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Sammanfattning 

Företaget AB Realisator ska börja producera en brandrobot som går under konceptnamnet 

FUMO™. Den har hittills endast tillverkats i två prototyper och den tredje prototypen kommer att 

presenteras under juni månad 2013. Då FUMO™ konceptet börjat ta form till en färdig produkt 

har det nu uppkommit ett behov för AB Realisator att se över produktionsstrategin och 

produktionsberedningen för den framtida tillverkningen. 

Produktionsstrategin handlar om att erhålla konkurrenskraft genom att använda sig av 

produktionssystemets egenskaper, därför är viktigt att reda från början tar hänsyn till 

produktionsstrategin när det gäller utveckling och konstruktion av produkten för att uppnå en 

kostnadseffektivitet. Om robotkonceptet FUMO™ i framtiden ska tillverkas med moduler är det 

något som ska implementeras i produktionsstrategin.  

En utvärdering om FUMO™ skulle kunna modulariseras har utfört tillsammans med kund och 

metoden som användes var MFD, grunden med MFD är att omvandla kundernas behov och krav 

till slutprodukter som är tillfredsställande. Att bygga med moduler innebär att företaget vill 

erbjuda kunderna ett brett produktutbud men att arbeta med färre komponenter genom att 

utnyttja standardiserade gränssnitt. 

Utvärdering indikerade på att en modulära arkitekturen är endast delvis lämplig för FUMO™, 

resultatet av studien visade att majoriteten av roboten borde använda sig av en integrerad 

arkitektur. Anledningen till resultatet är att de tekniska lösningarna som finns i roboten är av hög 

grad bundna till specifika egenskaper och är någorlunda fristående och unika. Därför är det få 

tekniska lösningar som uppfyller samma produktegenskaper vilket reducerar möjligheten att 

bilda modul. Annan anledning kan vara att AB Realisator använder sig av köpekomponenter, 

vilket innebär att tekniska lösningar är redan integrerade.  

Genom arbetet kunde antalet tekniska lösningar sjunka från 31 till 23 stycken, vilket är en 

reducering med 26 %. Att roboten inte blev i högre grad modulariserad kommer inte att försvåra 

för AB Realisator med att tillfredsställa kunderna då intresset för variationer av de tekniska 

lösningarna knappt existerar. FUMO™ behöver inte modulariseras för att tillfredsställa kunden då 

de vill ha samma robot utan modulindelningen är endast fördelaktig när det gäller underhåll och 

montering.  



 

 

 

 Abstract 

The company AB Realisator will begin producing a fire robot that goes under the concept name 

FUMO ™.  Two prototypes have been produced so far and the third prototype will be unveiled in 

June 2013. The FUMO™ concept has started to take shape into a finished product and there for 

AB Realisator need to look over the production strategy and production preparation for future 

production.  

The production strategy involves obtaining competitiveness by making use of the production 

characteristics of the system; therefore it is important to know from the beginning take into 

account the production strategy for the development and design of the product to achieve cost 

efficiency. If the robot concept FUMO™ in the future will be manufactured with modules, it is 

something that they will need to implement in production strategy. 

An evaluation has been made together with the customer regarding if FUMO™ could be built 

with modules. The method that was used for this was MFD. The idea with this method is to 

transform the customer’s needs and demands to technical solutions that will give a satisfying 

product. By building FUMO with modules, the company aims to have a broad product range but 

with fewer components by using standardized interfaces. 

The evaluation indicated that a modular architecture is only partially suitable for FUMO™, the 

results of the study showed that the majority of the robot should use an integrated architecture 

instead of a modular architecture. The reason for the result is that the solutions that are 

contained in the robot is largely tied to specific properties and is reasonably independent and 

unique. Therefore, there are few solutions that meet the same product attributes which reduces 

the possibility of forming module. Another reason could be that AB Realisator uses purchase 

components, which means that technical solutions are already integrated. 

Through the evaluation the technical solutions the parts was reduced from 31 to 23, which is a 

reduction of 26%. That the robot didn't get a higher degree in modularization will not mean that 

AB Realisator is getting any problems to satisfy customers because the interest in variations of 

the technical solutions hardly exists. FUMO™ do not need to be modularized in order to satisfy 

the customer because they all want the have same robot, but the robot could be modularized to 

draw the benefits when it comes to maintenance and assembly. 
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1 Introduktion 

Det introduserande kapitlet syftar till att ge läsaren en beskrivning och bakgrund för vilket 

examensarbetet för AB Realisator grundar sig på. Kapitlet innehåller information om företaget, 

bakgrund, problembeskrivningen och syftet med examensarbetet samt dess begränsningar. 

1.1 Beskrivning av företaget 

Företaget AB Realisator är ett enmansmanagementkonsultbolag som grundades 2008 av Thomas 

Eriksson. AB Realisator är verksam inom marknad- och affärsutveckling, särskilt med 

organisationer som har en vetenskaplig eller avancerad teknisk bas för sin verksamhet. Några 

exempel på uppdrag för AB Realisator är: 

• Hjälpa industrin att dra nytta av gemensamma vetenskapliga samarbeten. 

• Hjälpa till med att kommersialisera vetenskapliga resultat åt forskningsorganisationer. 

• Hjälpa finansiärerna att utvärdera de pågående projekt. 

Kort kan det sägas att AB Realisator hjälper organisationer att utnyttja forskning och utveckling. 

Visionen är, genom samarbete med andra, att utveckla idéer för oberoende företag och skapa en 

god tillväxt för dessa. Utvecklingsprojektet FUMO™ är en första början för denna vision. 

Något som är utmärkande för AB Realisator är deras erfarenhet, kunskap, professionalism och 

kvalitet inom dessa områden samt att de har ett väl utvecklat internationellt nätverk. AB 

Realisator är vana att samarbeta med industrier, universitet och institut samt samhället. Speciellt 

inom utvecklingsprojektet FUMO™ där stor samverkan med universitet och olika institutioner har 

bidragit till framgången av projektet där fungerande prototyper har tagits fram som har kunnat 

visas upp till intressenter.  

1.2 Bakgrund 

AB Realisator har kunnat konstatera att polismyndigheterna och försvaret använde sig av 

modern teknologi i sitt dagliga arbete där de inte ville utsätta människan för risker, det som båda 

myndigheterna använde sig av var robotar. Ett klassiskt exempel är polismyndighetens 

användning av bombrobotar. Den kommunala verksamheten som än inte hade anammat den 

moderna teknologin i sin verksamhet var brandförsvaret, detta var något som vissa brandförsvar 

själva hade ett intresse att ändra på. Därför driver nu AB Realisator ett utvecklingsarbete för att 
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ta fram den moderna robotteknologin för att stödja brandmännens arbete med 

brandbekämpning. Tanken med roboten är att stödja och göra brandmännens arbete mer 

effektivt, särskilt i komplexa lokaler och framförallt minska risken för att brandmännen skadar 

sig. Av säkerhetsskäl undviks rökdykning i vissa situationer då riskerna upplevs allt för stora. 

Resultatet innebär att brandbekämpningen blir mindre effektiv. AB Realisator har i 

utvecklingsprojektet identifierat applikationer som väsentligt skulle effektivisera brandkårens 

arbete och har redan genomfört demonstrationer på den grundtekniken från tidigare prototyper 

av FUMO™. Robotens primära uppgift är att kartlägga, inspektera och inhämta fakta om kemiska 

och fysikaliska data som exempelvis temperatur, gaser och explosiv gasblandning i ett område. 

Roboten ska kunna ta sig in i området och lokalisera brandhärd, eventuell förekomst av 

människor och gastuber.  

Arbetet bedrivs i nära samarbete med bland annat tre av de största 

brandbekämpningsbrigaderna i Sverige (Södertörns brandförsvarsförbund, Storstockholm 

brandförsvar och Räddningstjänsten i Storgöteborg), forskare vid KTH, Mälardalens högskola och 

Örebro universitet etc. AB Realisator har redan visat grundläggande teknik och i ett 

studentprojekt på KTH har studenterna i slutet av november 2012 tagit fram en fungerande 

prototyp av den andra generationens robot med titeln FUMO™2.  

1.3 Problembeskrivning 

FUMO™ konceptet har börjat ta form till en färdig produkt, tredje prototypen kommer att 

presenteras under juni månad 2013, därför finns det nu ett behov för att se över 

produktionsberedningen för den framtida tillverkningen av roboten. Att ta fram och utveckla en 

produktionsberedning är ett stort och tidskrävande arbete som berör hela systemet, 

produktionsberedningen kommer även att påverka produktens framtid. Vid framtagningen av 

FUMO™1 tog AB Realisator extern hjälp av konsulter, FUMO™1 var AB Realisators första 

prototyp. Vid framtagningen av FUMO™2 arbetade AB Realisator med studenter från bl.a. KTH 

och bra resultat erhölls, därför har de valt att fortsätta sammarbetet med studenterna, med viss 

extern hjälp från konsultbolag, för att ta fram och utveckla FUMO™3. Genom sammarbetet med 

studenter från olika högskolor i landet hoppas AB Realisator på att med hjälp av unga teknologer 

skapa en stark och stabil produktionsberedning för robotkonceptet FUMO™. Detta 

examensarbete är ett av flera inom produktionsberedningen och ska behandla en specifik del. 
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Området som examensarbetet ska behandla är att undersöka om roboten skulle kunna baseras 

på en modulär plattform och om det bör implementeras i deras produktionsstrategi. 

De övriga examensarbetena behandlar ämnena industrialisering, funktionell design, 

användargränssnitt och konstruktion för montering. 

1.4 Syftet 

Med utgångspunkt från det genomförda arbetet och resultat som resulterade i FUMO™2 

kommer vissa områden att tekniskt förbättras, både för att öka prestandan och för att förbättra 

de applikationer som redan finns alt. kommer finnas på nästa generations FUMO™. Syftet med 

examensarbetet är att se över modulindelning som en potentiell strategi för robotens 

produktionssystem. 

Genom att utnyttja modulindelning i produktionssystemet för FUMO™ kan det leda till en ökad 

producerbarheten, bättre kvalitetsäkring och bidra till första steget för att möjligöra fristående 

utveckling av nya applikationer för roboten. 

1.5 Avgränsningar 

Roboten ska grovt indelas i de olika moduler som anses lämpliga enligt metoden MFD, 

förkortning för modular function deployment. Anledningen till att det endast kommer 

genomföras en grov MFD är för att roboten befinner sig i ett prototypstadium och detta är första 

utvärderingen av att implementera en modulär strategi för FUMO™. Arbetet begränsas till att 

endast fördjupa sig inom själva roboten och inte utrustningen runtom. Det innebär att 

examensarbetet ska fördjupa sig inom själva kroppen för roboten och dess ingående 

komponenterna, d.v.s. de potentiella submodulerna, för att uppnå en stark modulplattform som 

AB Realisator kommer att kunna bygga vidare på för framtida utveckling av FUMO™. Genom 

intervjuer med Thomas Eriksson har det kommit fram att hur roboten ska se ut och vilka 

komponenter som kommer att välja i slutändad har inte ännu bestämts och därför är det inte 

lämpligt att modulindela dessa komponenter på en djupare nivå. Dock kommer innehållet i 

roboten, exempelvis styrsystemen, motorerna och diverse elektronik, att analyseras på en 

djupare nivå. Det är dock viktigt att även poängtera att vi inte ska producera ett färdigt system. 

Vi kommer att jobba med ett modulsystem för tekniska lösningar och varianter. Det kommer inte 
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bli något konstruktionsunderlag utan mer en aktiekur/layout för hur en produktionslayout av hur 

FUMO™ kommer att kunna se ut. 

Arbetet kommer inte heller att behandla specifika komponenter utan behandla komponenten i 

helhet då utvecklingsprojektet inte har beslutat vilka leverantörer och märken som kommer att 

användas. Examensarbetet kommer även inte att arbeta fram konstruktionsmetodiken som ska 

skulle kunna bli underlag för hur de tekniska lösningarna ska tas fram.  

• Examensarbetet kommer inte att behandla specifika detaljer som exempelvis sladdar och skruvar 

utan kommer att behandla komponenten i helhet. 

• Examensarbetet kommer endast att göra en grov MFD för hela roboten 

• Examensarbetet kommer inte ta fram ett konstruktionsunderlag utan mer en arkitetur alt. layout 

för en produktionslayout för hur FUMO™ kommer kunna se ut. 

• Examensarbetet kommer inte ta fram konstruktionsmetodik för framtagningen av 

funktionsstrukturen som stödjer framtagningen av tekniska lösningar. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer uppläggning och val av forskningsmetod, som har används under 

examensarbetet, att förklaras mer i detalj. Denna beskrivning ges till läsaren för att ge en bättre 

förståelse av examensarbetet på AB Realisator och utvecklingen av uppdraget om 

modulindelningen av roboten, samt skapandet av en gemensam modulplattform för FUMO™ 

konceptet. Dessutom, insamlingen av data samt kriterier för att bedöma kvaliteten på 

forskningen giltighet och tillförlitlighet, presenteras och diskuteras. 

2.1 Forskningsmetod 

I detta avsnitt av metodkapitlet ges en presentation av forskningsmetoder ges samt hur 

information och data har samlats in under examensarbetet för AB Realisator. Uppgifterna och 

informationen som har samlats in under det första stadiet av examensarbetet krävdes för att få 

en solid grund för de kommande faserna av att förstå och utveckla den nuvarande versionen av 

FUMO™2, som är en prototyp till slutprodukten, för att slutligen kanske kunna uppnå en 

strategisk modulplattform till roboten som AB Realisator kommer att kunna implementera i 

deras produktionssystem samt att kunna använda sig av när roboten ska produceras.  

 Kvantitativa metoder 2.1.1

Metod som teori kan ofta delas in i två huvudkategorier. Den första teorin för metod kallas en 

kvantitativ metod och den andra kallas en kvalitativ metod. Olsson och Sörensen (2007) hävdar 

att båda dessa typer av metoder ska präglas av objektivitet för att vara tillförlitliga. Vilket innebär 

att ställningstaganden och slutsatser bör baseras på sakliga argument, som kan variera i den 

kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden undersöker faktiska förhållanden genom vilka 

datainsamling ofta kan analyseras i första hand. Den kvantitativa metoden kännetecknas av en 

stor del av de insamlade uppgifterna kan mätas, vilket är en mycket viktig faktor i den 

kvantitativa metoden. 

I examensarbetet för AB Realisator, kan den kvantitativa metoden kopplas till all data från 

nulägesanalysen för robotens konstruktion och den information som kommer att utvinnas från 

MFD. Den kvantitativa metoden visar ofta generella förhållanden och skillnader där statistisk 

analys är en viktig komponent. Kvantitativa datainsamlingsmetoder kännetecknas ofta genom att 
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inkludera standardisering, generalisering, slumpmässigt urval och separering av datainsamling 

och analys. I ett projekt som utförs med väsentligen kvantitativa metoder, har den eftertraktade 

informationen ofta redan förutbestämt i enlighet med syftet i förväg. Detta innebär att 

personliga åsikter inte beaktas i samma mängd. En nackdel med kvantitativ forskningsmetod är 

att en samlad bild av resultaten är ibland svårt att få tag på. Därför kvantitativa studierna 

kompletteras ofta med kvalitativa tillägg (Olsson och Sörensen, 2007). Ett stort flöde av 

information i form av kundvärden och tekniska lösningar har producerats av kvantitativa 

metoder i detta projekt arbete. Även de beräkningar som genomförts under projektarbetet, i 

femstegsprocessen för MFD, är kvantitativa till sin natur. 

 Kvalitativa metoder 2.1.2

I den kvalitativa forskningsmetoden granskas förhållandenas tillstånd och försöker betrakta dem 

som helt nya. Kvalitativa metoder är de metoder som ger beskrivande data, i egenskap av 

observerbara händelser. Den kvalitativa metoden bygger på analysen av data som erhållits från 

studier som beskriver hur det uppfattas. Mätbara enheter är således inte lika stora som i den 

kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden används ofta som en övergripande bild av ett 

problem krävs. Denna övergripande bild erhålls som ett resultat av kvalitativ datainsamling och 

bygger på öppna frågor. Den information och data som samlats in kan således påverkas av 

personliga åsikter. Uttalanden och slutsatser som hellre vila på saklig argumentation kan därför 

variera i den kvalitativa metoden. Genom användning av kvalitativa metoder söks beskrivningar 

eller modeller som bäst kan beskriva en viss företeelse eller ett större sammanhang. Kvalitativa 

forskningsmetoder pekar på det unika i den undersökta situationen eller händelse. Alla 

kvalitativa studier oftast tidskrävande (Olsson och Sörensen, 2007). Under examensarbetet för 

AB Realisator kommer den information och data som inhämtas från intervjuerna gällande 

kundervärden att ske främst genom kvalitativa metoder. 

 Reliabilitet och validitet 2.1.3

Reliabilitet och validitet är två begrepp som vanligtvis används när man talar om hur pålitliga och 

användbara den insamlade data och information verkligen är. För att kunna erhålla data med hög 

tillförlitlighet krävs det att de valda metoderna är strukturerade på ett sätt att det insamlade 

materialet ger konstant data. Validiteten betecknar användbarheten av data och huruvida om 
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den uppfyller syftet med arbetet. För att öka giltigheten, är det viktigt att specificera ändamålet 

med insamlingen. Komplikationer som kan vara förknippade med insamling av data kan vara att 

materialet har en hög tillförlitlighet men tyvärr är opraktiskt för arbetet. Dock är det viktigt att 

tänka på att användbar information kan vara opålitliga som i sin tur kan resultera i felaktiga och 

missledande slutsatser (Burell & Kylén (2003). Examensarbetet som utförs för AB Realisator siktar 

på att ha en lika hög reliabilitet som validitet, detta uppnås genom att spela in alla intervjuer 

digitalt och att kontinuerligt sammarbeta med konstruktörerna för att erhålla korrekt 

information gällande de tekniska lösningarna, deras koppling till moduldrivarna samt att hålla 

alla inblandade uppdaterade om projektets framgång och resultat.  

