är exkluderade i modellen vilket skulle ha genererat en ännu 
större skillnad då det är mer drivlinestyrning på transmissioner än på axlar. 
 
Tabell 6.2 En komplett axels resultat i resursplaneringsmodellen 
Axel Utvecklings-

nivå 
KPG 1 
[h] 

KPG 2 
[h] 

Uppskattning av KPG Rang-
ordning 

Axel A God kunskap   4 458 5 609 Generellt låg 5 

                                                 
13 Daniel Jansson 
14 Lena Brattberg-Norman 
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7 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat av arbetet och hur resursplaneringsmodellen fungerar. 

7.1 Resursplaneringsmodellen 
Den framtagna modellen som illustreras i bilaga 4 är uppdelad i nio olika flikar, se figur 7.1. 
Förutom den del där användaren fyller i information om förutvecklingsprojektet omfattar 
modellen en instruktion och ett flödesschema till modellen, resursfördelning i form av diagram 
baserat på modellens data och den input användaren gjort samt en kostnadsberäkning. De sista 
fem flikarna utgör data till modellen uppdelad inom respektive kategori. 
 

 
Figur 7.1 Resursplaneringsmodellens nio flikar 
 
Syftet med att all data och alla resultat är samlade på samma ställe är att underlätta för användaren 
samt att tydligt visa vad beräkningarna bygger på, detta i enlighet med de krav som ställdes på 
användarvänlighet och enkelhet. Användaren kan lätt bläddra bland flikarna för att ta reda på 
vilka uppskattningar som ligger som grund för tiden och således också justera vid behov. 
Modellen är även uppbyggd så att det lätt går att skriva ut den i A4-format utan att data hamnar 
på olika sidor. 
 
Modellen är utformad i programmet Excel där samtliga celler vanligtvis är editerbara. För att 
undvika förlust av viktig information genom eventuell feltryckning är alla celler i modellen låsta, 
bortsett från de där användaren ska fylla i information. I instruktionen, bilaga 7, står det hur 
modellen låses upp för justering. 
 
Följande information är baserat på att modellen är utformad i Excel. Skulle modellen utvecklas 
och användas i ett annat program får utvecklaren lösa utformningen på motsvarande sätt och kan 
använda informationen nedan som vägledning. 
 

7.1.1 Input 
I bilaga 4 finns en figur av den framtagna modellens huvudflik, benämnd ”Input”. Här fyller 
användaren i sina värden samt klistrar in utlägget eller skissen för framtida dokumentation. Detta 
är den flik som utgör den egentliga modellen, alla de andra har endast som syfte att leverera 
information och resultat. 
 
Tabell 7.1 Ett urklipp ur modellen för att illustrera de olika ifyllnadskolumnerna 
   Antal med Antal med    
   KPG* 1 KPG* 2 KPG* Tid [h] Ledtid [v] 
Koppling & Broms        
  Färdbroms     0 0 0
  Transmissionskoppling/ -broms 0 0   0 0
  Klokoppling 0 0   0 0
    Summa K&B     0 0
 
Användaren fyller i information i tre olika kolumner, se tabell 7.1. De första två gäller antal 
komponenter och är uppdelade efter respektive komplexitetsgrad, ett eller två. Den tredje 
kolumnen gäller komplexitetsgrad för de områden som inte tar hänsyn till antal eftersom de 
antingen finns med i förutvecklingsprojektet eller inte. Här väljer användaren således noll, ett eller 
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två. Detta upprepas för varje komponentgrupp och område i modellen. Skulle någon komponent 
i det aktuella förutvecklingsprojektet inte finnas med i modellen kan användaren uppskatta om 
framtagning av komponenten kan liknas vid någon annan, till exempel så kan 
momentomvandlare och synkroniseringar tidsmässigt liknas vid framtagning av en 
transmissionskoppling. I området Hus/kåpa väljer även användaren om huset eller kåpan är 
gjuten eller svetsad/bearbetad. 
 
Resultaten är uppdelade i tid och ledtid och summeras dels för varje område och 
komponentgrupp samt i en totalsumma.  
 

7.1.2 Instruktion 
Flik två består av en instruktion till hur modellen ska användas och ett flödesschema för att på ett 
tydligt sätt förklara detta. Instruktionen finns i bilaga 7 och den innefattar även information om 
hur användaren kan justera i modellen och vad de olika komponentgrupperna innefattar. 
 

7.1.3 Resursfördelning 
I fliken benämnd resursfördelning finns totalt nio olika diagram, ett för varje komponent inom 
koppling och broms, kugghjul, lager och axlar. Då användaren fyller i information i modellen 
uppdateras diagrammen automatiskt utifrån data, antal och komplexitetsgrad. Diagrammen är 
uppdelade i specialisttid och övrig tid för att underlätta resursplanerarens arbete, och visar tid 
inom varje fas i arbetsnedbrytningen. Observera att skalan på de olika diagrammen skiljer sig då 
det är stora tidsspann mellan olika komponenter vilka kräver diagram med skilda skalor för att 
informationen ska bli tydlig. 
 