2.2 Litteraturstudien 

För att skapa sig en bredare och djupare kunskap om det utvalda ämnet för examensarbetet 

samt för att kunna förankra de föreslagna strategierna, inom produktionsberedningen, har 

litteraturstudier avseende de involvera områden genomförts. Enligt Burell & Kylén (2003), 

kommer en bred bas ge möjligheten till mer tillförlitliga och användbara slutsatser. För att kunna 

öka tillförlitligheten och giltigheten har källorna för litteraturen noga valts ut. Det insamlade 

materialet har samlats in från ett antal olika områden som senare har sammanställts och 

presenterats i rapportens teorikapitel. De omfattande teorier har gett nya infallsvinklar till 

examensarbetet för AR Realisator, vilket gör resultatet mer objektiv och tillförlitlig. Rapportens 

teoretiska kapitel har fungerat som en stödjande roll för arbetet, även har det insamlade och 

analyserade materialet stöttat rapporten. I början av rapporten har det varit stort fokus på själva 

Litteraturstudien, men under examensarbetets gång har det övergått till att bli mer parallellt 

med insamlingen av data och nulägesanalysen för FUMO™2. Det lades stor vikt på 

litteraturstudien i början av examensarbetet är för att litteraturstudien krävdes för att kunna gå 

vidare med att skapa och förstå MFD som metod. Den insamlade data som kommer att 

analyseras erhålls från MFD, därför gick det inte att utföra parallell insamling av litteraturstudie 

och insamling av data i början av examensarbetet. 

2.3 Intervjuer 

En viktig del av examensarbetet var att dra nytta av de tankar, funderingar och förväntningar 

gällande utvecklingsprojektet FUMO™ hos de engagerade personerna på de olika inblandade 
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brandbekämpningsbrigaderna, särskilt när det gäller kundvärdena. Kundvärdena är en viktig del i 

processen för att kunna utföra modulindelningen med MFD som verktyg (Erixon 1998). För att 

inhämta information gällande intresset på marknaden, vad det finns för behov och vad som 

förväntas av FUMO™ har kontakten, via projektets ägare, med de olika 

brandbekämpningsbrigaderna används. Personliga intervjuer genomfördes med de olika 

personer som har varit engagerade i detta utvecklingsprojekt från de olika brigaderna runt om i 

Sverige.  

Eftersom att det var samma typ av kunskap som eftersträvade att erhålla i de olika intervjuerna 

har samma metod och frågor användes till samtliga, men på grund av att frågorna är öppna och 

kräver den intervjuades engagemang varierade intervjuernas storlek och form från person till 

person. Precis som Burell & Kylén (2003) föreslår, intervjuer varierar i form, storlek och struktur. 

Intervjuerna var ofta halvstrukturerade och flexibla, skulle kalla dem samtal snarare än 

intervjuer. Denna form av intervjuer har passat examensarbetet väl då målet var att skapa en 

kontakt där båda parter bidrar till en mer konstruktiv kunskapsöverföring. Genom att använda 

denna kvalitativa metodik med öppna frågor i våra intervjuer erhölls en helhetsbild som bidrog 

till examensarbetets framgång. När den öppna intervjuen hade genomförts ställdes även mer 

styrande frågor som har uppkommit via tidigare intervjuerna. 

Under själva intervjuen fick personen som intervjuades femton lappar framför sig, varje lapp 

innehöll en text med ett av de femton kundvärdena, syftet med detta var att den intervjuade 

skulle rangordna de olika kundvärdena utefter deras egna intressen och behov. Parallellt med 

rangordningen skulle de även tala om vad de tänkte på och motivera för de val som gjorts. Målet 

med detta var att få reda på vad som är viktigt med roboten utifrån deras perspektiv och vilka 

krav som de ställde.  

Det är viktigt att komma ihåg att Quality Function Deployment kräver att de grundläggande 

kundernas behov har blivit identifierade för att kunna arbeta vidare med MFD:n. Ofta kommer 

kunderna att försöka uttrycka sina behov i termer av "hur" behovet kommer kunna tillgodoses 

och inte i termer av "vad" behovet är, exempelvis - att ha en robot som snabbt och enkelt ska 

kunna komma in och skicka information som blir beslutsunderlag för att snabbt kunna ta beslut 

om hur brandmännen ska agera. Det är väldigt viktigt att förstå roten till behovet och därför är 
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det var stor vikt att fråga kunden "varför" tills man har skapat sig en förståelse (www.npd-

solutions.com, 2013). 

Samtliga intervjuer spelades in, detta för att öka pålitligheten samt att kunna gå tillbaka och 

lyssna om. Något viktigt som bör nämnas är att informationen som erhålls via intervjuerna är 

bundna till individen och kanske inte representerar hela organisationen. Med detta innebär att 

om den intervjuade intressenten försvinner och någon annan kommer in och ersätter han/hon 

kommer det, med stor sannorlikhet, att innebära att kundvärdenas rakning kommer att skilja sig 

och att de efterfrågar en helt annan produkt. 

Intervjuerna kommer att utföras med följande tre personer på de olika brandförsvaren, samtliga 

har olika bakgrunder och utbildningar vilket kommer kunna ge en bredare vy över vad som 

efterfrågas. 

• Bo Björklund, Teknisk chef, Södertörns brandförsvarsförbund 

• Dan Hallman, Strategi och utveckling, Storstockholms brandförsvar 

• Stefan Särdqvist, Lärare och forskare, Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

2.4 Insamling av data 

Insamlingen av data kommer först och främst ske genom en nulägesanalys av den nuvarande 

prototypen FUMO™2 och se över de planerade åtgärderna för FUMO™3 för att kunna ligga 

närmare slutprodukten. Det som kommer att göras är, tillsammans med andra examensarbetare 

som är inblandade i detta utvecklingsprojekt, att utvärdera hur roboten ser ut, hur den är 

konstruerar och vad för tekniska lösningar som den innehåller samt vad som skulle kunna tänkas 

göras bättre. När intervjuerna sedan är utförda och en MFD är framtagen kommer ytterligare 

data att kunna erhållas som kommer ge vidare information om hur många moduler som är 

rekommenderat, vilka tekniska lösningar ska sitta i samma modul, bör modulen utvecklas eller 

vara standars etc. 

2.5 Projektets olika steg 

Genom att förstå den nuvarande situationen för robotens konstruktion kan vissa risker och 

störningar identifieras. Arbetet med modulindelningen av FUMO™ kommer att ske i tre perioder, 

detta för att kontinuerligt göra framsteg i examensarbetet för att kunna uppnå resultat inom den 
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uppsatta tidsramen samt för att öka förståelsen för rapportens uppbyggnad. Dessa tre perioder 

är inte kopplade till metoden MFD utan är endast till för att examensarbetet ska kunna hålla 

tidsplanen och ha tydliga gränser för när det är, och inte är, acceptabelt att göra större 

förändringar. 

Första steget handlar om att undersöka vilka krav vi ska uppfylla med robotkonceptet FUMO™ 

samt undersöka våra möjligheter att kunna uppfylla dessa krav från de potentiella kunderna, i 

vårt fall de olika brandkårsbrigaderna. Under denna period kommer grunden att läggas för 

arbetet med MFD för att kunna utvinna data som stödjer beslutsprocessen för 

modulindelningen. När första perioden är över kommer kravspecifikationen att stängas, det vill 

säga bara mindre ändringar kommer accepteras berörande exempelvis kravspecifikationen.   

När period ett är avslutad finns det ett tekniskt avgränsat scoop för examensarbetet. Nu kommer 

fokus ligga på att undersöka vilken teknik som ska tillåtas. För att stödja denna process och för 

att den här delen troligen kommer att påverkar andra som är delaktiga i utvecklingsprojektet bör 

ett möten med de studenter som skriver examensarbeten som berör funktionell design att 

hållas. Intervjuer kommer att hållas för att få information om de olika tekniska delarna som 

roboten innehåller i dagsläget samt hur tillverkningen kommer att se ut. Ett annat mål med 

intervjuerna är att även tillsammans försöka undersöka vad som skulle kunna tänkas tas in i 

framtiden, exempelvis nya typer av hårdvara som skulle ge en bättre slutprodukt till kunden och 

förbättra produktionsdugligheten. Precis som i första perioden kommer den andra perioden 

ytterligare leda till avgränsningar gällande val av komponenter i roboten. 

Det tredje, och sista, perioden handlar om att komma fram till ett resultat för examensarbetet. 

2.6 Arbetsgången för att se över lämpliga moduler med MFD 

Innan arbetet med att ta fram och utvärdera möjligheten att använda sig av en modulplattform 

för roboten bör fakta och teori om modulindelningen uppsökas. Detta för att skapa en bred 

kunskapsgrund att stå på som även är stabil. Till hjälp för att finna de olika källor användes 

internet, bibliotek, kontaktpersoner som är verksamma inom denna bransch och olika databaser. 

Den metod som har valts att arbeta med när det gäller modulindelningen av FUMO™ är MFD. Då 

det är kundernas behov som styr riktningen för utvecklingsprojektet FUMO™ samt att det inte 

riktigt finns några konkurrenter på marknaden i dagsläget är därför MFD den mest lämpliga 
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metoden. Som senare kommer nämnas i rapporten baseras MFD som metod på kundernas 

värderingar och önskemål när det gäller vilka egenskaper som borde eller inte borde variera för 

att tillfredsställa behoven. 

När information är inhämtad gällande modulindelning kan själva arbetet med MFD börja, det 

första som gjordes var att tillsammans med projektägaren lyfta fram olika egenskaper med 

roboten som kan antas skapa värde hos kunden/användaren, även kallade kundvärden. För att 

hålla det på en hanterbar nivå begränsades antalet kundvärden till 10-20 stycken. De kundvärden 

som togs fram tillsammans med projektägaren skickades ut till de olika intressenterna för att få 

feedback gällande om kundvärdena var bra eller dåligt, samt om det fanns något som skulle 

läggas till eller ta bort. Då kundvärdena var fastställda mailades dessa ut till de olika 

intressenterna samtidigt som intervjuerna bokades. 

Intervjuerna utfördes på deras arbetsplatser, detta för att kunna få mer information om hur de 

arbetar samt vilka utrustningar som det har i dagsläget. Intervjuerna var väldigt öppna till en 

börja, detta för att låta deras egna tankar och funderingar om kundvärdena få flöda fritt utan 

några hämningar. Efter den öppna intervjuen blev det mer bestämda och riktade frågor för att få 

ut all information som behövdes för att projektet ska kunna uppnå goda resultat. 

Efter att intervjuerna hade genomförts har kunskap och information erhållits gällande deras 

individuella rankning av de olika kundvärdena samt vad de olika kundvärdena betyder för 

kunden. Även information och vad det förväntar sig av FUMO™ i nuläget och i vilken riktning de 

vill att FUMO™ ska utvecklas i framtiden. 

Den information som har inhämtats via intervjuerna kommer att föras in i QFD. De olika 

kundvärdena kommer att ges olika poäng beroende på vikten av kundvärdet för de olika 

intervjuade personerna. Om exempelvis kundvärdet ”Robust” är högst rankat kommer den att få 

det största poängen och vise versa. I QFD kommer kundvärdena att sättas i relation till de 

produktegenskaperna som roboten har. De egenskaper som kundvärdena sätts i relation till är 

framtagna tillsammans med projektägaren och konstruktörerna efter att intervjuerna har hållit, 

detta för att inte kundvärdena ska vara för påverkade av robotens nuläge. Produktegenskaperna 

går dels att inhämta genom datablad som är framtagna för de tidigare versionerna och dels 

genom intervjuer med konstruktörerna och AB Realisator. Sedan när produktegenskaperna är 

framtagna sätts önskvärda mål som ska uppnås för varje egenskap. 
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När poängsättningen av kundvärdena och robotens produktegenskaper är framtagna går det att 

utföra QFD. Genom att undersöka relationens styrka mellan kundvärdena och 

produktegenskaperna gick det att inhämta information om vilka produktegenskaper som är 

viktigast och minst viktigast för de olika kunderna. Detta gjordes genom att utföra beräkningar 

där rankningen av kundvärdet multipliceras med sambandets styrka, sedan summeras alla poäng 

för varje egenskap. Sedan för att undersöka vilka produktegenskaper som potentiellt bör variera 

för att tillfredsställa kunderna beräknades spridningens storlek. Hög spridning innebär potentiellt 

behov för variation, d.v.s. att egenskapen ska vara valbar, och låg spridning att det bör vara en 

produktegenskap som alla robotar ska ha. 

Nästa steg är att ta fram de tekniska lösningarna för roboten för att kunna utföra DPM. Enligt AB 

Realisator kommer inte några större förändringar gällande de nuvarande tekniska lösningarna för 

FUMO™2 att utföras, det kommer endast några nya lösningar som exempelvis en pan-tilt och 

reducera antalet batterier från ett till två, därför kommer det inte finnas något behov att utföra 

en Pugh-matris för arbetet. Robotens tekniska lösningar har tagits fram genom nulägesanalyser 

och genom sammarbeten med AB Realisator och konstruktörerna. Nu när de tekniska 

lösningarna är framtagna utförs DPM, det som då erhålls är information om vilka tekniska 

lösningar som är kopplade till de produktegenskaperna. Utifrån dessa erhålls indikationer på 

lämpliga moduler. 

Eftersom det inte är lämpligt att enbart utgå från DPM när potensiella moduler väljs ut måste 

även de tekniska lösningarna sättas i relation till de olika moduldrivarna genom att utföra en 

MIM. Genom MIM fås mer stöd för vilka tekniska lösningar som har fortsättningar för att bilda 

moduler.  

Nu när MIM och DPM är genomföra går det att utvärdera resultatet och lyfta fram potentiella 

moduler för FUMO™, men det finns fortfarande tekniska lösningar som inte har satts i relation till 

produktegenskaperna och därför ännu inte utvärderade. För att kunna utvärdera dessa tekniska 

lösningar utfördes en kartläggning för mekatroniken för FUMO™3. Med hjälp av kartan för 

mekatronikens kopplingar och gränssnitt kunde ytterligare potentiella moduler lyftas fram. 

Slutligen är det bara att analysera och utvärdera resultatet med de potentiella modulerna.  
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3 Teori 

Det teoretiska kapitlet beskriver den teoretiska referensramen som examensarbetet åt AB 

Realisator härstammar från. Med det teoretiska ramverket vill författaren uppnå ett mer 

omfattande underlag för att lösa modulindelningen av FUMO™ samt för att lyfta fram styrkor och 

svagheter med att ha modulindelning som strategi i produktionssystemet. Teorikapitlet ger också 

läsaren en bredare förståelse av termer och begrepp som kommer att tillämpas i 

magisteruppsatsen. Dessa områden av intresse har också varit en viktig del för utförandet av 

utvärderingen om modulindelning är en lämplig strategi för denna produkt. 

3.1 Produktionsstrategi 

I en artikel nämnde Skinner (1969) att produktionsstrategin handlar om att erhålla 

konkurrenskraft genom att använda produktionssystemets egenskaper. Han syftade på att 

produktionsstrategin borde till fördel bestämma och fastställa de egenskaper som ett 

produktionssystem ska ha, detta för att sedan kunna använda egenskaperna för att skapa sig 

konkurranskraft. Dock är produktionsstrategin ett begrepp som vars innebörd skiftar beroende 

på vem som frågas. 

Precis som Skinner (1969)  anser Olhager (2000) att produktionsstrategin är för att skapa 

konkurrenskraft. Produktionsstrategi en strategi som omfattar planeringen för själva 

framtagandet av de riktlinjer för hur ett företag ska kunna uppnå de övergripande och långsiktiga 

mål som är uppsatta. Vanligt förekommande är att tidsperioden företagen planerar inom är 

mellan 5-10 år. Målet med en produktionsstrategi är bland annat att skapa en förståelse och 

samstämmighet i hela organisationen för att få alla att sträva åt gemensamt håll. För att förse de 

anställda med vägledning är det av stor vikt att en tydlig strategi utformas för de övergripande 

och långsiktiga målen. Strategin är även nödvändig för att lösa konflikter berörande vilka mål 

som organsationen vill uppnå. Även av vikt att nämna att produktionsstrategin är en viktig del i 

den övergripande strategin, som i sin tur baseras på organisationens affärsidé (Olhager, 2000).  

Främsta uppgiften med en produktionsstrategi är för att skapa en konkurrenskraftig slutprodukt 

på marknaden som kunderna ska välja att köpa. Det finns olika faktorer på varför kunden väljer 

just en specifik produkt eller leverantör (Olhager, 2000), några av dessa kan vara: 

• Priset på produkten 
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• Kvaliten på produkten 

• Leveransförmågan hos leverantören 

• Flexibiliteten 

• Produktdesign 

• Produktbredd 

Produktionsstrategin är något som bör tas hänsyn till redan vid utveckling och konstruktion av 

produkter. Det som bland annat omfattas i produktprogrammets utformning är 

standardiseringsgraden för produkterna, samt deras variantflora. Underlaget för 

produktprogrammets utformning är granskning av marknaden och långsiktiga 

efterfrågeprognoser. Viktigt att känna till är att produkter har olika produktlivscykler, på grund av 

detta kan produktionsstrategin variera för de olika stadierna i livscykeln (Olhager, 2000).  

Vid framtagning av en produktionsstrategi betonar Fine och Hax (1985) behovet av att det 

uppstår interaktion mellan de olika funktionerna och aktörerna.  

”The manufacturing strategy cannot be formed in a vacuum: it affects and is affected 

by many organizational groups inside and outside the firm. Because of the 

interrelationship among the firm’s manufacturing unit, its divisions and other 

functions, and its competitors and markets, the process of designing a manufacturing 

strategy must be carried beyond the borders of the firm’s manufacturing 

organization” (Fine och Hax, 1985) 

Detta är något som även Olhager (2005) nämnde i ett nyhetsbrev från 

Produktionsstrategicentrum. Det som sägs är att samverkan med de andra funktionella 

strategierna är ett krav, speciellt mellan marknadsstrategi och produktstrategi. Om interaktionen 

mellan marknad-, produktions-, finans- och produktstrategin klaffar kommer en stark och stabil 

grund för hantering och implementering av nya produkter, system och teknologier att 

uppkomma. Det kommer även att leda till riktlinjer för vad som ska mätas och följas upp för att 

affärsverksamheten ska utvecklas, figur 1.  

 



 

 

21 

 

Figur 1, Produktionsstrategin i den övergripande strategiska strukturen (Olhager, 2005) 

Som tidigare nämndes är produktionsstrategin till för att skapa bästa möjliga konkurrensfördelar, ett sätt 

att erhålla konkurrensfördelar kan var att se över produktstrukturen (Olhager, 2000). 

3.2 Produktstruktur 

Alla fysiska produkter kan delas upp alt. beskrivas med en produktstruktur. Produktstrukturen 

används då behovet finns för att visa produktens olika beståndsdelar i form av ingående 

materialet. Beståndsdelarna delas upp i olika nivåer som indikerar på hur produkten succesivt 

färdigställs, den färdiga produkten lokaliseras högst upp i produktstrukturen. Produktens 

komplexitet bestämmer utseendet på produktstrukturens bredd och djup (Olhager, 2000). I figur 

2 visas tre olika typer av produktstrukturer.  

Struktur (1) är en smal och djup struktur som förekommer då det sker bearbetning av ett enstaka 

råmaterial eller ämne i en flerstegsprocess. Denna produktstruktur förekommer exempelvis vid 

tillverkning av plåtdetaljer. 

Struktur (2) är en bred men grund struktur. Denna struktur förekommer i en organisation som 

endast fokuserar på sammansättning av köpkomponenter för att uppnå en slutprodukt, det vill 

säga inte utför någon egen tillverkning av detaljer. Struktur (2) kan även kallas för 

monteringsstruktur, detta för att slutprodukten består av sammansättning av ett antal ingående 

komponenter. 
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Struktur (3) är mer komplext än struktur (1) och (2). Struktur (3) är både bred och djup vilket 

innebär att strukturen innehåller både sammansättning av köpkomponenter men även egen 

bearbetning. Precis som struktur (2) är även denna struktur en monteringsstruktur. Struktur (3) 

har likheter med exempelvis en produktstruktur för en personbil. Produktstrukturen för en 

personbil är väldigt komplext med flera strukturnivåer och många ingående artiklar.  

  

 

Figur 2, Olika varianter av produktstruktur 

I en ingår-i-analys analyseras strukturkopplingarna produktstrukturen uppåt, detta görs för att 

undersöka vilka artiklar som en enskild artikel ingår i. Vid ändringar av konstruktionen, 

exempelvis då en artikel ska bytas ut mot en annan, kan det vara viktigt att denna typ av analys 

utförs. Produktstrukturen kan inte grena sig uppåt på grund av att produktstrukturen alltid ses 

utifrån slutprodukten (Olhager, 2000). 

I dagsläget är det väldigt sällan som enskilda produkter utvecklas, oftast är det en hel del 

produkter som baseras på samma teknik som utvecklas samtidigt. För att effektivt kunna utnyttja 

detta faktum kan ett modulsystem skapas. Modulsystemet skapas genom att organisera 

elementen och gränssnitten i en lämplig produktstruktur.  Strukturen av en produkt kan 

exempelvis vara på vilket sätt delarna är kopplade till varandra i systemet, baserad på det 

faktiskta perspektivet som kan vara funktionell, del orienterad, kinematiks etc. (Andreasen, 

1995). Strukturen kan även uttryckas som den uppsättningen av element i ett system och den 

uppsättning relationer som förbinder och kopplar samman dessa element med varandra.  

= artikel 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Bredd Djup 
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3.3 Materialprofil 

Erixon och Stake (2003) anser att formen för produktstrukturen är nära relaterad till produktens 

konstruktion. Formen för produktstrukturen bestäms delvis av antalet komponenter och antalet 

delar som används i varje nivå. Högre antal artiklar leder till att formen blir bredare. Olhager 

(2000) säger produktstrukturen inte får förväxlas med företagets materialprofil. Erixon och Stake 

(2003) använder begreppen ”formen för produktstrukturen” istället för materialprofil. Skillnaden 

mellan materialprofil och produktstruktur är att produktstrukturen avser en produkt i taget 

medan materialprofilen avser hela artikelfloran inom företaget eller för ett specifikt utvalt 

produktsystem. En annan skillnad är att produktstrukturen aldrig kan förgrena sig uppåt som en 

materialprofil av typen V-profilen gör (Erixon och Stake, 2003). 

Standardisering av komponenter görs i syfte för att reducera antalet artiklar, genom att 

artiklarna minskar kommer det i sin tur leda till att utseendet på strukturen blir smalare i formen. 

Formen på strukturens påverkas även av den mängd artiklar som företaget själva tillverkar 

internt. Skulle organisationen ha en monteringsstruktur, det vill säga att de använder 

köpkomponenter och fokuserar endast på monteringen, blir struktur väldigt grund. Skulle 

företaget stå för den egna tillverkningen av alla de olika artiklarna skulle strukturen vara väldigt 

djup (Slack, 1998). Det går att dela upp materialprofilen i tre delar, dessa är köpmaterial, 

halvfabrikat och slutprodukt (Olhager, 2000). Figur 3 visar upp fyra olika typer av materialprofiler 

 

Figur 3, Olika typer av materialprofiler 

A-Profilen: Organisationer som har en liten mängd slutprodukter som blir framställda av en 

större mängd artiklar har en A-profil. 

T-Profilen: Organisationer som har ett stort utbud av kundanpassade slutprodukter som 

framställs av en liten mängd artiklar i en skapligt standardiserad process. 

A-Profil T-Profil V-Profil X-Profil 
Slutprodukt 

Halvfabrikat 

Köpmaterial 
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V-Profilen: Organisationer som har ett stort utbud av kundanpassade slutprodukter som 

framställs av en liten mängd artiklar, i en mindre standardiserad process är vid en T-profil, har en 

V-profil. 

X-Profilen: Organisationer som har ett stort utbud av kundanpassade slutprodukter som 

framställs av en liten mängd moduler, som i sin tur blir framställda av en större mängd artiklar 

har en X-profil. 

3.4 Modul 

Modul, modularisering o.s.v. är välkända termer inom både industrin och akademin. Det är dock 

svårt att hitta den enskilda och entydiga förklaringen för de olika termerna (Erixon, 1998).  

Enligt Erixon (1998) skulle ordet ”modul”, om det skulle slås upp i ett uppslagsverk, normalt 

definieras som, 

"standardiserad enhet, kombineras föränderlig del eller komponent, klass av tal, helst 

i en serie av standardiserade enheter för användning tillsammans, en vanligtvis 

förpackad funktionell montering av elektroniska komponenter för användning med 

andra sådana anordningar mm" (Erixon, 1998). 

Då examensarbetet som handlar om att försöka erhålla en högre grad av flexibilitet mot kund 

med hjälp av modulindelning är en mer kundorienterad definition av begreppet modul mer 

lämpad. En bra definition för modul för detta examensarbete är "En modul är en del som valts av 

kunden, köpare kan designa sin egen post genom att välja basmoduler och lägga 

funktionsmoduler för att passa deras behov" (Whitney, 1993). Köpa, i detta fall, innebär att söka 

en katalog för de nödvändiga modulerna. Därför är en framgångsrik produkt sannolikt en som är 

"lätt att köpa". 

Det finns tre olika typfall av moduler, dessa tre är basmodul, variantmodul och kundmodul 

(Olhager, 2000). 

• Basmoduler, är de moduler som är gemensamma för alla slutprodukter. Eftersom dessa moduler 

används till alla produkter bilda dessa en typ av bas, där av basmodul. 

• Variantmoduler, är de moduler som går att variera. Det vill säga att variantmoduler är de moduler 

som finns i ett antal olika varianter som kunderna kan välja mellan. Ett val måste ske när det gäller 

kvalitativ modularisering, kommer beskrivas i nästa kapitel, inom varje modul för att ge full 
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funktionalitet åt slutprodukten. Det är kundernas möjlighet att kunna välja på de olika 

variantmodulerna som skapar variantfloran på slutprodukterna. Variantmodul innebär inte bara 

att kunden måste välja mellan de olika varianterna av modulen utan kan även välja att avstå. 

• Kundmoduler, är de moduler som kan skräddarsys helt och hållet efter kundens krav. Om 

modulen som kunden efterfrågas är för komplext eller allt för specifik kan framställningen ta 

längre tid som i sin tur påverkar ledtiden till kund. Genom att arbeta med dessa komplexa och 

specifika kundmoduler försvinner själva idén med modulindelning. 

3.5 Modularisering 

Enligt Olhager (2000) bygger modularisering på iden om att erbjuda kunden en slutprodukt som 

är baserad på en kombination av förutbestämda delsystem eller byggblock, även kallat för 

moduler. Själva syftet att arbeta med modulindelning är att kunna begränsa antalet moduler 

samtidigt som kunden kommer kunna erbjudas en bred variantflora av slutprodukter, effekten 

kan bland annat bli att kunden upplever att de får en unik slutprodukt som är specifikt riktat för 

att tillfredsställa deras behov. Det stöds även av Ulrich (1991) förklarar att modularitet innebär 

en uppdelning av en produkt till oberoende komponenter, vilket ger företagen möjlighet att 

standardisera sina oberoende komponenter för att kunna skapa ett brett produktutbud fast ha 

färre artiklar. Olhager (2000) anser att det som önskas uppnå med modulingelning är bland annat 

som nämndes ovan att erbjuda en bred variantflora så sent som möjligt i relation till då 

produkten levereras till kund, detta för att skapa sig en rationell montering och detaljtillverkning. 

Rent ekonomiskt vill företagen som väljer modularisering att det ska bli mer ekonomiskt att möta 

de krav som kunden ställer utan att prisen för kunden ska eskalera. När det talas om 

modularisering finns det, enligt Olhager (2000), två olika typer av modularisering. De två typerna 

är kvalitativ- och kvantitativ modularisering. Den kompletta slutprodukten erhålls genom att 

mixa en variant eller option från respektive modul, detta för att nå funktionalitet. 

Den kvantitativa modulariseringen innebär att modulerna har samma funktion och egenskap. 

Dessa moduler kombineras för att slutprodukten ska få den önskade prestandan som kunde 

efterfrågar, det kan exempelvis handla om kapacitet eller effekt. Med kvalitativ modularisering 

innebär att de moduler som ingår har olik funktion och egenskap. Exempel på en produkt som 

innehåller båda delarna är en cykel, moduler med olika funktion och egenskaper kan vara gaffeln 
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och sadeln medan en växel med 21 resp. 18 växlar har samma egenskap och funktion men 

påverkar cykelns prestanda.  

3.6 Olika typer av produktmodularitet och produktarkitektur 

Ulrich & Eppinger (1995) definiera modulära arkitekturer som ”… varje fysisk bit implementerar 

en specifik uppsättning av funktionella element och har väldefinierade interaktioner med andra 

bitar”. 

Modularitet innebär en uppdelning av en produkt till oberoende komponenter, även kallade 

moduler. De har identifierat sex typer av produktmodularitet som kan användas separat eller i 

kombination med varandra för att ge en anpassad slutprodukt till kunden. Deras typologi visar 

att modularitet är mångfacetterat begrepp och visar att den slutliga produkten kan byggas 

genom olika konfigurationer (Ulrich och Tung, 1991). Härnäst kommer varje typ av 

produktmodularitet att förklaras mer i detalj och se figur 4 för en illustrativ bild som beskriver 

dessa produktmodulariteter. 

 

Figur 4, sex olika typer av produktmodularitet (Ulrich och Tung, 1991) 
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• Component-sharing modularity, komplementerande fall till component-swapping, där samma 

komponent monsteras på olika basmoduler för att skapa olika produkter.  

• Component-swapping modularity, när två eller fler komponenter kan alterneras och monteras på 

samma basprodukt precis som namnet antyder för att kunna erbjuda olika produkter. Men bara 

en komponent åt gången jämfört med bus som kan ta fler. 

• Cut-to-fit modularity, när en eller fler standardkomponenter används med en eller oändligt antal 

varierande komponenter. Med denna produktmodularit går det att säga att den handlar om att 

förändrar dimensionen på en modul innan den ska kombineras med andra moduler. Denna typ av 

modularitet används ofta där produkterna har unika geometriska dimensions såsom längd, bredd 

eller höjd.  

• Mix modularity, denna påminner om Component-swapping modularity men kan särskiljas genom 

det faktum att när de är kombinerade förlorar modulerna sin unika identitet. I den här typen av 

modularitet kan konfigurationen sällan upplösas tillbaka till en modulära nivå.  

• Bus modularity, när en produkt med antingen två eller fler gränssnitt kan monteras ihop med 

samma mängd komponent som antalet gränssnitt från en given uppsättning komponenter. Med 

andra ord används en gemensam basmodul där andra komponenter kan monteras på genom att 

de alla har samma gränssnitt (Ulrich och Tung, 1991). Termen bus härstammar från datavärlden 

innebär gemensam modul med flera anslutningar. 

• Sectional modularity, medger en samling komponenter ur en given uppsättning, som i sin tur ska 

konfigureras på godtyckligt sätt då komponenterna är förbundna vid sina gränsytor. 

Den här produktmodularitet påminner om swapping modulairty men fokuserar mer på 

arrangeringen av standardmoduler i ett unikt mönster. Den här modulariteten möjliggör en hög 

grad av variation och anpassning, men det är även enligt Pine (1993) svårast att genomföra. Ett 

väldigt bra exempel på den här produktmodularitet är Lego. Legobitarna är standardiserade 

komponenter som kan arrangeras på olika sätt, vilket ger möjligheten att skapa många olika 

utföranden. 

Det bör även nämnas att motsatsen till en modulär arkitektur är en integrerad arkitektur. En 

integrerad arkitektur är då produkten är utformad för att erhålla högsta möjliga prestanda. De 

funktionella elementen fördelas över flera bitar och gränsen mellan de olika standardiserade 

gränssnitten existerar inte eller är svåra att identifiera. En produkt som har en integrerad 

arkitektur är inte vanligtvis modulär eller integrerad till 100% (Erixon, 1998).  
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3.7 Fördelarna och nackdelar med modularisering 

Följande kapitel kommer att behandla vilka för- och nackdelar det finns med att använda 

moduler i sin tillverkning. Viktigt att poängtera att effekten inte uppstår av sig själv utan på grund 

av modulindelningen, därför viktigt att ledningen bestämmer vilka fördelar eller effekter man vill 

uppnå med modulindelning och där efter att välja sätt att modulindela (Erixon m.fl., 1994). 

 Fördelar 3.7.1

Fördelarna med att modulindela produkterna är många, några utvalda fördelar med 

modulindelning som kan uppkomma är enligt Erixon m.fl. (1994) följande 

• Ledtiden kommer att förkortas avsevärt genom modulindelning då modulerna kommer kunna 

tillverkas parallellt istället för att produkten skulle tillverkas sekventiellt (Erixon m.fl., 1994), se 

figur 5 

 

Figur 5, Sekventiell vs. parallell montering 

• Utvecklingsaktiviteter kommer att kunna utföras parallellt, det innebär att ledtiden för 

produktframtagningen kommer att förkotas genom modulindelning (Erixon m.fl., 1994). Dock bör 

det nämnas att företag som försöker att utföra utvecklingsaktiviteter parallellt utan att först 

standardisera gränssnitten har fått erfara att det oftast leder till problem och kaos istället 

(Sanchez, 2002).  
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• Eftersom att ledtiden för tillverkningen förkortas och att lagerhållningen blir mindre kommer 

varukapitalbindningen att sjunka. Förädlingsvärdet är i allmänhet störst vid monteringen till 

slutprodukten (Erixon m.fl., 1994). 

• Minskad artikelflora innebär minskad material- och inköpskostad (Erixon m.fl., 1994). 

• Modulerna kan funktionstestas innan den monteras på slutprodukten, vilket innebär att moduler 

kan  kvalitetsäkras innan den monteras. Detta leder till att undviker problem med att modulen 

inte fungerar när den har slutmonterats (Erixon m.fl., 1994). 

• Rutinerna för offerterna, framtagningen och planeringen av de kundspecifika 

konstruktionsunderlagen kommer att bli mer effektiv med modulindelning. Företagen som 

besvarar kundernas förfrågan med offerter kommer få detta arbete förenklat efter som på en 

enkel blankett kan kundens kravspecifikation översättas till krav på respektive modul. Eftersom 

det interna priset per modul är känt kan det detaljerade produktpriset anges direkt. Även kommer 

det att framgå om det måste utföras kundspecifikt konstruktionsarbete (Erixon m.fl., 1994). 

• Inom modulindelning talar man om standardiserade gränssnitt för att kunna erbjuda 

modulvariation. Med standardiserade gränssnitt kommer service och uppgraderingen att 

förenklas gällande utbyte av moduler. När en ny modulvariant har utvecklats och kommer till 

produktionen alt. monteringen känner operatörerna igen sig och behöver inte genomgå någon 

utbildning eller inhämta ännu mer informations specifikt riktat mot den nya modulen för att 

kunna utföra sitt arbete (Erixon m.fl., 1994). 

• Framtida mål kan brytas ner för de enskillda modulerna till successiva utvecklingssteg, vilket leder 

till att utveckling, uppgradering och produktplaneringen kommer att underlättas (Erixon m.fl., 

1994). 

• Modulära produktdesign kommer att kraftigt ökat den potentiella flexibiliteten hos viktiga 

produktskapande resurser (Sanchez, 1995). 

• Modulbaserad produkt kommer att kunna användas som en konfigurerbar plattform för att 

kunna erbjuda kunderna flexibilitet genom ett stort antal variationer av ett och samma 

grundläggande koncept (Sanchez, 2002). 

• Det har gjorts undersökningar som har bevisat att genom strategiskt och systematiskt utnyttjande 

av en modulär arkitektur kan kostnader sänkas för produktframtagningen med 40 %, även högre, 

för många vanliga typer av produkter (Sanchez, 2002). 

• En annan fördel med att använda sig av moduler är att de som kommer kategoriseras under 

”Carry-over” kommer inte att utsättas för några förändringar och kommer troligen ha en lång 

livscykel, dessa moduler kommer kunna användas i flera produktserier och generationer 

(Nyström, 2008).  
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Sammanfattningsvis kan de komplexa sambanden illustreras genom en bild som visar 

sambanden mellan modulindelningens effekter och lönsamhet, se figur 6 

 

 

Figur 6, Sambandsträd: Modulindelning - effekter - lönsamhet, Erixon m.fl. (1994) 

 Nackdelar 3.7.2

Nackdelarna med modulindelningen är, enligt Erixon (1994), få men i följande del kommer tre 

situationer presenteras då företagen bör ifrågasättas om modulindelningen är lämplig. 

Enstycktillverkning: Företag som har enstyckstillverkning, där den funktionella likheten mellan de 

olika produkterna är låg, bör ifrågasätta om de kommer att uppnå effektivitet med användandet 

av moduler. En av anledningarna till att ifrågasätta användandet av moduler är att framtagningen 

av gränssnitt kan kräva mer av företagets utvecklingsresurser.  