7.1.4 Tid och kostnad 
Denna flik talar om vad projektet kommer att kosta i form av konstruktörstid baserat på tiden 
modellen ger multiplicerat med 870 kronor vilket är vad en specialist eller konstruktör uppskattas 
kosta per timme år 2009. Två diagram i form av kostnad per fas och total tid per fas illustreras. 
 

7.1.5 Data 
I modellens sista fem flikar finns alla data i form av tidsuppskattningar som ligger till grund för 
beräkningarna. Dessa data finns presenterad i bilaga 5. Den första fliken redogör för 
övergripande data medan de andra fyra omfattar respektive funktion och dess 
komponentgrupper. De senare är indelade i dels total tid per komponentgrupp, därefter delas 
tiden upp i specialisttid och övrig tid och i den sista tabellen finns funktioner som ligger till grund 
för diagrammen i resursfördelningen, det vill säga fördelning av tid kopplat till antal 
komponenter. I flikarna ”Data lager” respektive ”Data axlar” är all tid endera specialisttid eller 
övrig tid varför uppdelningstabellerna ”Fördelning av tid kopplat till antal komponenter” saknas. 
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8 Diskussion 
I diskussionen tas tankar angående genomförandet av arbetet och dess osäkerheter upp samt 
rekommendationer till fortsatt arbete. 
 
Författaren anser att detta arbete gett avdelningen en god grund för att kunna planera resurser 
utifrån efterfrågan. Arbetet ger också en inblick i konstruktörernas arbetsgång och 
förutvecklingsprojektens tidskritiska faser samt en indikation på var effektiviseringspotentialen är 
störst. Området resursplanering samt nedbrytning och tidsuppskattning av denna är dock oerhört 
stort och komplext och inga exakta resultat är möjliga att ge. Centralt i arbetet var att väga 
detaljrikhet mot generaliseringar för att modellen varken skulle vara för specifik eller för generell. 
 
De data som används i modellen är baserade på uppskattningar gjorda av avdelningsingenjörer 
vilket både kan vara modellens styrka och dess svaghet. Styrkan ligger i att de faktiska personerna 
som utför arbetet, och således är mest insatta i arbetsgången, fått uppskatta sin egen tid, medan 
svagheten kan vara att inget projekt och ingen ingenjör är den andra lik, vilket leder till variationer 
som modellen inte tar hänsyn till.  
 
Resursplaneringsmodellen är utvecklad i Microsoft Office Excel och utgår från avdelningens 
vanligaste komponenter. Funktionsbeskrivning och data är dock upplagt på ett sådant sätt att det 
sannolikt skulle gå att utforma den även i ett annat program och inom ett annat område förutsatt 
att arbetsgången är dylik. En förutsättning är att ny data och nya komponentgrupper identifieras. 

8.1 Rekommendation till fortsatt arbete 
Tester visar att resursplaneringsmodellen tidsmässigt rangordnar olika projekt korrekt i 
förhållande till varandra och resultaten förefaller rimliga Det som inte är känt är vilken 
felmarginal modellen har. En rekommendation till ett användande av modellen är att 
dokumentera alla projekt som matas in i form av datum, resultat och vilket underlag som använts. 
Efter projektens slut jämförs sedan det faktiska resultaten med modellens uppskattning, och 
felmarginaler tydliggörs. Genomförs detta på flertalet projekt kan informationen användas till att 
justera modellen efter verkligheten. 
 
Ett fortsatt arbete och en fördjupning i modellen skulle även kunna vara att väva in 
drivlinestyrning och elektronik, vilka båda är helt uteslutna i dagsläget. Det skulle innebära en rad 
komplikationer och det är inte säkert att det skulle vara möjligt, men om det skulle lyckas skulle 
det ge en större tyngd och användbarhet till modellen. 
 
Modellen har stor potential att kunna användas som stöd till projektledare om den anpassas till 
att även ta hänsyn till kalendertid, det vill säga när i tiden vilken fas ska genomgås i förhållande till 
en annan. En annan vinst vore att anpassa modellen till att förutom förutvecklingsprojekt även 
omfatta startprojekt, vilket skulle innebära en utökning av arbetsnedbrytningen och innefatta till 
exempel kvalitetssäkring och leverantörsutveckling. 
 
När modellen ska tillämpas i verkliga projekt vore det essentiellt att utse en ansvarig för den som 
kan sköta uppdateringar och se till att information lagras, på så sätt har modellen potential att bli 
långlivad inom avdelningen.  
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Vid utformning av modellen har även Microsofts hjälpsida på Internet varit användbar.  
 http://office.microsoft.com/en-us/excel/ 
 
Muntliga referenser anges som fotnoter i texten samt i bilaga 1. 
 

http://office.microsoft.com/en-us/excel


Bilaga 1 - Muntliga referenser 
I detta dokument anges vilka referenser som under examensarbetets gång deltagit i olika 
konstellationer för att ge sin input i olika frågor. 
 
I förteckningarna nedan anges inte de avstämningsmöten som kontinuerligt hållits med 
handledarna Joakim Lundin och Rikard Mäki. På samma sätt anges inte avstämningarna med 
examinator Elisabet Kassfeldt. Utöver de angivna datumen nedan har flertalet av de nedan 
omnämnda delgett sina erfarenheter löpande under arbetets gång. 
 
Konstruktör  Avdelning   Datum 

Konstruktörer behjälpliga vid brainstormingsessioner och diskussioner 
Tema: modell, behov, idégenerering   2008-09-01 
Joakim Lundin 14820 
Daniel Jansson 14830 
 
Tema: Modellutformning, insamling av data, tidsuppskattningar  2008-09-02 
Mats Åkerblom 14820 
Thomas Andersson 14820 
 
Tema: behov, krav, verifiering    2008-09-15 
Joakim Lundin 14820 
Daniel Jansson 14830 
Linda Åberg  14300 
 
Tema: behov, nytta, tillförlitlighet, examensarbetets fokus  2008-09-11 
Peter Eriksson 14300 
Per Söderberg 14300 

Konstruktörer behjälpliga vid arbetsnedbrytningen 2008-09-15/22 
Rikard Mäki  14820 
Joakim Lundin 14820 
Markus Enberg 14830 
Johan Falkhäll 14830 
Linda Åberg  14300 
Daniel Jansson 14810 
Ola Lindberg  konsult 
Håkan Medén 14810 
Donald McCarthy 14820 

Specialister, specialområden 
Tema: Tidsuppskattning, koppling och broms   2008-09-23/24 
Rikard Mäki  14820 
Jonny Strandberg 14820 
 
Tema: mjukvara    2008-09-23 
Björn Brattberg 14710 
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Tema: Tidsuppskattning, kugghjul och splines   2008-09-26 
Mats Åkerblom 14820 
Thomas Andersson 14820 
 
Tema: Tidsuppskattning, lager    2008-09-26 & 
     2008-10-20 
Mats Åkeblom 14820 
Thomas Andersson 14820 
Donald McCarthy 14820 
 
Tema: Tidsuppskattning, axlar    2008-10-23 
Ralf Nordström 14820 
Bertil Lindell  14810 
 
Tema: Tidsuppskattning, axlar i transmission   2008-10-24/30 
Olle Öberg  14820 
Gunnar Lindberg 14810 
 
Tema: Tidsuppskattning, övergripande, hus   2008-10-21 
Daniel Jansson 14830 

Validering     2008-11-10/25 
Rikard Mäki  14820 
Joakim Lundin 14820 
Timothy Kingston 14820 

Resursplanering    2008-12-02 
Lena Brattberg-Norman 14820 
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Bilaga 2 – QFD-matris 
De produktegenskaper som viktats högst i matrisen är markerade med fet stil. 
 

 



Bilaga 3 - Konceptgenerering

Morfologisk matris
Excel Webformulär Databas Miniräknare
Specialistfunk. 14800-produkter Faser Komponenter
AE-avd. konstruktör på avd. ansv. konstruktör vem som helst

Koncept
Verktyg Struktur Användare Påverkan

1 Excel Specialistfunk. AE-avd. C
2 Excel Specialistfunk. Konstruktör på avd.
3 Excel Specialistfunk. Ansv. Konstruktör
4 Excel 14800-produkter AE-avd. B, C
5 Excel 14800-produkter Konstruktör på avd. B
6 Excel 14800-produkter Ansv. Konstruktör B
7 Excel Faser AE-avd. C
8 Excel Faser Konstruktör på avd.
9 Excel Faser Ansv. Konstruktör

10 Webformulär Specialistfunk. AE-avd. C
11 Webformulär Specialistfunk. Konstruktör på avd. A, C
12 Webformulär Specialistfunk. Ansv. Konstruktör A, C
13 Webformulär 14800-produkter AE-avd. B, C
14 Webformulär 14800-produkter Konstruktör på avd. A, B, C
15 Webformulär 14800-produkter Ansv. Konstruktör A, B, C
16 Webformulär Faser AE-avd. C
17 Webformulär Faser Konstruktör på avd. A, C
18 Webformulär Faser Ansv. Konstruktör A, C
19 Databas Specialistfunk. AE-avd. C
20 Databas Specialistfunk. Konstruktör på avd. A, C
21 Databas Specialistfunk. Ansv. Konstruktör A, C
22 Databas 14800-produkter AE-avd. B, C
23 Databas 14800-produkter Konstruktör på avd. A, B, C
24 Databas 14800-produkter Ansv. Konstruktör A, B, C
25 Databas Faser AE-avd. C
26 Databas Faser Konstruktör på avd. A, C
27 Databas Faser Ansv. Konstruktör A, C