Figur 7 visar på ett illustrativt sätt skillnaden med att använda sig av moduler eller inte för en 

enstyckstillverkning. Genom att inte använda sig av moduler innebär det att varje ny order 

kommer att leda till en ny kundspecifikt utvecklingsarbete. Enkelt kan sägas att mängden arbeten 

berörande utveckling kommer att öka linjärt med antalet order. Om moduler skulle användas 

skulle kurvan få ett annorlunda utseende än då man inte använder moduler. Som det tidigare har 

nämnts, att framtagningen av gränssnitt kan kräva mer av företagets utvecklingsresurser, 

kommer kurvan att delas upp i två delar. Den första delen är utvecklingen av modulen som 

kräver mer resursen som är en kurva av brantare slag. Den andra delen är orderdelen, eftersom 
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att ordern kommer att underlättas blir de kundspecifika insatserna mindre och kurvan får en 

lägre lutning. 

 

Figur 7, Resursåtgång som funktion av antalet order, med och utan modulindelning 

Optimering: Genom att använda moduler kan materialåtgången öka, exempelvis kan det 

uppkomma behov av extra kopplingar, gränssnitt, fästelement o.s.v. Moduler kan därför vara 

olämpligt att använda då det finns en eftersträvan att optimera produken ur t.ex. en teknisk 

synvinkel då man vill ge en hög hållfasthet/vikt-förhållande. 

Höga årsantal utan varianter och utvecklingsbehov: Om produkterna tillverkas i en väldigt hög 

volym och med en låg komplexitet blir det dyrare att använda sig av ett modulsystem än att bara 

ha en vanlig tillverkning. Det kan uppkomma merkostnad om det har utvecklas eller förberett 

gränssnitt som aldrig kommer till användning. Är det få, eller inga varianter av produkten blir 

anledningen till att arbeta med moduler mindre. Dock är det viktigt att lyfta fram om det finns 

intresse för utveckling av produkten, alt. produkterna, kan modulindelning fortfarande vara ett 

intressant val av utvecklingsskäl.  

Break even 

Antal order 

Resurs-

åtgång 
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3.8 MFD som metod och verktyg för modulindelning 

En arbetsgång för modulindelning har utarbetats av Erixon m.fl. (1994) som kallas för MFD. MFD 

är en förkortning av Modular Function Deployment och är en metod där indikationer på lämpliga 

moduler uppstår beroende på de olika segmentens behov och intresse. MFD som metod och 

process består av följande fem steg: 

1. Ta reda på de kundförväntningar och konkurrensläget för produkten som ska undersökas, skapa 

en QFD, förskortning för Quality Function Deployment, där modulindelning sätts som förutsatt 

produktegenskap. 

2. Då QFD är klar kommer det att upprättas en funktionsstruktur och sedan välja ut de tekniska 

lösningarna utifrån de uppställda tillverkningsmålen. 

3. Identifiera de möjliga modulerna som kan tänkas finnas med hjälp av MIM, förkortning på Modul- 

Indikation- Matrix. 

4. Utvärdera. 

5. Förbättra på modulnivå. 

Inom teorin ska projektet succesivt ta sig igenom steg för steg men i verkligheten hoppar arbetet 

fram och tillbaka mellan de olika stegen. Presentationen av de olika stegen som ska utföras i 

MFD kommer dock att vara strukturerade och följa det teoretiskt perfekta sättet att arbeta, det 

vill säga från steg 1 till steg 5. Nedan följer en illustrativ bild på arbetsgången i en MFD, se figur 8. 

 

Figur 8, Illustrativ bild på arbetsgången för MFD enligt teorin (Erixon, 1998). 
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 Steg 1, klargör kundernas krav (QFD) 3.8.1

På hemsidan businessdictionary.com (2013) står det att definitionen för QFD är följande, 

 “Listening to voice of the market (customer). It is a structured product development 

process which translates what the market requires into a program to create, 

manufacture, and deliver it. In a QFD process, multi-skilled teams collaborate to arrive 

at a common understanding of the customer needs, and determine the appropriate 

technical requirements of each stage” 

QFD har visas sig vara en väldigt utmärkt och lämpligt första steg i både produktutveckling- och 

produktförändringsverksamhet. En QFD kan hjälpa företagen att undersöka sitt egna sortiment 

utifrån kundens egna krav, konkurrenssituation och produktegenskaperna. Det ger även svar på 

frågorna gällande om produktens nuvarande funktioner stämmer överens med dagens, samt 

framtidens, kund- och användarkrav.  

Att QFD tillämpas i en tvärvetenskaplig grupp har visat sig vara väl anpassad för denna uppgift 

enligt Sulvian (1986) och Akao (1990).  De erfarenheter som Erixons m.fl. (1994) har erhållit 

påvisar även att QFD är väl anpassas för att säkerställa att rätt indata från kunden, det vill säga 

användaren, härleds. Med tanke på målsättningarna vid modulindelning är bidraget till den 

vanliga QFD matrisen att sätta "modulindelning" direkt in som den första "hur", se figur 9. Det 

här är att föredra för att få deltagarna i teamet att tänka på rätt sätt redan från start. Detta sätt 

att agera i ett tidigt skede kan kritiseras då i det tidiga skedet flödar kreativitet och sinnena är 

fria. Dock har Erixon m.fl. (1994) fått sig till känna att nya dimensioner till tänkande har erhållits 

vid tillfället då kreativitet har uppmuntrats. 

Bedöma modularitet mot kundernas behov och önskemål är ett första steg för att kunna erhålla 

information som stödjer tanken om att uppfylla de behov och önskemål som kunderna har 

genom modulär design (Erixon, 1998). Observera att kundönskemål och kundvärden har samma 

betydelse, dock kommer ordet ”kundvärde” att använda i det här examensarbetet. 

http://www.businessdictionary.com/definition/market.html
http://www.businessdictionary.com/definition/customer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/structured.html
http://www.businessdictionary.com/definition/product-development-process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/product-development-process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/program.html
http://www.businessdictionary.com/definition/create.html
http://www.businessdictionary.com/definition/manufacture.html
http://www.businessdictionary.com/definition/process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/team.html
http://www.businessdictionary.com/definition/common.html
http://www.businessdictionary.com/definition/customer-needs.html
http://www.businessdictionary.com/definition/technical.html
http://www.businessdictionary.com/definition/requirements.html
http://www.businessdictionary.com/definition/stage.html
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Figur 9, QFD med "modulindelning" som förutsatt egenskap 

Vad är det då som avgöra om ett kundvärde är bra eller dåligt? Ett bra kundvärde ska vara, 

• Saknar specifik lösning – Det ska vara ett allmänt kundvärde som inte själv kommer att 

bestämmer lösningen eller utesluta andra möjliga lösningar. Undantag är OK om projektets 

omfattning är begränsad till vissa lösningar 

• Tydligt - Inte suddig, vag eller föremål för olika innebörd "attraktivt" 

• Specifika - Behov som representerar en enda önskan. Inte allmänt uttalande som "god kvalitet" 

• Positiv – Kundvärdet ska inte vara negativt, kunden ska exempelvis säga att "Jag vill att produkten 

ska..." 

Vad är det då som avgör om en produktegenskap är bra eller dåligt? Bra produktegenskaper 

utgör en exakt beskrivning av vad det är som kunden ska uppfatta vad produkten innehåller. 

Varje produktegenskap kompletteras av ett eller flera värden som den ska uppfylla, exempelvis 

effekten på motorn, vilka färger ska finnas och om det ska finnas automatisk avstängning. Mest 

användbara för modularisering är egenskaper som är mätbara i någon enhet, direkt styras av 

produktens konstruktion men inte exklusivt eller med en viss teknisk lösning (Modular 

Management, 2012). Att använda sig av fiskbensdiagram är lämpligt vid fastställning av 

produktegenskaperna som ska svara mot önskemålen från kunden. Många produktegenskaper, 

alt. funktioner kommer att vara återkommande i flera av dessa fiskbensdiagram (Erixon m.fl., 

1994)  

= Starkt samband (9) 

= Medelstarkt samband (3) 

= Svagt samband (1) 

    Hur 

 

Vad 
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När kundvärdena är identifierade och produktegenskaperna har tagits fram är det dags för nästa 

steg i QFD. Det som då kommer att göras är att sätta kundvärdena i relation till 

produktegenskaperna för att kunna utvärdera hur starka deras samband är gemtemot varandra. 

Det finns fyra olika styrkor på sambanden, dessa är ”starkt samband” som ger 9 poäng, 

”medelstarkt samband” ger 3 poäng, ”svagt samband” ger 1 poäng och inget samband ger 0 

poäng. Genom att analysera den framtagna QFD och utvärdera styrkan på sambanden kommer 

information kunna uthämtas gällande vilka kundvärden som är viktigast för de individuella 

segmenten samt vilka och hur produktegenskaperna måste variera. Den här informationen fås 

fram genom att utföra beräkningar där rankningen av kundvärdet multipliceras med sambandets 

styrka, sedan summeras alla poäng för varje egenskap (Modular Management, 2012).  

 Steg 2, välja ut de tekniska lösningarna. 3.8.2

När produktegenskaperna är fastställda med QFD:n ska det tas fram en mängd delfunktioner och 

motsvarande tekniska lösningsförslag för produkten som ska ge de efterfrågade egenskaperna 

som kunderna vill ha. Konstruktionskraven som har erhållits från QFD kommer att ha en stark 

marknad- och kundfokus. För att kunna fortsätta och gå vidare med designen finns det behov för 

en mer teknisk syn. Detta görs genom titta på produkten från ett funktionellt perspektiv. Det som 

kommer att ske nu är att identifiera ett antal funktioner och under-funktioner i produkten som 

ska uppfylla de krav och val av de motsvarande tekniska lösningarna. Denna nerbrytning av själva 

produkten till funktioner och motsvarande tekniska lösningar kallas normalt för funktionell 

nedbrytning. Nedbrytningen kommer att utforma grunden för det skapandet av en gedigen 

modulär produktdesign. En ömsesidig förståelse för hur varje del bidrar till helheten uppnås i 

designteamet när de olika funktionerna gås igenom. En bra produkt design börjar med en bra 

specifikation och en bra nedbrytning (Erixon, 1998). Fin & Whitney (1996) hävdar att förmågan 

att kunna bryta ner en produkt eller ett system, uppifrån och ned, är en grundläggande strategisk 

färdighet som även kan betraktas som en kärnkompetens i ett företag.  

En förutsättning för att uppnå goda modulära konstruktioner är att skapa ett oberoende mellan 

de olika funktionerna (Suh, 1990). Detta kommer sedan att göra det möjligt att uppnå en robust 

modulär konstruktion, där den växelverkan som uppstår mellan modulerna är minimala och bara 

oförutsedda interaktioner, som kan behandlas som ”bråk” faktorer inträffa enligt Phadke (1989). 

Detta argument bekräftar även Chen m.fl. (1994) med en demonstration som bevisar att det 
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finns en sambandet mellan att uppnå ett funktionellt oberoende och interaktioner mellan modul. 

Det är därför möjligt att reducera modulens interaktioner genom att maximera den funktionella 

självständigheten. Funktionellt oberoende mellan modulerna ger "fristående moduler", som kan 

behandlas oberoende av varandra som medför en stor mängd fördelar.  

Erixon m.fl. (1994) anser att det är till ens fördel att redan vid detta skede fundera över några 

punkter som berör de tekniska lösningarnas karaktär och kommer att underlätta arbetet med att 

bestämma sortimentets olika varianter i framtiden. 

• Funktionerna som alla segmenten efterfrågar 

• Funktionerna som alla segmenten inte efterfrågar 

• Funktionerna som ska finnas som valmöjlighet för kunden 

• Funktionerna som är specifika mot kunden 

Vid framtagningen av de tekniska lösningarna som ska uppfylla kundernas efterfrågade 

egenskaper kan flera lösningar uppkomma, därför uppstår det ett behov för att utvärdera dessa 

för sedan göra ett urval av vilka som projektet ska gå vidare med. Lämplig urvalmetod för de 

tekniska lösningarna är att använda sig av en Pugh-matris, se figur 10. I Pugh matrisen ska de 

tekniska lösningarna rankas med (+), (-) eller (=) i relation till den nuvarande tekniska lösningen, 

som har satts som referens. Detta görs för att utvärdera, på ett enkelt sätt, vilken lösning som är 

mest lämplig. De olika tekniska lösningarna jämförs med varandra i relation till en mängd 

kriterier, vilka kriterierna de värderas efter kan variera beroende på vad man vill uppnå med 

modulindelningen. En fördel med Pugh-matrisen är att personliga åsikter om lösningar, som är av 

irrationella slag, har svårt att passera denna urvalsmetod (Erixon, 1998).  

 

Figur 10, Utvärdering av lösningsalternativ i en Pugh-matris 
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När de tekniska lösningarna är framtagna är det dags att utföra en Design Property Matrix (DPM), 

en DPM visar relationen mellan produktegenskaperna och de tekniska lösningarna. Precis som 

för QFD poängsätts relationen med poängsystemet 1, 3 och 9. Det skulle kunna uppkomma 

tomma rader i tabellen, dvs. att en teknisk lösning inte är direkt bunden till någon 

produktegenskap och det betyder att det är av lågt intresse för kunden. Funktionen med DPM är 

att finna indikationer på potentiella moduler enligt Modular Management (2012). 

 Steg 3, Modulindikation (MIM) 3.8.3

Det tredje steget i MFD kommer det att utföras en Modul-Indikations-Matrix, förkortas MIM, 

som har ett liknande utseende och tillvägagångssätt som QFD. MIM utgör själva hjärtat i MFD 

enligt Erixon (1998). I detta skede kommer de tekniska lösningsförslagen som har tagit fram att 

sättas i relation till något som kallas för moduldrivare, alt. module-drivers på engelska. Syftet 

med detta steg är att de tekniska lösningarna, som har isolerats till separata funktioner, ska 

utvärderas mot moduldrivarna. Syftet med att sätta de tekniska lösningarna mot moduldrivarna 

är att införskaffa sig en bild av vilken eller vilka funktioner som har förutsättningen att bilda 

moduler samt vilken eller vilka funktioner som har starkaste förutsättningen att bli modul 

(Erixon, 1994). Precis som i QFD kommer de olika funktionerna att rankas beroende på hur starkt 

kopplingen är med moduldrivarna. Det finns fyra olika styrkor på kopplingen, dessa är ”Stark 

drivkraft” som ger 9 poäng, ”medelstark drivkraft” ger 3 poäng, ”svag drivkraft” ger 1 poäng och 

inget drivkraft ger 0 poäng. 

De olika moduldrivarna enligt Erixon (1994) 

• Utveckling och konstruktion: 

o ”Carry-over”, innebär att modulen med sannolikhet inte kommer att vara 
utsatt för någon typ av förändring och därför kan användas både inom olika 
produktserier men även användas i olika generationer av produkten. Genom 
användning av ”Carry-over”-moduler kan utvecklingstid och kostnad hållas 
nere.  

o Teknikutveckling, innebär att produkten kommer sannolikt att utvecklas 
tekniskt under produktens livslängd. Om dessa delar är samanförda i en 
modul kommer implementeringen av ny teknik att underlättas.  

o Produktplan, innebär att det redan finns en produktplan gällande behovet 
av nya varianter och utveckling av produkten. Det finns även en bestämd 
tidsintervall då detta kommer att ske. 
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• Variantframställning: 

o Olika specifikation, innebär att modulen kan innehålla olika alternativ. Ett 
bra exempel kan vara vinschar som kunden själv kan välja vilken utväxling 
som önskas samt att modulen kan anpassas beroende på vilken sida den ska 
monteras. 

o ”Styling”, innebär att modulen kan ändras fritt utan att orsaka några som 
helst störningar i hela produkten. Detta är bra då produkten kan påverkas av 
trender i samhället eller att vissa delar är kopplade till varumärket. 

• Tillverkning: 

o Gemensam enhet, innebär att samma modul ska användas i olika 
produktvarianter som har behov av samma tekniska lösning. Genom att 
samma modul används i flera produkter kommer antalet artiklar att sjunka.  

o Process- och/eller organisationsutnyttjande, processutnyttjande innebär en 
eftersträva att använda sig av samma process i tillverkningen för alla 
moduler. Då samma tillverkningsprocess utnyttjas för flera moduler kommer 
en högre effektivitet att uppnås. Organisationsutnyttjande innebär grupper 
formas kring modulen, grupperna kan exempelvis ansvara för att bland 
annat att leverera felfria moduler till slutmonteringen.  

• Kvalitet: 

o Separat testbara moduler, innebär att om det finns en eftersträvan efter att 
arbeta enligt nollfelsprincipen och endast leverera funktionstestade 
moduler till slutmonteringen vilket innebär att modulen måste kunna testas 
separat för att kunna säkerhetsställa dess kvalité. 

• Inköp: 

o Leverantör finns, innebär om det finns en, eller fler, leverantörer som 
antingen tillverkar själv eller säljer delsystemen som ska ingå i produkten. 
Det kan vara fördelaktigt att överväga beslutet att definiera delsystemet 
som en modul och att köpa ni dessa externt ur ett utvecklings- och 
tillverkningssynpunkt. Genom att köpa in modulerna externt kan 
tillverkningskostnaderna, och även logistikkostnaderna minska samt att 
kompetensen outsourcas.  

• Eftermarknad: 

o Underhåll och service, innebär att underlätta underhållet och servicen på 
delsystemet, därför bör delsystem som tenderar att snabbt slitas ut 
utformas som en egen modul. Då modulen snabbt slits ut ska den vara 
enkelt att montera och/eller demontera, detta för att underlätta arbetet för 
montörerna. För en enkel montering/demontering bör gränssnittet 
utformas på ett sätt som möjliggör detta. 

o Uppgradering, innebär att kunden ska kunna erbjudas att förändra sin 
produkt i framtiden genom olika uppgraderingsmöjligheter. 
Uppgraderingsmöjligheterna kan exempelvis innebära att delsystemet ska 
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kunna byggas om för att möjligöra nya funktioner. Precis som vid 
montering/demontering av delsystemet kommer uppgraderingen att 
underlättas genom att använda sig av väl utformade gränssnitt. 

o Återvinning, innebär att i hög grad möjliggöra återvinning av materialet. 
Exempelvis skulle det miljöfarliga materialet strategiskt kunna hållas i en och 
samma modul då det underlättar återvinningshanteringen, samt 
möjligheten att kunna återanvända modulerna till andra produkter. Även 
här kommer demonteringen att underlättas och återvinningen av ett väl 
utformat gränssnitt. 