Referens
Gissa Komponenter Ansv. Konstruktör

Viktning
A Användarvänlighet
B Tillförlitlighet
C Tidsåtgång

Pugh-viktning
-1 sämre
0 lika bra
1 bättre

2* mkt bättre

Pugh-matris
Referens Koncept 2 Koncept 3 Koncept 8 Koncept 9

Användarvänlighet 0 2 1 2 1
Tillförlitlighet 0 1 1 1 1
Tidsåtgång 0 2 1 2 1

5 3 5 3

Användare
Struktur
Verktyg



Bilaga 4 - Figur av modell

Antal med Antal med
KPG* 1 KPG* 2 KPG* Tid [h]

0 0

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Summa K&B 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Summa Kugg 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Summa Lager 0

0 0 0 0
0 0 0 0

Summa Axlar 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

Tid Ledtid

timmar veckor

* Komplexitetsgrad

Resursplaneringsmodell

Ledtid [v]

Problemstudie demonstrator

Koppling & Broms
Färdbroms
Transmissionskoppling/ -broms
Klokoppling

Kugghjul
Cylindrisk
Konisk
Splinesförband

Lager
Kopplad till kugg
Nav-/hjullager
Glidlager

Axlar
Enkla axlar
Kopplingsaxlar

Hus/kåpa Gjutet

Summa 0 0

Ritning demonstrator

Montering demonstrator

Patentsökning demonstrator

Dokumentation demonstrator



Bilaga 5 - Modelldata

1 2
200 300

500 1000
Framtagning: Svetsat/bearbetat Hus/kåpa 200 400

200 400
 -  -

5 30

Demonstrator 

Problemstudie demonstrator

Dokumentation demonstrator

Montering demonstrator

Patentsökning demonstrator

Justering

Komplexitetsgrad

Ritning demonstrator

Framtagning: Gjutet Hus/kåpa

 +50% av komponenternas ritningsstid

 10% av den totala tiden

1 (7)



1 2 1 2 1 2
35 70 35 70 20 40
40 40 20 20 15 15
25 75 25 75 25 25
15 15 15 15 15 15
5 30 5 30 5 5
5 30 5 30 5 5

50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0

50 50 50 50 50 50
115 130 115 130 50 60
50 50 50 50 20 20
50 50 50 50 20 20
15 30 15 30 10 20
40 40 40 40 56 56
13 13 13 13 13 13 veckor
0 0 0 0 16 16

20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
0 0 0 0 0 0

Normalfall     (1) 305 285 216
Komplexitet  (2) 405 385 246

A Färdbroms
B
C Klokoppling

A [h]

3D-modellering

Beräkning

Koppling & Broms

C [h]

Dimensionsunderlag

Konceptgenerering

Konceptval

Materialval

B [h]

Dokumentation

Framtagning komponent: 

Ritningskritik

Dialog leverantör

Toleranssättning

Ritning

Hitta leverantör

Komplexitetsgrad

Transmissionskoppling/ -broms

Problemstudie

Inköp/Tillverkning

Ritningsframtagning

Dimensionering

Krav

Produktkostnad

Ledtid

Summa
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
35 70 35 70 20 40 0 0 0 0 0 0
40 40 20 20 15 15 0 0 0 0 0 0
25 55 25 55 25 25 0 20 0 20 0 0
15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0
5 20 5 20 5 5 0 10 0 10 0 0
5 20 5 20 5 5 0 10 0 10 0 0

10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40
15 30 15 30 10 20 100 100 100 100 40 40
0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 20 20
0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 20 20

15 30 15 30 10 20 0 0 0 0 0 0
40 40 40 40 56 56 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 veckor 13 13 13 13 13 13 veckor
0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 165 245 145 225 136 166 140 160 140 160 80 80

N (1) 54% 51% 63% 46% 49% 37%
K (2) 60% 58% 67% 40% 42% 33%

Fördelning av tid

C [h] A [h] B [h] C [h]A [h] B [h]
Övrig tidSpecialisttid

Procent av den totala tiden
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1 2 1 2 1 2
5 10 5 10 5 10
5 5 5 5 0 0

10 10 10 10 5 5
 -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -

10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5

35 35 35 35 35 35
14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14
7 7 7 7 7 7
5 30 5 30 5 30

13 26 13 26 13 26 veckor
 -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -
5 5 5 5 5 5

Normalfall     (1) 100 75 65
Komplexitet  (2) 105 105 95

A Cylindrisk
B
C Splinesförband

Ledtid

B [h]

Konceptgenerering

Dialog leverantör

Toleranssättning

Ritning

Hitta leverantör

Framtagning komponent: 

A [h]

3D-modellering*

C [h]

Dimensionsunderlag

Konceptval

Materialval

Beräkning

Kugghjul

Komplexitetsgrad

Konisk

Problemstudie

Inköp/Tillverkning

Ritningsframtagning

Dimensionering

Krav

Kostnad

Summa

Ritningskritik

Dokumentation
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5  -  -  -  -  -  -
5 5 5 5 5 5  -  -  -  -  -  -
7 7 7 7 7 7 28 28 28 28 28 28
0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14
0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14
7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0
5 30 5 30 5 30 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 veckor 13 26 13 26 13 26 veckor
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

Summa 47 77 47 77 37 67 28 28 28 28 28 28

N (1) 47% 63% 57% 28% 37% 43%
K (2) 73% 73% 71% 27% 27% 29%

Procent av den totala tiden

Fördelning av tid

Specialisttid Övrig tid
A [h] B [h] C [h] A [h] B [h] C [h]
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1 2 1 2 1 2
3 6 10 10 3 6
2 2 10 10 2 2
5 5 20 20 5 5
 -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -
5 5 20 20 5 5
3 3 10 10 3 3
2 2 10 10 2 2
0 0 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,5 1
0 0 0 0 0 0 veckor
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,5 1
0 0 0 0 0 0

Normalfall     (1) 15 60 16
Komplexitet  (2) 18 60 20

A
B
C Glidlager

C [h]

Kopplad till kugg
Nav-/hjullager

Dimensionering
Kostnad

Dokumentation
Ritningskritik

Summa

B [h]

Konceptgenerering

Framtagning komponent: 

A [h]

3D-modellering

Dimensionsunderlag

Konceptval

Materialval

Beräkning

Lager

Problemstudie
Komplexitetsgrad

100% av tiden är specialisttid

Ritningsframtagning

Krav

Dialog leverantör

Toleranssättning

Ritning

Hitta leverantör

Ledtid

Inköp/Tillverkning
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1 2 1 2
1 1 2 3
3 3 5 6
2 2 8 10
 -  -  -  -
 -  -  -  -
 -  -  -  -
2 2 8 8
 -  -  -  -
 -  -  -  -

10 15 30 40
 -  - 8 12
 -  - 14 16
 -  - 8 12
5 10 5 10
9 9 9 18
 -  -  -  -
 -  -  -  -
 -  -  -  -
5 5 8 8

Normalfall     (1) 28 66
Komplexitet  (2) 38 85

A Enkla axlar
B Kopplingsaxlar

Ritning

Ledtid

100% av tiden är övrig tid

veckor

Summa

Ritningskritik

Hitta leverantör

Beräkning

Problemstudie

Axlar

Komplexitetsgrad

Dokumentation

B [h]

Konceptgenerering

Dialog leverantör

Toleranssättning

A [h]

3D-modellering

Framtagning komponent: 

Inköp/Tillverkning

Ritningsframtagning

Dimensionering

Krav

Kostnad

Dimensionsunderlag

Konceptval

Materialval
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Bilaga 6 - Förklaring av modellens funktioner 
Detta dokument avser att förklara de funktioner som används i resursplaneringsmodellen. För 
att användaren lätt ska hitta eftersökt funktion inleds dokumentet med en 
innehållsförteckning. 
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1.4 LAGER OCH AXLAR....................................................................................................................................................... 4 
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1.7 FÖRDELNING AV TID KOPPLAT TILL ANTAL KOMPONENTER................................................................................ 4 

 

1.1 Övergripande 
Övergripande data innefattar den tid som läggs på hela demonstratorn, utanför komponentnivån. 
Eventuella ledtider summeras i egen kolumn. 

1.1.1 Problemstudie demonstrator 
Vid beräkning av tid för problemstudien användes funktionen i tabell 1, som säger att om 
komplexitetsgraden (nedan kallad KPG) är ett (1) så hämtas data från fliken ”Data övergripande” 
där uppskattning för just nämnda värde finns lagrat. Detsamma gäller om KPG är två (2). Om 
det tredje alternativet gäller, det vill säga att KPG är lika med noll, så genomförs ingen 
problemstudie och den uppskattade tiden är 0. 
 
Tabell 1 Funktion för tidsberäkning av övergripande problemstudie 
Pos. Förklaring Funktion 
G8 Data från om KPG är 1 eller 0 

adderas med om KPG är 2 eller 0. 
Svaret blir då antingen värdet 
bakom 0, 1 eller 2 och data 
hämtas för respektive värde. Minst 
en av dem är alltid 0. 