Det är inte endast MIM som ska utvärderas vid analysen av lämpliga moduler utan det bör även 

beaktas hur relationen ser ut mellan de tekniska lösningarna och produktegenskapen. Är det 

flera tekniska lösningar som bidrar till att en produktegenskap uppfylls bör dessa tekniska 

lösningar betraktas som en möjlig modul. 

 Steg 4, Utvärdring 3.8.4

Då förändringsarbeten sker bör dessa följas upp genom att utföra specifika mätningar för 

att kunna utvärdera om förändringen ledde till något bättre eller att det rent av blev 

sämre. Mätningar som indikerar på resultatet av förändringen behövs för att kunna ta 

ställningstagande. Mätmetoder och vägledning är en fördel då konstruktionsprocessen är 

en händelse fullt av upprepningar då lösningar uppkommer, kasseras och modifieras. 

Erixon m.fl. (1994) anser att utvärderingsmetoden bidrar till en lärande återföring, som i 

sin tur leder till att förmågan att göra rätt första gången ökar. De frågor som förekommer 

vid utvärderingen är bl.a. 

• I en modulindelad produkt, vilka är de bra egenskaperna? 

• Hur kommer modulindelningen att påverka de totala produktlivskostnaderna 

respektive utvecklingskostnaderna? 

• Skulle modulindelning kunna leda till snabbare produktutvecklingstid?  

Under projektets gång är det viktigt att ta fram och uttrycka viktiga krav. Kraven som tas 

fram ska vara de krav som den modulindelade produkter förväntas att uppfylla när den är 

klar samt kommer kraven även att fungera som en drivkraft bakom projektets eftersträvan 

av modularisering. Dessa krav ska undersökas och utvärderas om de har blivit uppfyllda 

under det fjärde steget i MFD. Ur kraven ska variabler plockas ut som kommer att påverkas 

av modulariseringen och ta fram/beräkna optimala eller ideala värden. Ett bra exempel på 
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en sammanställning av förhållandet krav – variabler går att se i boken ”Modulindela 

Produkten” (Erixon m.fl., 1994), se tabell 1. Denna tabell är framtagen genom en 

företagsstudie/praktikfall för SEPSON – vinschar hos Westlings Industri AB. Som det ser ut 

just nu har de 24 olika huvudgrupper av vinschar och varje grupp har ca 10 olika varianter. 

Företaget vill ta fram ett nytt koncept för vinschsortimentet för 1-6 ton. Nya sortimentet 

bygger på 6 moduler, 3 gemensamma enheter och 3 variantmoduler. Viktigt att påpeka att 

vilka variabler som välj ut varierar från projekt till projekt. Variablerna som valts ut är de 

variabler som kommer att påverka det aktuella kravet. Variablerna som tas fram varierar 

beroende på vilka krav som är satta, men även kommer det att påverka valet av variabel 

genom val av tillverkningsmetod. Ett exempel kan vara att variabeln som påverkar valet av 

utvärdringmetod för en modulindelad produkt kan skifta mellan plastisk och skärande 

bearbetning. Som nämnts ovan är det viktigt att det bestäms vilka fördelar som eftersöks 

och att använda dessa fördelar som utgångspunkt när målen skall bestämmas för 

modulindelningen. 

Tabell 1, Sammanställning av förhållandet krav - variabel för en modulindelad produkt 

Krav Variabel Värde/Regel 

Tillverkning   

• Genomloppstid Antal moduler i produkten Värde 

• Systemkostnad Andelen köpmoduler Regel 

• Produktkostnad Sortimentkomplexitet Värde 

• Kvalitet Andel testbara moduler Värde 

Produktutveckling   

• Utvecklingsledtid Gränssnittskomplexitet Värde 

• Utvecklingskostnad Andelen ”carry-over” Regel 

• Utvecklingskapacitet Andel köpmoduler Regel 

Försäljning/Eftermarknad   

• Variant framställning Varianteffektivitet Värde 

• Service/Uppgradering ”Funktionsrenhet” Regel 

• Återvinning ”Sortrenhet” Regel 
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  Steg 5, Förbättringsförslag på modulnivå. 3.8.5

I det femte, och sista steget, utvärderar man förbättringsförslag för varje enskild modul. Ett 

exempel på förbättringsförslag kan vara att om det konstaterats, i Modul-Indikations-Matrisen, 

att en modul är framtagen för att den slits ut fort eller att den har tagits fram på grund av 

underhåll- och/eller serviceskäl kan ett förbättringsförslag vara att modulen ska konstrueras på 

ett sådan sätt att det är väldigt lätt att montera av och på produkten. 

3.9 Alternativa metoder för modulindelning 

Andra alternativ för att modulindela roboten skulle kunna vara att genomföra benchmarking 

(Andersen & Pettersen, 1995). Benchmarking som metod handlar om att undersöka hur andra 

företagen arbetar för att erhålla inspiration och kunskap om hur företagen själva kan förbättra 

sina egna processer. I fallet med FUMO™ är det svårt att kunna utföra en benchmarking eftersom 

det är brist på närliggande konkurrenter då AB Realisator utvecklar en relativt unik produkt. 

Eftersom att produkten är relativt unik på marknaden kan det även vara känsligt att ge ut 

information till konkurrenterna gällande FUMO™ och benchmarking som metod förutsätter att 

information utbytes mellan partnerna för att båda ska kunna dra nytta. 

Ett tredje alternativ för att kunna modulindela FUMO™, som är en metod med lägre komplexitet, 

kan vara att arbeta som vid slutmonteringen på Volvo CE’s hyttfabrik i Hallsberg (Hjalmarsson & 

Jonsson, 2010). Det som gör där är att de succesivt bryter ut delmontage ur produkten samtidigt som 

de standardisera gränssnitten. Genom att bryta ut delmontage och skapa standardiserade gränssnitt 

erhålls modulariserad arkitektur. Den här metoden är även svår att applicera på FUMO™ då AB 

Realisator inte har någon färdig produkt på marknaden som de kan förbättra genom att bryta ut 

delmontage. Den här metoden är mer lämpad när det redan finns en produkt som går att 

effektivisera och inte under prototypstadiet.    

3.10 Gränssnitt 

När man talar om produktens arkitektur, enligt Erixon (1998), är ”kopplingen” en term som ofta 

uppkommer.  Anledningen till att termen ”kopplingen” lyfts fram är för att undersöka och 

särskilja på modul och integrerad komponent. När de talas om koppling kan det generellt 

uttryckas som två komponenter är kopplade till varandra på något sätt. Enligt Ulrich (1995) är två 

komponenter kopplade till varandra om en ändring på någon av komponenter kräver att det 
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även görs en ändring på den andra komponenten för att produkten ska fungera korrekt. 

Eller kan kopplingen helt enkelt beskrivas som den beroendehetsgrad som finns mellan de olika 

modulerna enligt Smith & Reinertsen (1995), det är dock en något abstrakt beskrivning av 

förhållandet mellan modulerna. 

För en mer konkret beskrivning används ordet ”gränssnitt” för den samverkan eller förbindelsen 

mellan två moduler. Gränssnittet inkluderar de grundläggande, och ofta även de oförutsedda, 

interaktionerna som sker mellan modulerna. Av många anses gränssnittet mellan modulerna som 

den mest centrala frågan inom modularitet. Genom att tidigt designa och definiera gränssnitt 

som är stabilt över tiden i utvecklingsprocessen kan utvecklingsarbetet ske parallellt (Erixon, 

1998). I tabell 2 presenteras några förslag på beskrivningar av gränssnitt och hur de olika 

beskrivningarna har anknytning till huvudkategorierna energi och geometri.  

Tabell 2, Olika beskrivningar av gränssnitt, uppdelat i huvudkategorierna energi och geometri 

Erixon (1998) Pahl & Beitz (1995) 

Hubka & Eder (1988) 

Pimmler & 

Eppinger (1994) 

Sanchez (1994) Wilson & Harrison 

(1991) 

Energi Energi Energi Överföring  

Material Material 

Signaler Signaler Kontroll och 

kommunikation 

Geometri  Rymd Rymd Lokalisera kraft-

belastad led 
Bilaga 

   Miljömässig  

Det går även i vidare mening att använda termen ”gränssnitt” för att skapa begränsningar för 

utformningen av ett delsystem som inkluderar fysiska fästpunkter, kylbehov, massa och 

tröghetsmoment, dvs. allt som begränsar utformningen av andra delsystem. 
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4 Empirisk studie 

Följande kapitel kommer att behandla nulägesanalys av FUMO™2, nätverket för 

mekatroniken i FUMO™3, definition av kundvärdena, produktegenskaperna, tekniska 

lösningarna, intervjuer gällande kundernas tankar och funderingar kring FUMO™ samt 

resultatet av kundernas rankning av kundvärdena. 

4.1 Nulägesanalys av FUMO™2 

Genom observationer av FUMO™2 går det att konstatera att roboten i nuläget har en 

integrerad arkitektur. En integrerad arkitektur går att bekräfta eftersom att denna version 

av roboten är utformad med högsta möjliga prestanda i åtanke, utformningen av de 

funktionella elementen fördelas över flera bitar. Även gränsen mellan de olika delarna är 

svåra att identifiera och vissa ser ut att inte existera, se figur 11. Då arkitekturen är 

integrerad och att det inte finns någon variation på de olika delarna innebär det att 

FUMO™2 är baserad på varken kvantitativ eller kvalitativ modularisering. 

 

Figur 11, Övergripande bilder på hur roboten ser ut inuti själva skalet. 

Roboten har inte någon form av strategi för hur den ska monteras på bästa sätt eller hur delarna 

ska monteras i nuläget utan det är montören själv som bestämmer upplägget. På figur 11 går det 

att observera att alla sladdarna ligger i oordning och ger ingen övergripande översikt över vilken 
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sladd som är kopplat till vad, det här medför att roboten är svår att underhålla. Även delar som 

exempelvis switchar ligger löst i roboten och placeras där det anses finnas utrymme utan hänsyn 

till problem som att switcharna skulle kunna skada roboten om de skulle lossna. Swicharna är 

markerade med gröna pilar i figur 12.  

 

Figur 12, Bild över de lösa switchar som ligger inuti roboten. 

Under klustret av sladdar har någon av montörerna monterat fast en träkloss för att skapa en 

spänning mellan två olika delar, se den röda markeringen på figur 13. 

 

Figur 13, Övergripande bild på hur roboten ser ut inuti själva skalet med en träbit installerad som nödlösning för uppspänning (se 

röd markering) 
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De mekatroniska delarna i roboten är spridda över hela roboten och är inte samlat på en och 

samma plats. Styrsystemet än inkapslat i den stora vita lådan som kan ses i vänster sida av 

roboten i figur 13. Mekatroniken, förutom styrsystemet, är utspritt i roboten. Kretskorten är 

blottade och saknar skydd för smuts eller andra skador som kan uppkomma och saknar IP-

klassning. På grund av en långsam starttid på den trådlösa kommunikationen till föraren har 

switchen som tidigare används blivit utbytt till två separata switchar, vilket tar dubbel plats.  

Genom intervjuer och samtal med konstruktörerna som är kopplade till monteringen av 

FUMO™2 har det kommit till känna att det i dagsläget inte finns ett modulärt tänk bakom 

roboten. Vilket innebär att det inte finns några delsystem längst robotens montering, vilket 

innebär att under tiden då roboten inte är helt monterad och klar finns det inga mellansteg för 

färdiga delsystem. 

Som det ser ut idag, gällande strömtillförseln, har roboten två olika typer av batterier.  Ett på 48v 

batteri med 10 Ah för motorerna och ett mindre batteri med 12v och 7Ah för mekatroniken. 

Batterierna är inte av samma typ och kräver därför två olika typer av laddare och deras drifttid 

varierar. Det stora batteriet sitter i överdelen av roboten och är väldigt lätt att montera in och ut, 

detta gäller även det mindre batteriet som kan lokalisera på botten av roboten.  

Gällande gränssnitt för roboten har det inte tagits fram några standardiserade gränssnitt utan de 

anpassas beroende på vad som ska monteras. Det finns inte heller några dokumenterade krav 

som ska ställas på de tekniska lösningar som ska kunna gå att monteras på roboten. 

 Ingående tekniska lösningar 4.1.1

Figur 14 visar alla de tekniska lösningar som är framtagna för att FUMO™2 ska kunna fungera och 

klara av att utföra sina arbetsuppgifter. De tekniska lösningarna är uppdelade i fyra olika 

kategorier, dessa är mechanical design, mechatronics, electronics and software och sensors. 
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Figur 14, De tekniska lösningarna som ingår i FUMO™2. 

 Materialprofil 4.1.2

Materialprofilen för FUMO™2 är en T-Profil, det innebär att komponenterna ger samma produkt 

hela vägen och att antalet slutprodukter inte kommer att variera längst själva monteringen av 

roboten. Produkten som är framtagen i dagsläget förutsätter att alla tekniska lösningar ingår och 

är inte anpassad för at kunna ta bort och lägga till nya applikationer.   

 Produktstruktur 4.1.3

Produktstrukturen för FUMO™2 är bred och grund. Anledningen till att roboten har denna typ av 

produktstruktur är för att det endast har fokuserats på sammansättningen av köpkomponenter 

för att uppnå en slutprodukt, det vill säga att AB Realisator inte utför någon egen tillverkning av 

detaljer. Dock finns det en viss bearbetningsprocess för chassit, den är specifikt framtagen till 

denna robot och tillverkningen har studenterna själva stått för då den har bockats och kapats. 

Men eftersom det bara är tillfällig att studenterna själva sköter bearbetningen antas fortfarande 

att produktstrukturen är bred och grund då bearbetningen outsourcas i framtiden. 
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4.2 Nätverket för mekatroniken i FUMO™3 

Konstruktionen för FUMO™3 förändras kontinuerligt och det är därför svårt att kunna fastställa 

hur själva strukturen ska se ut. När modularisering sker tidigt i en prototyputveckling kan det 

uppkomma problematik då gränssnitt ännu inte har blivit bestämda samt att nya tekniska 

lösningar tillkommer och äldre tekniska lösningar försvinner, den här typen av problematik kan 

innebära komplikationer vid modulariseringen. Dock är den makaronik som kommer att finnas i 

FUMO™3 bestämd och går därför att kartlägga. Nätverket för robotens mekatronik kommer 

finnas som stöd för val av moduler alt. sub-moduler. Själva nätverket pressenteras i figur 15. 

 

Figur 15, Nätverket för mekatronik I FUMO™3 

Figur 15 illustrerar hur alla komponenter är kopplade till varandra samt vad för typ av signaler 

som sickas, tanken är att skapa en förståelse för läsaren för hur allt hänger ihop inuti roboten 

som kommer att stå klar juni 2013 och vart det går att ändra till det bättre. 
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4.3 Produktegenskaperna 

Produktegenskaperna har tagits fram genom undersökningar av FUMO™2 samt intervjuer med 

projektägaren. Tabell 3 kommer att presentera roboten produktegenskaper samt vilka mål som 

bör uppnås för varje enskild egenskap. 

Tabell 3, Robotens produktegenskaper samt vilka mål som de önskar att uppnå 

 

4.4 Tekniska lösningar 

De tekniska lösningarna för roboten är redan framtagna sedan tidigare tillsammans med 

projektägaren, intressenterna och studenterna. Eftersom FUMO™ är i ett känsligt 
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prototypsstadie där de utforskar olika tekniska lösningar kommer examensarbetet inte att 

utvecklas nya tekniska lösningar utan kommer nämna förslag på nya lösningar i kapitlet 

”Rekommendationer för framtida arbete”. Om projektet skulle behandla nya tekniska lösningar 

som inte kommer att användas i framtiden eller att de tekniska lösningarna kommer påverkas 

kommer inte resultatet av projektarbetet att vara tillförlitligt. De tekniska lösningarna som har 

tagits till FUMO™3 presenteras i tabell 4. 

Tabell 4, De tekniska lösningarna som kommer att ingå I FUMO™3 

Tekniska lösningar för FUMO™3 

Router/Switch Videokamera Pan-tilt 

IR kamera Laser scanner Chassi 

12v-12/5v Konverterare till datorn 

för scannern (PC104) 

Drivkrets för motor till flipparna 48v-12v Konverterare 

EVK1100 EVK-Tilt CCU, Mönsterkort 

12v-5v konverterare Nödstopp Start/stop 

Säkringar Larvfötter Flippar 

Motor för höger drivning Motor för vänster drivning Snäckväxel 

Planetväxel Indelade i moduler Mellanplatta för konstruktionen 

Dator för scanner (laser scanner) Batteri 48v 20Ah IP-klassad låda för batteri 

Drivkrets för höger motor Drivkrets för vänster motor IP-klassad låda för mekatronik 

Motor för flipparna   

Då de tekniska lösningarna redan existerade behövdes det därför ingen utvärdering av vilken 

teknisk lösning som är den mest lämpliga för roboten i relation till de efterfrågade egenskaperna 

som rekommenderas i det andra steget i MFD. Dock, när robotens komponenter i slutändan ska 

bestämmas innan tillverkning och det finns flera alternativ till samma lösning bör mallen som 

presenterades i det andra steget i MFD användas, detta för att valet av egenskaper ska vara 

opartiskt och endast fokusera på för och nackdelar i relation till de andra lösningarna. 

Att examensarbetet använda sig av de tekniska lösningarna som redan existerar och att denna 

del i MFD inte utförs kommer inte att påverka arbetsgången med de resterande stegen för MFD. 
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Den här delen i processen handlar om att omvandlar kundernas krav och behov till tekniska 

lösningar som redan har gjorts under FUMO™1 och 2. 

4.5 Segmentens tankar och funderingar om FUMO gällande nutid och 

framtid. 

Samtliga intervjuade (Björklund, Hallman och Särdqvist, 2013) ser att huvudsyftet med roboten 

är att införskaffa information snabbt till ledningen som stöd för beslutsfattning. 

Användarområdet där roboten kan bidra till effektivare arbete, då roboten är hyfsat liten och 

hanterbar, är då den kan skickas in i de stora lokalerna alt. tunnlarna för att sedan snabbt skicka 

tillbaka informationen i form av kartor och bilder. Roboten åker in i området och kan scanna av 

samt ge operatören viktigt information. Även att det ska gå att applisera mätutrustning, 

exempelvis om brandmännen kommer till en plats där man vet att det finns farlig gas men inte 

vilken och vad gaser han för koncentration kan roboten åka in och analysera gaser och skicka 

tillbaka informationen, här var dock den enda som påpekade att det finns olika typer av gaser. 

Skulle gaser vara giftigt spelar det ingen roll att roboten är EX-klassad eller inte men om det är 

brandfarliga gaser är det en förutsättning för att roboten ska kunna användas. 

Något som Hallman vad tydlig med var att han anser att roboten inte ska ersätta en rökdykare 

eller en rökdykarinsatts i livräddande syfte utan däremot ska den kunna vara ett verktyg som 

underlättar deras arbete. Först och främst ska det vara ett stöd för ledningen att kunna fatta ett 

beslut för hur de ska gå vidare. Både hjälpa och stödja vid inträngningen för att få reda på hur det 

ser ut där inne och kan rent fysiskt hjälpa till genom att dra tillbaka någonting. Särdqvist och 

Björklund var mer öppna än Hallman när det gällde att roboten skulle kunna interagera med 

omgivningen och utföra praktiska aktiviteter som exempelvis att roboten själv skulle kunna 

hjälpa till att släcka, dock i liten skala. Särdqvist nämnde att han skulle vilja att det i framtiden 

skulle kunna gå att applicera släckgranater på FUMO™. 

Om en rökdykare, av någon anledning, inte kan gå in då ledningsgruppen inte har erhållit 

information om vad som har hänt, och vilka risker det finns, kommer de kunna skicka in FUMO™ 

för att kunna erhålla information utan att behöva utsätta någon brandman för risker. Rökdykare 

skickar de bara in om ledningen vet att det är hyffsat säkert, de vill inte utsätta människor för 

risker i onödan. När det handlar om akuta livräddningsförfaranden eller handlar om stora värden 
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som hotas, det är här man behöver snabb information för att kunna ta beslut snabbt och här ser 

Hallman stora vinster med roboten.  

När Hallman får frågan om vad han ser framför sig när det gäller FUMO3™ ser han en robot som 

är något mindre och hanterbar som två personer kan lyfta och förflytta. En robot som kan ta sig 

in i normala dörrbredder och forcera en trappa, han talar om en robotplattform som de kan 

använda inom andra områden som exempelvis observation i tunnlar. Hallman tycker att det går 

att förklara att användningsområdet för FUMO, som han ser idag, är att den ska agera scout för 

ledningsgruppen.  

Hallman berättade att det har varit dialoger om vilka övriga arbetsutgifter som roboten skulle 

kunna tänkas ha, förutom att reka och lokalisera objekt skulle roboten även kunna användas för 

att hjälpa till med att transportera material om det är en lång insatts väg. Björklund, Särdqvist 

och Hallman nämnde att det skulle vara en stor fördel om det fanns möjlighet att slänga på ett 

släp som roboten kan dra efter sig för att hjälpa brandmännen att exempelvis transportera 

verktyg eller tung utrustning till olycksplatsen. 

När man frågar om framtiden anser Hallman även att det är viktigt att fokusera energin på de 

befintliga egenskaperna som roboten har med fokus på att kunna bli mer effektiv gällande 

bränder underjord, dvs. bränder i tunnelbanor och tunnelsystemen. I framtiden kanske roboten 

även ska klara av att kunna bära med sig något som har effekt på själva branden, men inget som 

är i fokus. Tanken med roboten har för Hallman aldrig varit att den ska kunna dra fram 

acetylenflaskor som Björklund tycker, självklart skulle det vara bra men inte något som han 

tyckte i första hand. Robotar som kan flytta på flaskorna för att brandmännen kan skjuta hål finns 

dock redan. Men att kunna utföra denna uppgift kan dock vara fördelaktigt men att flytta och 

skjuta sönder acetylenflaskor är inte de primära arbetsuppgifter som roboten ska kunna utföra. 

Björklund är den personen som är mest intresserad av att kunna ha en robotarm på FUMO. Han 

vill att robotarmen ska kunna öppna dörrar, den behöver inte kunna dyrka upp dörren enligt 

honom men ska kunna dra ner handtaget och öppna alt. skjuta upp dörren. Det är väldigt viktigt 

tycker Björklund för annars kommer inte roboten längre än till första dörren. Att roboten ska 

kunna öppna dörrar ser Särdqvist svårigheterna med och att det är problematiskt att få fram en 

bra lösning, Särdqvist tycker att det vore intressant men ser att det inte är något som kommer 

komma inom en snar framtid och därför anser att det inte finns något behov just nu. 
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Hallman nämner även under intervjuen att han känner att det är viktigt att deras organisation 

följer med i den tekniska utvecklingen som råder för att själva kunna utveckla sitt arbete och blir 

mer effektivt och brandroboten är ett steg i rätt riktning. Hallman anser att FUMO™ är väldigt 

intressant väg att ta inom moderniseringe utan att behöva oroa deras organisation genom att 

försöka ersätta brandmännen utan AB Realisator kommer endast att levererar ett verktyg som 

stödjer och möjliggör snabbare beslutsfattning.  

När man frågar Särdqvist om vad han förväntar sig av FUMO3™ berättade han att FUMO2™ har 

visat att man kan plocka ihop dessa delar och få den att fungera men det som inte har visat är att 

de har fått ihop de här prylarna fast med en bra driftsäkerhet. Det som Särdqvist förväntar sig av 

FUMO3™ är att det ska vara en robot som kan utföra det FUMO™2 kan men med högre kvalitet 

och driftsäkerhet. Funktionerna som finns i FUMO™2 är Särdqvist, som användare, väldigt nöjd 

med och ser det som första grundsteget med själva FUMO-konceptet.  

Som Särdqvist ser det, med de förutsättningar som den har, är det svårt att se hur den ska kunna 

utföra något mer avancerat arbete och att upplägget som det ser ut idag är robotens uppgift att 

agera som en informationsinhämtare, precis som Hallman tyckte. Med andra ord skulle även 

Särdqvist vilja ha en scout. Till skillnad från Särdqvist och Hallman uppfattades det som att 

Björklund var ute efter en ”doer”, dvs. han ville att roboten skulle kunna interagera mer med 

omgivningen än vad de andra hade intresse för. Björklund vill att roboten ska kunna lyfta och dra 

fram flaskor, öppna dörrar och fungera som en påläggskalv. Det sistnämnda ville dock alla att 

roboten ska kunna fungera som. 

Precis som för alla andra säger Särdqvist att den primära uppgiften med roboten är ju att den ska 

samla information, men om det finns ett behov för kontinuerlig övervakning går att fundera på. I 

de flesta fallen har ledningsgruppen ingen information att gå på och kan därför inte kan fatta 

några vettiga beslut, eller i vissa fall beslutar ledningsgruppen att de inte vet någonting men 

känner till att det finns gasflaskor i området och därför spärrar vi av och avvaktar. Men kan 

roboten gå in och mäta temperaturen på flaskorna och övervaka under en tid kan även detta 

användningsområde vara intressant. Särdqvist tycker att roboten skulle kunna fungera som 

brandmännens förlängda arm vid situationer då exempelvis flera bilar har krockat på E4 där 

farligt gods är inblandat. Vid dessa situationer skulle det vara intressant att köra dit roboten och 

låta den stå och samla information om omgivningen för att finnas som grund för ledningens 
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beslut. Samtidigt kommer insatsledaren att kunna övervaka hur insatsen förlöper vid 

släckningsarbetet. Stora bränder på vägarna är inte ett taktiskt beslut utan frågan som de ställer 

sig själva är om branden kan släckas? Kan den släckas gör man det. Men roboten kommer med 

stor sannolikhet till mer användning om det är utsläpp eller om de upptäcker en tunn dimma av 

någon form av gas i omgivningen som de inte har någon information om. Vad som har hänt, vad 

kan vi göra för att åtgärda detta skulle roboten kunna besvara på ett effektivt sätt. Som det ser ut 

nu måste en brandman skickas fram i en kemskyddsdräkt för att kontrollera och göra 

bedömningen.  

De situationer som Särdqvist anser att roboten kommer vara lämpligast att användas i kan 

beskrivas med ett antal typhändelser, brand i en galleria kan roboten användas för att lokalisera 

branden och införskaffa information om vad som har hänt. I dagsläget skickar man in brandmän 

för att leta efter orsaken. Genom att roboten kommer kunna hjälpa till med att hitta vad orsaken 

är kommer brandmännen att direkt kunna gå till orsaken och åtgärda problemet, sänker man 

tiden då brandmannen är i riskområdet från 10 till 1 minut borde även risken för brandmannen 

sänkas med 90 %. Ett annat extremfall är ett utsläpp av ett farligt ämne, exempelvis någon typ av 

kemikalier. Ledningen vet att det är farligt men inte hur farligt det är. Det kan vara att något som 

står och läcker men brandmännen vill inte gå in i området för risken för antändning. Även tunnlar 

och byggnader under jord är ett bra användningsområde för roboten, samt parkeringsgarage 

som är placerade både ovan och under marken. Men det är inte bara tunnlar och industrilokaler 

som är intressant för Särdqvist, genom observationer av sjukhusmiljöer och köpcentrums kunde 

han konstatera att roboten även skulle kunna användas vid bränder här. Dessa faciliterer består 

oftast av flera våningar med både trappor och hissar som binder dem samma, då trapporna är 

utformade för att folk ska kunna gå i dem utan problem, samt av arbetsmiljösjäl, kommer 

FUMO™ vara tillräckligt mobil att kunna ta sig mellan de olika våningarna. Efter intervjun visade 

Särdqvist en modell av ett trevåningshus och nämnde att roboten troligen även skulle kunna 

användas i denna typ av bostadshus. 

Att använda roboten i lägenheter och villor anser dock Björklund att det inte finns någon 

anledning till, utan han tycker att användningsområdet för roboten är främst industribyggnader 

eller underjordsanläggningar. Precis som Hallman och Särdqvist tycker även Björklund att 

roboten skulle kunna användas vid spaning inomhus, för spaning utomhus är det bara Björklund 

och Särdqvist som har intresset. Roboten skulle då kunna inhämta information om förändringar 
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av temperaturen med IR-kameran eller ämnesförändringar i luften med en explosimeter. Vid 

dessa situationer tyckte han att det skulle vara till fördel att kunna utnyttja extern strömmatning 

för att förlänga andvändningstiden då IR-kameran behöver mycket ström. På grund av den 

anledningen tycker Björklund att roboten bör utrustas med en teknisk lösning som möjliggör att 

roboten ska kunna kopplas ihop med en strömkälla på 220-230V, som ofta finns tillgänglig i 

brandbilarna. Denna tekniska lösning är något som Björklund vill ha nu och inte i framtiden. 

Att kunna ansluta roboten till en strömkälla på 220-230V anser även Särdqvist är en bra 

egenskap som roboten skulle kunna ha stor användning för. Särdqvist kan tänka sig två 

alternativ, antingen tar man batteriet och sätter in den i roboten när den ska användas eller är 

det en sladd som man kopplar loss och kör direkt (batteriet är redan inkopplat). Det bästa vore 

om det var standardprylar och att den kan laddar med ett vanligt 220-230 voltsuttag. 

Möjligheten till att kunna koppla in extern strömkälla är till stor fördel om brandmännen ska 

träna med roboten under en längre period. Särdqvist nämnde att en lösning vid övningarna 

skulle kunna vara att använda flera batterier.  

4.6 Definition av kundvärden 

Dessa femton kundvärden är framtagna tillsammans med projektägaren och de olika segmenten, 

nedan kommer en kort definition för varje kundvärde för att skapa förståelse för läsaren. 

A. Framkomlighet: Kundvärdet innebär att roboten ska kunna ta sig genom områden 

som innefattar en miljö som är annat än plan mark, det kan röra sig om att roboten 

ska kunna ta sig förbi hinder som redan finns eller uppkommit på grund av branden. 

Robotens larvfötter ska inte behöva vara horisontella för att roboten ska kunna ta 

sig fram på ett smart och effektivt sätt. 

B. Flexibel: Kundvärdet innebär att roboten är anpassningsbar och ska kunna 

modifieras beroende på det behov som finns när roboten kommer till skadeplatsen. 

Med andra ord att roboten ska vara en plattform med gränssnitt som erbjuder 

utbud av monterbara moduler med separata anpassningsbara egenskaper. 

C. Lätt att använda: Kundvärdet innebär att roboten ska vara lätt att manövrera och 

lätt att förstå sig på. Roboten ska inte kräva lång upplärningstid och det ska inte 

heller vara komplicerat att lära sig att använda. 
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D. Lätt att underhålla: Kundvärdet innebär att roboten ska vara lätt att utföra 

underhållet och att det ska vara enkelt att byta ut komponenter som har gått 

sönder. Finns olika nivåer på underhållet då roboten har en tekniskt avancerad 

plattform. Om roboten skulle gå sönder i fält är det viktigt att brandmännen själva 

ska kunna utföra underhåll för att få igång roboten på en mindre avancerad nivå. 

E. Portabel: Kundvärdet handlar om att roboten ska på ett enkelt och greppvänligt 

sätt kunna flyttas runt och fås ut till skadeplatsen. Kundvärdet inkluderar både 

förflytning till och från skadeplatsen med fordon samt förflyttning av brandmännen. 

F. Robust: Kundvärdet handlar om att roboten ska vara slittålig och klara av att ta 

emot yttre våld. Slitage innefattar högt antal drifttimmar och övrigt slitage som 

uppkommer vid användning. Yttre våld kan antingen vara att fysiska objekt faller på 

roboten och/eller att roboten själv faller ner från en höjd. 

G. Kan användas i byggnader som har fler än en våning: Kundvärdet handlar om att 

roboten ska klara av att själv kunna ta sig upp och ned för trappor samt branta 

lutningar till andra nivåer i byggnader då dessa ska kunna undersökas utan hjälp av 

en brandman. 

H. Kan styras trådlöst i komplexa miljöer: Kundvärdet handlar om att roboten ska 

kunna röra sig i miljöer som är mer komplexa på ett avstånd, skillnaden mellan 

detta kundvärde och ”Framkomlighet” är att med framkomlighet ska roboten klara 

av att röra sig i komplexa miljöer och detta kundvärde handlar om på ett avstånd 

kunna styra den genom endast använda kameran som synfält. 

I. Kunna samla in information om situationen utan en brandmans närvaro: 

Kundvärdet handlar om att roboten ska kunna samla in information i området där 

den befinner sig och kunna leverera data tillbaka till operatören och 

ledningsgruppen. Med ”utan brandmans närvaro” menas att brandmännen själva 

inte ska behöva ta sig in och mäta värden i rummet utan att roboten själv har den 

förmågan att utföra aktiviteten. 

J. Operatören ska kunna se i rökiga miljöer med hjälp av roboten: Kundvärdet handlar 

om att då området är rökfyllt och sikten är begränsad ska operatörens förmåga att 
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kunna inhämta information och manövrera roboten inte påverkas. Operatören och 

ledningsgruppen ska fotfarande kunna få en visuell bild av hela området. 

K. Leverera kartor av planlösningen till operatören: Kundvärdet handlar om att när 

roboten forcerar framåt i området kan den inhämta information om omgivningen 

och skapa en karta i 2D som den skickar till operatören. 

L. Pålitlig: Kundvärdet handlar om att roboten ska uppfylla de krav som ställts på 

roboten och att den ska fungera utan några komplikationer när den väl ska 

användas, övning som skarpt.   

M. Kan användas i fuktiga miljöer: Handlar om att roboten ska klara av att användas i 

miljöer där roboten kommer utsättas för fukt eller direkt kontakt med vattnet utan 

att påverkas negativt. 

N. Kan användas vid höga temperaturer: Handlar om att roboten ska klara av att 

användas i miljöer där roboten kommer utsättas för temperaturer som är högre än 

rumstemperatur, eller värmestrålning, utan att påverkas negativt. 

O. Kan användas i rökiga miljöer: Handlar om att roboten ska klara av att användas i 

rökiga miljöer utan att påverkas negativt. Skillnaden mellan användas och se i 

rökiga miljöer är att användas innebär att röken inte skadar utrustningen när den 

tränger in i systemet och se innefattar att det går att få en visuell bild av området 

igenom röken. 

4.7 Intervjuer som berör kundvärdena och dess betydelse för kunden 

Denna del av kapitlet kommer att lyfta fram vad de tre olika intervjuade personerna anser om 

vad roboten ska klara av och vad det har för förväntningar. Följande text är framtagen genom att 

de intervjuade öppet har kunnat berätta om sina tanka och funderingar kring de 15 framtagna 

kundvärdena, vad de är enade och vad de inte är enade om. Kapitlett innehåller även deras 

poängsättning, det vill säga hur högt de rankar de olika kundvärdena. När det gällde rakningen av 

kundvärdena beroende på om den skulle användas i tätbyggd eller glesbyggd var det ingen som 

ansåg att det skulle påverka deras val, med andra ord oavsett om det är glesbyggd eller tätbyggd 

hade de rangordnat kundvärdena på samma sätt.  
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 Framkomlighet 4.7.1

Med ”Framkomlighet” som kundvärde var samtliga intervjuade enade om betydelsen med 

kundvärdet. Björklund nämnde att roboten ska kunna använda i andra miljöer än plan mark, 

precis som även Hallman och Särdqvist nämnde. Skillnaden mellan dessa tre var dock att Hallman 

även yttrade sig om att han var medveten att roboten inte kanske inte kommer kunna klara av 

att bestiga rasmassor som uppkommit på grund av branden eller väldigt branta trappor, det är 

inget krav som han ansåg att det går att ställa på roboten. Även var det på tal om dimensionerna 

för roboten och hur detta påverkade dess mobilitet. Begräsningarna som nämndes är det som 

redan är satta, en bredd på 60 cm för att komma igenom dörrar. Björklund tyckte att kundvärdet 

”Kan användas i byggnader som har fler än en våning” var en del av detta kundvärde. 