=SUM(IF(F8=1;'Data 
övergripande'!E7;0))+( IF(F8=2;'Data 
övergripande'!F7;0)) 

1.1.2 Hus/kåpa 
Funktionerna är uppbyggda på samma sätt som med problemstudie, se tabell 1, med tillägget att 
användaren även väljer om huset är gjutet eller svetsat, och data hämtas beroende på detta. 
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1.1.3 Ritning demonstrator 
Tiden för att skapa modellsammanställning och ritningsunderlag på alla komponentritningar 
uppskattas ta halva den enskilda ritningstiden extra per komponent. Därför genomfördes först 
beräkningar på samma sätt som för den sammanlagda tiden för varje funktion, de beräkningarna 
gjordes i fliken benämnd ”Data övergripande” och är dolda i modellen (kan ses om man låser 
upp modellen, se instruktioner). Därefter summerades dessa och multiplicerades med talet 1,5 
(motsvarande 50 % extra tid), se tabell 2. Anledningen till att funktionerna inte bakades ihop till 
en helhet är att de då skulle bli en sådan lång och svårförståelig funktion. 
 
Tabell 2 Funktion för tidsberäkning av övergripande ritningstid 
Pos. Förklaring Funktion 
G32 Talet 1,5 multiplicerat med 

summan för tiden av all ritningstid 
på komponentnivå. 

=(1,5*SUM('Data övergripande'!E19:F29)) 

1.1.4 Montering demonstrator 
Funktionerna är uppbyggda på samma sätt som med problemstudie, se tabell 1. 

1.1.5 Patentsökning demonstrator 
Funktionerna är uppbyggda på samma sätt som med problemstudie, se tabell 1. 

1.1.6 Dokumentation demonstrator 
Tiden för att dokumentera på ett övergripande plan, såväl löpande som i form av en slutrapport, 
uppskattas vara en tiondel av den totala tiden, därför summeras den totala framtagningstiden med 
talet 0,1 (motsvarande 10 %), se tabell 3.  
 
Tabell 3 Funktion för tidsberäkning av övergripande dokumentation 
Pos. Förklaring Funktion 
G38 Talet 0,1 multiplicerat med 

summan för den totala tiden. 
=(0,1*SUM(G8;G14;G19;G24;G28;G30;G32;G34;G36))

1.2 Koppling och broms 
Inom området koppling och broms identifieras tre grupper av komponenter. Nedan följer en 
beskrivning av de beräkningar som gjorts inom respektive område.  
 
För att underlätta för användaren finns en lista att välja antal komponenter ur istället för att fylla i 
antalet själv. 

1.2.1 Färdbroms 
Tidsberäkning av färdbroms är uppbyggd på samma sätt som den för problemstudie i  
tabell 1. Tidsuppskattningarna är angivna i en skild flik benämnd ”Data Koppling & Broms”. 
Funktionen för färdbroms blir förhållandevis enkel jämfört med kommande komponenter, 
eftersom det endast finns två alternativ; en färdbroms eller ingen färdbroms. 

1.2.2 Transmissionskoppling/-broms 
Speciellt med området transmissionskopplingar och ‐bromsar är att tiden inte uppskattas öka jämnt med antalet. 
Ju fler komponenter som ska tas fram av samma sort, desto effektivare beräknas det gå för varje komponent. När 
antalet är mer än ett ökar framtagningstiden med de så kallade antalsfaktorerna angivna i  
tabell 4. Faktorerna är baserade på en procentökning angivna i tabellens andra kolumn, 
benämnd ”Ökning”. Dessa faktorer är framtagna i samarbete med avdelningens kopplings- och 
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bromsspecialister. Tabellen sträcker sig endast till antalet tio då det generellt inte förekommer fler 
kopplingar eller bromsar per demonstrator. 
 
Exempel: Om demonstratorn innehåller tre transmissionskopplingar tar det inte tre gånger så 
lång tid att utveckla dem jämfört med att utveckla en transmissionskoppling. Uppskattningsvis 
ökar tiden med 25 % av det ursprungliga värdet mot om det är två, vilket leder till en antalsfaktor 
på 1,75 (100 % +50 % +25 % =175 %). 
 
Tabell 4 Funktioner för antalsfaktorer, antal 0‐10 
Antal Ökning Antalsfaktor Funktion 
0 0 0 (IF(D12=0;0) 
1 100% 1 (IF(D12=1;1)) 
2 +50% 1,5 (IF(D12=2;1,5)) 
3 +25% 1,75 (IF(D12=3;1,75))
4, etc. +20% 1,95 (IF(D12=4;1,95))
5 +20% 2,15 (IF(D12=5;2,15))
6 +20% 2,35 (IF(D12=6;2,35))
7 +20% 2,55 (IF(D13=6;2,55))
8 +20% 2,75 (IF(D13=6;2,75))
9 +20% 2,95 (IF(D13=6;2,95))
10 +20% 3,15 (IF(D13=6;3,15))

 
För att beräkna tiden för transmissionskoppling/-broms summeras först alla funktioner för 
antalsfaktor, därefter multipliceras detta med tiden för respektive komplexitetsgrad. Tabell 5 visar 
modellens funktion för beräkning av transmissionskoppling/-broms. För att underlätta 
förståelsen av funktionen är underfunktionen som beräknar antalsfaktorn angiven i kursiverad 
text. 
 
Tabell 5 Funktion för tidsberäkning av transmissionskoppling/‐broms 
Pos. Förklaring Funktion 
G12 Summan av 

antalsfaktorn 
multiplicerat med 
värdet för KPG1 och 
antalsfaktorn 
multiplicerat med 
värdet för KPG2. (Den 
ena är alltid 0) 

=SUM((SUM(IF(D12=0;0)+IF(D12=1;1)+IF(D12=2;1,5)+IF(D12=3;1,75)+
IF(D12=4;1,95)+IF(D12=5;2,15)+IF(D12=6;2,35)+IF(D12=7;2,55)+IF(D1
2=8;2,75) +IF(D12=9;2,95)+IF(D12=10;3,15)))*'Data Koppling & 
Broms'!G28+(SUM(IF(E12=0;0)+IF(E12=1;1)+IF(E12=2;1,5)+IF(E12=3;
1,75)+IF(E12=4;1,95)+IF(E12=5;2,15)+IF(E12=6;2,35)+IF(E12=7;2,55)+
IF(E12=8;2,75) +IF(E12=9;2,95)+IF(E12=10;3,15)))*'Data Koppling & 
Broms'!H29) 

1.2.3 Klokoppling 
Funktionerna är uppbyggda på samma sätt som med transmissionskoppling/-broms, se tabell 4 
och tabell 5. 

1.3 Kugghjul 
Vid kugghjulsberäkningarna identifierades även här tre områden.  
 
Beräkningar gjorda inom kugghjulsområdet använder inte antalsfaktorer. Tiden för att ta fram 
ytterligare komponenter uppskattas öka med antalet, till skillnad från i fallet med kopplingar och 
bromsar. Detta beror på att den tidsvinst som tjänas in på att viss teknik är känd vid framtagning 
av många liknande komponenter uppskattas gå åt till att det blir mer komplext med fler 
komponenter. 
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1.3.1 Cylindriskt kugghjul 
Då det kan förekomma väldigt många cylindriska kugghjul i en demonstrator finns inte antal som förval i 
modellen, användaren får istället fylla i antal komponenter manuellt. Detta är angivet i modellen och illustreras 
även genom att rutan har en mörkare grå färg. Funktionen för kugghjul ses i  
tabell 6. 
 
Tabell 6 Funktion för tidsberäkning av cylindriska kugghjul 
Pos. Förklaring Funktion 
G16 Summan av  =SUM(D16*'Data Kugghjul'!E28+E16*'Data 

Kugghjul'!F29) antal med KPG1 multiplicerat med 
värdet bakom KPG1, respektive antal 
med KPG2 multiplicerat med värdet 
bakom KPG2. 

1.3.2 Koniskt kugghjul 
Skillnaden mellan koniska kugghjul och de cylindriska samt splinesförbanden är att koniska 
kugghjul endast förekommer i par och uppskattas aldrig vara fler än tre par per demonstrator, 
varför alternativen 0, 2, 4 och 6 förvalts. Funktionerna är uppbyggda på samma sätt.  

1.3.3 Splinesförband 
Funktionerna är uppbyggda på samma sätt som med cylindriska kugghjul, se tabell 6. 

1.4 Lager och axlar 
Beräkningarna för alla fem komponentgrupperna inom lager respektive axlar sker på samma sätt, 
vilket är detsamma som för kugghjul. Tiden förväntas öka jämnt med antalet, precis som i fallen 
med kugghjul. 

1.5 Ledtider 
Ledtiden för färdbroms beräknas på samma sätt som tiden för problemstudie, se tabell 1. 
Anledningen till att den skiljer sig från de andra ledtidsfunktionerna är att färdbroms endast beror 
på komplexitetsgrad eftersom det antingen finns en eller ingen färdbroms. 
 
De andra ledtidsfunktionerna ser ut som i tabell 7. 
 
Tabell 7 Funktion för tidsberäkning av övriga ledtider 
Pos. Förklaring Funktion 
Bl.a.
H12 

Det största värdet av ledtiderna bakom 
antal med KPG1 och antal med KPG2 
genereras. 

=MAX(IF(D12=0;0;'Data Koppling & 
Broms'!G21);IF(E12=0;0;'Data Koppling & Broms'!H21)) 

1.6 Kostnad 
I kolumnen ”tid” hämtas data från fliken ”Input”. Dessa data multipliceras med talet 870 i 
kolumnen för ”kostnad”, eftersom det är vad en specialist/konstruktör kostar per timme år 2009. 