Poäng:  

Bo Björklund 6 av 15 

Dan Hallman 4 av 15 

Stefan Särdqvist 9 av 15 

 Flexibel 4.7.2

Med ”Flexibel” ser Hallman möjligheten med att roboten kommer vara som en form av plattform 

där de lätt kan applicera de applikationerna som de vill använda vid en specifik situation, det är 

även något Björklund antyder då han själv säger att roboten ska kunna anpassas och användas till 

flera olika situationer. Björklund är väldigt noga med att berätta att han vill undvika att roboten 

får ett för smalt användningsområde då han har erfarenhet av ett sådant problem med en 

tidigare robot. Särdqvist var lite mer kritisk gällande flexibiliteten än de två andra, Särdqvist höll 

med Hallman och Björklund om att det är väldigt bra att kunna ha olika användningsområden för 

roboten men inom rimliga gränser. Jämförs de tre intervjuades viljor med FUMO™ kunde det 

konstateras att Björklund är väldigt intresserad av en ”Doer”, det vill säga en robot som ska 

kunna interagera med omgivningen som exempelvis öppna dörrar medan Särdqvist och Hallman 

är i nuläget endast intresserad av en robot som kunde stödja beslutsfattningen, som skulle åka in 

och lokalisera vart branden fanns och vad som är orsaken till den och skicka informationen vidare 

till operatören eller ledningsgruppen, brandmännen skulle då kunde gå direkt till orsaken. 

Särdqvist och Hallman var dock inte främmande för idén med en robotarm men ansåg att det var 
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i nuläget inte aktuellt utan var med ute efter en ”Scout”, en informationsinhämtare som stödjer 

beslutsprocessen. Men alla vara överens om att brett användningsområde är en stor fördel. 

Poängsättning på detta kundvärde hade relativt hög spridning.  

Poäng:  

Bo Björklund 11 av 15 

Dan Hallman 9 av 15 

Stefan Särdqvist 6 av 15 

 Lätt att använda 4.7.3

Hallman var tydlig med att han accepterar en viss upplärningsperiod för att kunna hantera 

roboten och därför satte detta kundvärde lite längre ner, Hallman tror även att 99 % 

användartiden kommer att vara övning. Med lätt att använda vill Hallman att de i princip ska 

kunna sätta kontrollen i händerna på vilken brandman som helst och att personen ganska snabbt 

ska kunna förstå hur den fungerar, detta kan uppnås genom att minimera antalet funktioner utan 

håll roboten ganska enkelt. Exempelvis fram, bak och sväng åt något håll. Björklund tyckte att 

kundvärdet ”Lätt att använda” var det viktigaste kundvärdet av alla femton. Björklund, precis 

som Hallman, ville att systemet skulle vara enkelt att förstå och inte för avanserat, samt att den 

inte skulle bli bunden till någon individ. Precis som Hallman yttrade sig Särdqvist om att det är 

acceptabelt med en viss upplärningstid, han talade om att en heldagskurs för att lära sig roboten. 

Samtliga tre intervjuade talade även om risken med att brandmännen börjar motsätter sig detta 

verktyg om det blir för komplicerat att använda. Ett exempel som Björklund berättade om var en 

stor kranbil som införskaffades för att kunna lyfta upp tunga föremål när olyckor hade skett. 

Nackdelen med kranen var att den hade en högre grad av komplexitet vilket gjorde den för 

avancerad. Det fanns inte heller några resurser till att lära sig hur kranen fungerade. 

Konsekvensen blev att när det väl uppkom ett behov av kranbilen hyrde man in en extern kranbil 

istället. Hallman var den personen som gav lägsta poäng till detta kundvärde, 11 av 15, detta just 

för att han accepterade en upplärningstid som är längre än de andra.  
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Poäng:  

Bo Björklund 15 av 15 

Dan Hallman 11 av 15 

Stefan Särdqvist 13 av 15 

 Lätt att underhålla 4.7.4

Samtliga personer ansåg att det finns vissa självklara saker som brandmännen själva inte ska 

sköta underhållet på, det är exempelvis elektroniken i roboten som berör själva 

kommunikationen sinns emellan de olika systemen och till operatören. Samma när det gäller 

uppdateringar och uppgraderingar av roboten och det årliga underhållet. Det som brandmännen 

dock skulle få underhålla var att kunna byta batterier, själva kunna skifta de olika 

applikationerna/modulerna för de olika användningsområdena samt lite mer mekaniska 

problem. Motorhaveri ansåg samtliga att det inte skulle kunna åtgärda men sätta ihop 

larvbanden om de skulle släppa skulle de själva kunna åtgärda på plats, mekaniken tycker de 

därför borde ha lite högre tolerans. Björklund och Hallman ansåg dock även att elektroniken som 

var i nivå med att byta glödlampa skulle brandmännen själva kunna utföra medan Särdqvist 

ansåg att de inte ska kunna arbeta under chassit. 

Poäng:  

Bo Björklund 7 av 15 

Dan Hallman 10 av 15 

Stefan Särdqvist 5 av 15 

 Portabel 4.7.5

Portabel innebär att flytta runt och få ut roboten till skadeplatsen enligt samtliga intervjuade 

personer. Till skillnad från Hallman och Särdqvist är Björklund väldigt bestämd med att roboten 

inte ska väga mer än 100 kg för att den ska vara enkel att flytta runt. Hallman pratade inte 

mycket om själva vikten men ansåg att det inte skulle vara för tung och att 100 kg var accepterat. 

Enligt Särdqvist är vikten inte lika relevant som ergonomin med roboten. Istället för att fokusera 

på robotens vikt bör det fokuseras på ett bra sätt att bära roboten, som Särdqvist själv uttryckte 
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”med god ergonomi är det behagligare och lättare att bära något över 100 kg än att bära något 

strax under 100 kg med dålig ergonomi”. Alla var överens om, på grund av att det ofta inte är 

många brandmän på plats i början, att ska roboten ska kunna lyftas ner av två personer och 

skötas av en. Enligt alla var en släpvagn ett alternativ för att kunna enkelt transportera roboten 

mellan de olika bränderna men Björklund hade helst sett att roboten hade ett eget fordon. Att 

roboten skulle vara kopplad till ett specifikt fordon ansåg Hallman att det troligtvis inte skulle 

fungera rent resursmässigt. Om roboten skulle vara en länsresurs, då det ekonomiska läget inte 

tillåter att de kan köpa in flera robotar, skulle det kanske gå att skaffa ett specifikt fordon som är 

förberett eller modifierad för att transportera roboten. Både Hallman och Björklund ansåg att en 

pickup av märket Nissan eller Toyota skulle vara ett lämpligt fordon att transportera roboten 

med. Skulle inte roboten vara en länsresurs kan en lösning, enligt Hallman och Särdqvist, vara att 

bygga om ett fack på en brandbild där det går att förvara roboten. Dock ställer de mer krav på 

robotens dimensioner och att de är tvungna att prioritera bort något annat. Särdqvist var den 

enda som ansåg att roboten även skulle kunna transporterar i ett ledningsfordon som ofta är i 

samma storleksklass som familjebuss.  Anledningen till att Särdqvist satte ett lågt poäng på 

kundvärdet var för att han ansåg att roboten, efter att den blivit nedburen, kommer kunna ta sig 

fram för egen maskin. 

Poäng:  

Bo Björklund 2 av 15 

Dan Hallman 8 av 15 

Stefan Särdqvist 1 av 15 

 Robust 4.7.6

Hallman anser sig själv veta hur brandmän fungerar och tycker det är väldigt viktigt att roboten 

fungerar varje gång, skulle FUMO™ fela varannan gång den ska användas förlorar brandmännen 

tilliten på roboten och det resulterar till att de inte använde den. Roboten ska kunna klara av 

många timmar drift då den kommer utsättas för mycket träning och övning av brandmännen 

samt om brandmännen ser att roboten fungerar hela tiden kommer de se att roboten är ett 

gediget verktyg som kommer att fungera när den behövs och att de verkligen vill använda den. 

Det är just därför det är väldigt viktigt att roboten är robust. Hallman anser även att den här 
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brandroboten inte kommer att finnas på varje station utan mer som en specialenhet, alternativt 

länsresurs, som kommer flyttas runt. Han tror även att 99 % användartiden kommer att vara 

övningsrelaterat. Det är därför Hallman anser att robustheten måste finnas där, att den ska tåla 

mycket användning då den kommer ha högt antal körtimmar. En brandman vill att sakerna ska 

fungera, skulle något börja krångla blir det motstånd och negativt. Detta var även något som 

Särdqvist kommenterade. Särdqvist nämnde att den ska kunna användas läge utan att slitas ut 

för fort, den ska tåla att ramla ner från brandbilen och den ska tåla att bli överspolad av en 

vattenslang utan att den ska gå sönder, dvs. slagtålig. All utrustning som de använder sig av på 

MSB används väldigt ofta i utbildningssyfte och behöver därför vara slittåliga, därför är 

”Robusthet” mycket viktigt för Särdqvist. Produkterna de använder ska ju fungera när behövs 

oavsett när det är. Han var dock den ända som talade om att roboten ska klara av en viss mängd 

korrosiva gaser som uppkommer vid brand av PVC-plast som skapar beläggningar på 

makaroniken utan att den direkt slutar att fungera. Modulerna som är applicerad på roboten kan 

Hallman förstå att de kommer ta skada om något faller på det. Skulle det bli att något faller ner 

från taket kan någon av applikationerna gå sönder, men själva roboten borde tåla en hyffsad 

smäll från något som rasar ner på den. Både Hallman och Särdqvist tycket att roboten ska klara 

av ett falla på en meter, det kan vara att den faller från brandbilen eller en avsatts och 

fortfarande fungera och kunna förflytta sig. Men det viktigaste är återigen att den inte mattas ut 

för snabbt när de övar och håller på med roboten, därför fick detta kundvärde högst poäng av 

både Hallman och Särdqvist. Björklund var där emot inte lika specifik med vad som gällde, han 

nämnde endast att roboten ska helt enkelt vara tålig. Björklund tycker att den ska klara av att slå 

runt. Han tror att någon gång kommer roboten köra med flipparna och tippa, antingen bakåt 

eller åt sidan mot annat än plan mark.    

Poäng:  

Bo Björklund 10 av 15 

Dan Hallman 15 av 15 

Stefan Särdqvist 15 av 15 
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 Kan användas i byggnader som har fler än en våning 4.7.7

Detta kundvärde verkade inte intressant av någon av de tre intervjuade personerna och därför 

hamnade kundvärdet relativt lågt. Hallman var mest intresserad av att roboten ska fungera i 

tunnelsystemen och liknande komplexa miljöer, Hallman tyckte funktionen med att roboten ska 

kunna klättra i trappor var minst viktig just nu då dessa miljöer ofta är plana och innehåller 

lutningar. Björklund och Särdqvist ansåg att det fanns ett visst intresse för denna funktion, 

Björklunds tanke med FUMO är att den ska användas i byggnader eller underjordsanläggningar, 

som exempelvis tunnlar eller komplexta byggnader under jord, med flera våningar. Precis som 

Björklund tyckte Särdqvist att detta kundvärde även inkluderades i ”Väldigt hög mobilitet” då 

han ser en koppling till komplexa miljöer, en typ av komplexitet kan vara att vi använder roboten 

i en byggnad med flera våningar. Särdqvist anser att roboten kommer vara väldigt användbart vid 

exempelvis gallerior som oftast består av flera våningar. 

Poäng:  

Bo Björklund 4 av 15 

Dan Hallman 1 av 15 

Stefan Särdqvist 4 av 15 

 Kan styras trådlöst i komplexa miljöer 4.7.8

Detta är en självklarhet enligt Särdqvist, den ska ju kunna användas i eländig miljö och poängen 

med roboten är ju att ingen annan vill vara där och därför skickar de in roboten. Precis som 

Särdqvist tycker Hallman att ”Kan styras trådlöst i komplexa miljöer” är en självklar förutsättning. 

Hallman förklarar att komplexa miljöer kan vara vad som helst. Om man tänker sig vårt 

tunnelbanesystem i Stockholm, eller tunnelnätet under städerna, kan det bli ganska långa vägar 

som den ska in och undersöka. Det kan därför uppkomma behov av att kunna släppa repeatrar 

då roboten hela tiden täcker upp de bitarna. Tunnlar och stora lokaler är komplexa miljöer som 

är farliga att vara i och därför viktigt att kunna sköta roboten på ett säkert avstånd. Samtliga tre 

anser att detta kundvärde är starkt relaterat till kundvärdet ”Väldigt hög mobilitet”, kan den 

styra i komplexa miljöer får den en hög mobilitet. Björklund nämnde även att det har förts 

dialoger om att roboten ska kunna ta sig fram och tillbaka på ett totalt avstånd på 5 k. Detta 

innebär att roboten ska kunna kommunicera och styras av operatören med avståndet 2,5 km. 
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Björklund anser att som det ser ut just nu är batteritiden det kritiska då det finns mycket 

elektronik som drar ström, exempelvis motorn. Klarar inte batteriet av att transportera mer än 5 

km, tur- retur, finns ju inte behovet för att klara kommunikation på 1 mil. 

Poäng:  

Bo Björklund 5 av 15 

Dan Hallman 5 av 15 

Stefan Särdqvist 10 av 15 

 Kunna samla in information om situationen utan en brandmans närvaro 4.7.9

Precis som att den ska kunna styras trådlöst är det en självklarhet för samtliga intervjuade. 

Hallman anser att roboten ska kunna ta sig in i en lokal, eller liknande, och skicka information till 

ledningsgruppen och operatören för att kunna inhämta information om situationen och använde 

den informationen som stöd för beslutsfattning. Att själv kunna inhämta information och skicka 

den tillbaka till människan är själva huvudsyftet med denna robot anser samtliga. Särdqvist säger 

att ”Kunna samla in och ge information om situationen utan en brandmans närvaro” är själva 

poängen roboten, genom att använda roboten vill operatören få reda på någonting, får man inte 

reda på något finns det ju ingen användning för den. Särdqvist nämner även som tidigare att 

roboten ska användas i eländig miljö och poängen med den är ju att ingen annan vill vara där och 

därför skickar de in roboten. Precis som för Hallman och Särdqvist säger även Björklund att det är 

viktigt med att kunna samla in och ge information om situationen utan en brandmans närvaro, 

det är ju därför de vill ha roboten, inte för att den är enkel att använda. Uppgiften får vi inte 

tappa bort och det är ju att just inhämta information från insidan. 

Poäng:  

Bo Björklund 14 av 15 

Dan Hallman 13 av 15 

Stefan Särdqvist 7 av 15 
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 Operatören ska kunna se i rökiga miljöer med hjälp av roboten 4.7.10

Hallman och Björklund nämnde att för kunna inhämta information i miljöer som är rökfyllda 

måste det gå att kunna se i rökiga miljöer, det är en självklarhet. Det är dessa situationer som är 

farliga för brandmän då sikten är begränsad. Samma tycker Särdqvist då han säger att det är en 

självklar förutsättning för att roboten ska kunna inhämta information i eländiga miljöer. Tanken 

med roboten är ju att den ska kunna komma in och skicka information om vart brand finns 

istället för att brandmännen själva ska behöva leta. Brandmännen kommer då kunna springa rakt 

in till källan och åtgärda problemet. Komplement till detta värde anser Särdqvist är att 

funktionen med att roboten kan leverera kartor till operatören är ett alternativt sätt att kunna se 

i rökiga miljöer. 

Poäng:  

Bo Björklund 12 av 15 

Dan Hallman 7 av 15 

Stefan Särdqvist 8 av 15 

 Leverera kartor av planlösningen till operatören 4.7.11

Särdqvist tycker att kundvärdet som berör möjligheten med att skicka kartor till föraren om 

planlösningen i byggnaden skulle kunna hamna en bra bit högre också, att kunna bygga upp en 

karta över området ser Särdqvist som en väldigt bra applikation för roboten. Särdqvist såg dock 

svårigheter med att använda denna egenskap just nu då den är fast monterad på roboten, 

Särdqvist gav ett exempel på det rummet vi satt i, som ser ut som ett klassrum. Det finns mycket 

saker som kommer störa laserscannern och förhindra roboten att skapar en realistisk karta över 

området. För att kunna få en tydlig bild behöver själva scannern komma upp ca 100-120 cm för 

att kunna fungera mest optimalt. Då kommer den att inkräkta på andra egenskaperna som 

”Robust” då den blir känsligare. Därför hamnade kundvärdet längre ner än för de andra. Hallman 

och Björklund reflekterade inte kritiskt på detta kundvärde utan ansåg berättade mer om att 

detta var något som de båda ansåg vara en av de primära uppgifterna med roboten. Detta är en 

del av den viktiga informationen som behövs för att kunna fatta beslut och därför hamnade högt 

upp. 
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Poäng:  

Bo Björklund 13 av 15 

Dan Hallman 12 av 15 

Stefan Särdqvist 3 av 15 

 Pålitlig 4.7.12

Björklund nämnde kort och gott att det är väldigt viktigt att roboten är pålitlig, de vill inte hamna 

i situationen att roboten inte fungerar när behovet uppstår. Robotens pålitlighet kommer att 

påverka viljan att använda sig av roboten, att ha en produkt som fungerar lite då och då är inget 

som de är ute efter. Precis som Hallman nämnde om robusthetens betydelse är det samma med 

att roboten är pålitlig. Det är viktigt att roboten alltid ska fungera, självklart kan det uppstå 

problem men de får ske väldigt sällan. Roboten ska klara av många timmars drift då den ska 

utsättas för mycket träning och övningar med brandmännen. Som nämndes tidigare anser 

Hallman även att förtroendet påverkas kraftigt av hur pålitlig roboten är, ser de att roboten 

funderar varje gång kommer de att snabbt se roboten som ett starkt verktyg. Detta är något som 

även Särdqvist säger gällande pålitligheten för roboten. Pålitligheten handlar enligt Särdqvist om 

att den ska fungera när den behöver användas. Om roboten inte är pålitlig försvåras processen 

att få brandmännen att vilja använda roboten. Genom att roboten är pålitlig byggs ett förtroden 

upp jämte emot roboten och det uppstår en vilja att använda roboten i olika situationer. All 

utrustning som de använder sig av på MSB används väldigt ofta i utbildningssyfte och behöver 

därför vara slittåliga, därför är pålitligheten mycket viktigt, produkterna de använder ska ju 

fungera när behövs oavsett när det är. 