1.7 Fördelning av tid kopplat till antal komponenter 
Denna kategori hittas i flikarna ”Data Koppling & Broms” till och med ”Data Axlar” och 
används för att koppla det indata som användaren gör till diagrammen i fliken ”Resursplanering”. 
Funktionerna är uppbyggda på samma sätt som deras motsvarighet i fliken ”Input”, med 
skillnaden att det data de hämtar är indelade i specialisttid och övrig tid, vilket också illustreras i 
diagrammen.  
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Bilaga 7 - Instruktion

Instruktion

Flödesschema
Syfte
Syftet med modellen är att uppskatta resursbehov och 
omfattning av konstruktionsarbeten i förutvecklings- projekt 
samt att identifiera tidskritiska faser i projektet.

Genom att användaren fyller i information om antal 
komponenter och dess komplexitetsgrad beräknar 
modellen konstruktörstid och ledtid för projektet. 

Resursfördelning och kostnad 
I fliken "Resursfördelning" visas diagram över hur tiden är 
fördelad i olika projektfaser. Kostnad för konstruktörer och 
konsulter finns i fliken "Kostnad".

Data 
De data som används i modellen är framtaget i samarbete 
med erfarna konstruktörer och specialister på avdelningen 
för drivlineutveckling och hittas i flikar benämnda data samt 
respektive område. Data är baserad på tidsuppskattningar 
gjorda utifrån en arbetsnedbrytning av respektive 
komponentframtagning. 

Ändra i modellen 
Alla celler där användaren inte ska fylla i något värde är i modellen låsta. För att göra ändringar i 
modellen, t.ex. uppdatera ett datavärde eller förändra en funktion, krävs det att användaren låser upp 
cellerna. Detta görs i menyn Tools/Protection/Unprotect sheet . Lösenord för att låsa upp cellerna 
och göra ändringar i modellen är: ”editeramodell” . Därefter låses cellerna igen på samma sätt.

Funktioner
Funktioner som används i modellen förklaras i separat 
dokument benämnt "Förklaring av modellens funktioner".

Instruktion 
Flödesschemat beskriver tillvägagångssätt för modellen. 

Komplexitetsgrad (KPG) 1 motsvarar normalfall, vilket 
innebär ungefär samma lösning i form av storlek/geometri 
och belastning som i de vanligaste konstruktionerna. 

Komplexitetsgrad (KPG) 2 innebär att konstruktionen är 
mer komplex och riskerar att ta längre tid, i form av till 
exempel ökat nyhetsvärde eller mer avancerad 
funktionalitet. Om något är osäkert och/eller gör projektet 
mer komplicerat, t.ex. okänt underlag, ny teknik, andra 
krav på hållfasthet eller liknande än vanligt.

Skiss 
Användaren bör klistra in skissen/utlägget som ligger till grund för ifyllnaden. Detta för att nästa 
användare då vet om något är ändrat och/eller vad siffrorna har sitt ursprung. För att kunna klistra in en 
skiss måste användaren låsa upp modellen.
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• Enkla axlar T.ex. utgående axlar

• Kopplingsaxlar Mer avancerade axlar med t.ex. flödeskanaler

• Glidlager

Axlar

Lager är ofta odefinierade i enkla skisser eller utlägg. Vid uppskattning av antal lager kan en tumregel 
vara att det i snitt finns ett lager kopplat till kugg och ett glidlager per lagrat kugghjul samt två lager per 
axel. 
• Kopplade till kugg Rullager, kullager, nållager, etc.

• Nav-/hjullager

Lager

• Splinesförband Endast splinesförband i enskilda fall, t.ex. på axlar eller 
medbringare, ej om de sitter i splinesförband tillhörande ett 
kugghjul.

Inom kugghjul och lager fylls antalet i manuellt då de kan bli ett väldigt stort antal.
• Cylindriskt kugghjul Exempel där cylindriska kugghjul förekommer är i en planetväxel. I 

varje planetväxel räknas endast tre kugghjul, då många är identiska; 
solhjulet, kuggringen samt planethjulet räknas som en dimension.

• Koniskt kugghjul Förekommer endast i par och uppskattas vara max tre par per 
demonstrator. Exempel där koniska kugghjul förkommer är en 
konisk differential. I denna räknas endast ett av paren då 
differentialen är symetrisk och paren identiska.

• Klokoppling

Kugghjul

• Färdbroms Här går det ej att välja antal eftersom det antingen finns en 
färdbroms eller ingen alls.

• Transmissionskoppling/ -broms
Gäller både kopplingar och bromsar, summera därför dem. I 
modellen kan även lock-up-kopplingen i en momentomvandlare och 
synkroniseringar räknas som en transmissionskoppling/-broms.

Komponentgrupper

Koppling & Broms
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