Poäng:  

Bo Björklund 9 av 15 

Dan Hallman 14 av 15 

Stefan Särdqvist 14 av 15 
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 Kan användas i fuktiga miljöer 4.7.13

Enligt Hallman kommer roboten, med stor säkerhet, att vistas i fuktiga miljöer och det komma att 

sprutas vatten på roboten under släktningsarbetet och det ska den klara av. Dock förväntar han 

sig inte att roboten ska klara av att man står och sprutar på den under längre tid och därför satte 

ett lågt kundvärde. Enligt Särdqvist vill han lägga detta kundvärde som en del av grundpaketet 

för att roboten ska kunna användas överhuvudtaget. Särdqvist förväntar sig att det ska klara av 

att fungera om den utsätts för vatten under släckningsarbetet, att vatten och ångor inte ska 

påverka roboten på ett negativt sätt. Särdqvist säger att roboten ska kunna befinna sig utomhus 

när det regnar är en viktig egenskap och ett högt kundvärde som förklarar poängsättningen. En 

annan situation kan exempelvis vara att springklarna är igång i en fastighet. Björklund däremot 

nämnde inte mycket om olika situationer som den ska klara av att infinna sig i utan nämnde mer 

vikten av att den ska klara fukt ligger i samma kategori som robust och pålitlig. 

Poäng:  

Bo Björklund 8 av 15 

Dan Hallman 3 av 15 

Stefan Särdqvist 12 av 15 

 Kan användas vid höga temperaturer 4.7.14

Detta var det absolut lägst rankade kundvärdet, alla intervjuade nämnde att roboten aldrig 

kommer att kontinuerligt utsättas för temperaturer som är över 50 grader. Det kan uppkomma 

eldflammor, väldigt sällan men kan uppkomma, men faran som roboten utsätts för går att 

jämföra med att föra fingret över ett ljus. Hallman anser att temperaturnivån som roboten 

kommer att befinna sig i är relativt behaglig. Björklund var tydlig med att roboten inte kommer 

användas vid de höga temperaturerna. Det är främst för två anledningar, den första anledningen 

är att det oftast är mycket svalare på marken än vad det är uppe i taket och därför kommer den 

inte utsättas för extrema temperaturer. Den andra är att roboten ska användas i början av 

branden, om huset eller anläggningen redan är övertänt finns det inte mycket att rädda eller 

någon information att inhämta och är då onödigt att använda roboten. Björklund anser att lägga 

detta kundvärde högt upp innebär det att mycket andra funktioner kommer att påverkas och att 

det ställer med avancerade krav på roboten som gör roboten mycket dyrare. Till skillnad från 
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Björklund och Hallman belyste Särdqvist om fenomenet värmestrålning. Enligt Särdqvist kan 

brandgastemperaturen nära antändning ligga på ca 600 grader i överdelen av rummet och när 

det antänds kan temperaturen stiga till 1200 grader i flammorna. Det uppkommer 

värmestrålingen som skickat åt alla håll och kanter och när man är uppe i dessa temperaturer är 

det mycket värmestrålning. Det som händer då är att allt brännbart material börjar att avger 

bränslegaser, det är stor chans att exempelvis larvbanden kommer börja pyrolaseras något men 

sladdar och den typen av material inuti roboten kommer att smältas sönder ganska snabbt, detta 

är det kritiska enligt Särdqvist. Han vill att roboten ska tåla övertändningstemperaturen men 

poängterar, precis som Björklund, att roboten ska inte behöva vistas i rum med flammor som 

kommer omsluta roboten. Han vill ytterligare påpekade att det är stor skillnad mellan 

temperatur och värmestrålning. Den höjdnivå, dvs. från golvet, där roboten kommer att arbeta 

har med stor sannolikhet en temperatur som inte överstiger 50 grader, däremot kan det bli 

ganska avsevärd värmestrålning på roboten. Ofta i brandsammanhang är det värmestrålingen 

som är det problem som uppkommer först. Därför tycker Särdqvist att man bör arbeta med att 

försöka skärma av känsliga delar av roboten. 

Poäng:  

Bo Björklund 1 av 15 

Dan Hallman 2 av 15 

Stefan Särdqvist 2 av 15 

 Kan användas i rökiga miljöer 4.7.15

Björklund vet att röken kommer kunna skada roboten påsikt, men det är ju en avvägning 

brandmännen får göra när situationen uppkommer. Skulle roboten användas vid en vanlig brand 

skulle det uppkomma sot och smuts som tränger sig in i systemet men skulle det vara en brand 

av PVC-plast blir röken väldigt korrosivt. Roboten kommer att troligtvis klara av 5 timmar i en rök 

som är korrosiv men sen är roboten förbrukad och sanering kommer troligen inte att hjälpa då 

den korrosiva röken bidrar till att det kan uppkommer glapp och dålig kontakt samt skapar 

beläggningar i elektroniken. Hallman nämnde bara att roboten ska klara av att fungera och inte 

gå sönder när den är i rökiga miljöer. Precis som Björklund pratar Särdqvist om den korrosiva 
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röken. Tillsammans med kundvärdet som innefattar att roboten ska gå att använda i fuktiga 

miljöer anser Särdqvist att dessa två är ett måste för att roboten ens ska köpas in. 

Poäng:  

Bo Björklund 3 av 15 

Dan Hallman 6 av 15 

Stefan Särdqvist 11 av 15 
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4.8 Sammanfattning av kundernas rakning av de olika kundvärdena 

Tabell 5 visar en sammanställning av de rankade kundvärdena som erhållits genom intervjuer 

med Södertörns brandförsvar, Storstockholms brandförsvar och Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap (MSB). Anledningen till att Räddningstjänsten storgöteborg inte har rankat de 

olika kundvärdena är för att kontaktpersonen inte längre är kvar på sin position. Tabellen 

innehåller information om hur intressenterna värderar de olika kundvärdena som är framtagna 

utefter deras eget intresse och krav på roboten. Även ett snitt är framtaget som kan lokaliseras 

längst till höger.  

Tabell 5, Sammanfattning av intressenternas rankning av kundvärdena i skala 1-15, kundvärdena är rangordnade efter snittets 

storlek. Högsta snittet ligger överst. 

Kundvärdena 
Sö

de
rt

ör
ns

 
br

an
df

ör
sv

ar
 

St
or

st
oc

kh
ol

m
s 

br
an

df
ör

sv
ar

 

M
SB

 

Sn
itt

 

Robust 10 15 15 13,33 

Lätt att använda 15 11 13 13,00 

Pålitlig 9 14 14 12,33 

Kunna samla in information om situationen utan 
en brandmans närvaro 14 13 7 11,33 

Leverera kartor av planlösningen till operatören 13 12 3 9,33 

Operatören ska kunna se i rökiga miljöer med 
hjälp av roboten 12 7 8 9 

Flexibel 11 9 6 8,67 

Kan användas i fuktiga miljöer 8 3 12 7,67 

Lätt att underhålla 7 10 5 7,33 

Kan styras trådlöst i komplexa miljöer 5 5 10 6,67 

Kan användas i rökiga miljöer 3 6 11 6,67 

Framkomlighet 6 4 9 6,33 

Portabel 2 8 1 3,67 

Kan användas i byggnader som har fler än en 
våning 4 1 4 3,00 

Kan användas vid höga temperaturer 1 2 2 1,67 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av studien att presenteras samt lyfta fram teoretiskt potentiella 

moduler. 

5.1 Kopplingarna mellan produktegenskaper och kundvärdena 

Tabell 6 presenterar hur starkt kopplade robotens produktegenskaper är mot de kundvärden 

som är framtagna tillsammans med kund och AB Realisator. 

Tabell 6, Tabellen visar hur starkt kopplade kundvärdena är mot robotens olika produktegenskaper 

 

5.2 Indikationer på variation av robotens egenskaper utifrån kopplingarnas 

styrka mellan produktegenskaper och kundvärden 

Styrkan mellan de olika intressenternas rankning av kundvärdena och hur starkt dessa 

kundvärden är kopplade till produktegenskaper leder till en indikation på vilka egenskaper som 

bör variera och inte variera. Ett högt värde betyder att produktegenskapen är intressantare och 
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därför viktigare än en produktegenskap med lågt värde. Produktegenskaper kan vara kopplade 

till flera kundvärden och där av högre resultat. Resultatet går att läsa av i tabell 7.  

Tabell 7, Högt värde indikerar på att produktegenskapen är kopplade till högt rankade kundvärden eller är knuten till flera 

kundvärden. Spridningens storlek, mellan det högsta och lägsta värdet, indikerar på att egenskapen kanske bör variera för att 

tillfredsställa kunden. Produktegenskaperna är markerade med en färgintervall från rött till grönt där produktegenskapen med 

högsta spridning har röd bakgrund. 

 

För att lättare skapa sig en bild av de egenskaper som bör variera och inte variera beräknas 

spridningens storlek mellan det högsta och minsta värdet för varje produktegenskap, se nedre 

raden på tabell 7. Spridningens storlek kan ses som en indikation till hur de individuella 

användarnas värderingar på kundvärdena påverkar hur produktegenskaperna bör variera för att 

möte deras behov. En produktegenskap med hög spridning har en större tendens till behov för 

varians än en produktegenskap med lägre spridning. 

Färgtabellen för storleken på spridningen går från grönt till rött, den gröna färgen innebär att 

skillnaden mellan värdet som produktegenskapen har erhållit ifrån de individuella segmenten 

inte skiljer sig åt märkbart medan den röda färgen innebär hög spridning. Resultatet är att de 

produktegenskaper som är grönmarkerade bör inte erbjuda varians och de som har en 

rödmarkering kan behöva varieras för att kunna tillfredsställa kundernas krav, då 

produktegenskapen inte är lika viktig för alla segmenten. I tabell 8 är de olika 

produktegenskaperna rangordnade efter spridningens storlek. Till vänster är den 

produktegenskap som har största spridning. 
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Tabell 8, Produktegenskaperna är rangordnade efter storlek på spridning 

 

Som ovan nämndes har de grönmarkerade produktegenskaperna låg spridning och bör inte 

erbjuda varians medan de rödmarkerade egenskaperna kan behöva varieras för att kunna 

tillfredsställa kunderna. De produktegenskaperna som ligger placerade mitt emellan är inte lika 

självklara som de produktegenskaperna som ligger i kanterna, här får företagen själva ta ställning 

till om det finns behov för varians av produktegenskaperna eller inte för att tillfredsställa 

kunderna. 

5.3 Kopplingarna mellan produktegenskaper och tekniska lösningar 

Tabell 9 presenterar hur starkt kopplade robotens produktegenskaper är mot de tekniska 

lösningarna som är framtagna tillsammans med AB Realisator, intressenterna och studenterna. 

När väl kopplingarna mellan produktegenskaperna och de tekniska lösningarna är utförda ska 

kopplingarna flyttas ihop till grupperingar. Att flytta ihop kopplingarna till grupperingar är första 

steget för att få ut indikationer på lämpliga moduler, då flera tekniska lösningar är kopplade till 

samma produktegenskap kan det kanske vara lämpligt att bilda en modul av dessa. Anledningen 

till att kopplingarna är satta i detta diagonala mönster är endast för att det ska bli lättare att 

särskilja dessa grupperingar från varandra. 



 

 

74 

Tabell 9, Tabellen visar hur starkt kopplade produktegenskaper är mot robotens tekniska lösningar 
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5.4 Kopplingarna mellan de tekniska lösningarna och moduldrivarna 

Tabell 10 presenterar hur starkt kopplade robotens tekniska egenskaper är mot de olika 

moduldrivarna. För att erhålla bästa resultatet gjordes detta arbete tillsammans med 

konstruktörerna som har erfarenhet och kunskap av hur de tekniska lösningarna kan sättas i 

relation med moduldrivarna.  

Tabell 10, Kopplingarna mellan de tekniska lösningarna och moduldrivarna, MIM 

 

5.5 Potentiella modulerna för FUMO™ 

Tabell 11 visar indikationer på vilka tekniska lösningar som skulle kunna gå ihop med varandra 

och bilda egna moduler. De potentiella modulerna är markerade med röda ringar. 
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Tabell 11, Relationen mellan produktegenskaperna och de tekniska lösningarna, samt potentiella moduler som går att uttyda. 

 

I tabellens nederkant saknas det relationer mellan de tekniska lösningarna och 

produktegenskaperna. Dessa tekniska lösningar är självklara för att roboten ska kunna fungera 

men är inte de som är direkt kopplade till produktegenskapen, dessa lösningar är kopplade med 

sladdar till de tekniska lösningarna som är den direkta orsaken till att produktegenskaperna 

uppfylls. För att undersöka dessa är det mer lämpligt att titta på figur 15,kap 4.2. Genom att titta 
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på figuren går det att se vad som skulle kunna integreras eller göras till mindre sub-moduler för 

att underlätta montering och underhåll. Figuren 16 visar vad som anses kunna integreras med 

varandra för att reducera antalet komponenter. De tekniska lösningar som kan tänkas integreras 

är markerade med röda cirklar. 

 

Figur 16, Potentiella moduler för FUMO™ utifrån mekatroniken för FUMO™3 

Skulle dessa tekniska lösningar kunna integreras med varandra skulle nätverket inuti roboten se 

ut som följande i figur 17. Resultatet blir att antalet komponenter kommer att reduceras från 22 

stycken till 17 stycken. Det är en reducering med 23 % endast för mekatronikens struktur. 
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Figur 17, Potentiell modulindelning för FUMO™ utifrån mekatroniken för FUMO™3 

5.6 Resultatet av potentiella moduler 

Resultatet av studien visar att det finns potential för att bilda 7 moduler som presenteras i tabell 

12. Hur vidare dessa är lämpliga eller inte kommer att lyftas fram i kapitelet där författaren 

kommer att diskutera och analysera resultatet. De tekniska lösningar som är vitfärgade anses 

inte kunna bilda en modul med andra utan anses behöva stå för sig själva. Enligt resultatet har 

antalet tekniska lösningar reducerats från 31 stycken till 16, det är en reducering med till 48 %. 
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Tabell 12, Potentiella moduler för FUMO™ utifrån konstruktionen för FUMO™2 och för mekatronikens struktur i FUMO™3 
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6 Analys och diskussion 

Att roboten är lämplig att modulindela eller inte finns det inte några riktiga klara svar, då det 

upptäcktes genom intervjuerna att alla inblandade ville ha samma typ av roboten uppkom frågan 

om det verkligen är lämpligt att modulindela roboten då det inte riktigt finns något intresse för 

att kunna variera de olika tekniska lösningarna då det inte fanns något behov. Precis som Olhager 

(2000) säger bygger idén på modulariseringen att kunna erbjuda kunderna en slutprodukt som 

baseras på en kombination av förutbestämda delsystem. Ofta faller tankarna när man hör ordet 

modularisering att kunna erbjuda stort utbud av slutprodukter genom att variera ingående 

moduler, men modulindelning handlar ju inte bara om att erbjuda variation av robotens 

prestanda utan även för att underlätta underhållet och förmågan att kunna arbeta på ett mer 

effektivt sätt när det gäller montering. Även medför modularisering att utvecklingen av nya, och 

befintliga, tekniska lösningar kommer kunna göras fristående från roboten då ett regelverk och 

krav har ställts på komponenterna för att i slutändan kunna fungera ihop med den befintliga 

produkten (gränssnitten). Precis som Andreasen (1995) skriver är det i dagsläget väldigt sällan 

som en enskild produkt utvecklas, oftast är det en hel del produkter som baseras på samma 

teknik som utvecklas samtidigt. Han anser att genom ett modulsystem kommer det att uppnås 

en högre grad av effektivitet vid produktutveckling då de kan göras parallellt.  

Den är viktigt att under projektets gång att ta fram och uttrycka viktiga krav som ska ställas på 

roboten om vad som förväntas av den modulindelade produkten när den är klar, en fördel med 

detta är att enligt Erixon m.fl. (1994) kommer kraven att fungera som en drivkraft bakom 

projektets eftersträvan av modularisering. 

När Hallman, Björklund och Särdqvist har talat om vad det se framför sig när det tänker på 

FUMO™ har det uppfattats som att det är exakt samma robot de ser. Det som skiljer dem åt är 

mest idéerna om vad som skulle kunna göras med kontrollen eller vad de skulle vilja kunna 

montera på som varierar i liten skala och dessa tankar och funderingar kommer inte i sin tur att 

påverka roboten mer än att datorn behöver ny mjukvara och en ny utkontakt ska installeras som 

sköter kommunikationen mellan datorn och den nya applikationen. Därför är det viktigt att ha i 

åtanke att fast de har rankat kundvärdena annorlunda vill de med stor sannolikhet ha samma 

robot. Ett exempel kan vara att alla vill, eller snarare förutsätter, att roboten ska klara av tuffa 

miljöer som exempelvis få vatten på sig när den åker in. Roboten kan antingen utsättas för regn, 
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vatten från brandmännen eller sprinklerna och detta ska roboten klara av. Om rankningen av 

kundvärdena jämför går det att observera att Hallman satte en 3:a på kundvärdet ”Kan användas 

i fuktiga miljöer” och berättade under intervjuen att roboten kommer vistas i fuktiga miljöer och 

den komma att besprutas med vatten under släktningsarbetet och det ska den klara av. Kollar 

man på Särdqvist satte han en 12:a på samma kundvärde och nämnde under intervjuen att han 

förväntar sig att det ska klara av att fungera om den utsätts för vatten under släckningsarbetet, 

att vatten och ångor inte ska påverka roboten på ett negativt sätt. Samma krav på roboten men 

har ändå stor spridning på rankningen. På grund av dessa företeelser anser jag att det går att 

konstatera att det endast behövs en version av roboten men att själva datorn i roboten ska vara 

kompatibel med ny teknik som kan antas monteras på roboten i framtiden. Samma gäller även 

med kundvärdet som behandlar att roboten ska kunna klättra i trappor. Hallman sa under 

intervjuen att han såg framför sig en robot som kan ta sig in i normala dörrbredder och forcera 

en trappa, dock satte han forcera trappor som det lägsta kundvärdet. 

Precis som Olhager (2000) nämnde är det viktigt att reda från början tar hänsyn till 

produktionsstrategin när det gäller utveckling och konstruktion av produkten för att uppnå en 

kostnadseffektivitet, i detta fall gäller det just att kontinuerligt arbeta redan från början med 

gränssnitten som är en viktig del för att behålla den modulära plattformen.  

Teknik som är önskvärt att kunna applicera på roboten i framtiden, enligt de olika intressenterna, 

är exempelvis släckgranater och en typ av robotarm. Svårigheten mellan dessa två tekniska 

egenskaper skiljs åt väldigt mycket, en släckgranat kommer att vara relativt enkelt. För att kunna 

använda en släckgranat är det enda som behövs är en signal från systemet för att detonera samt 

en hållare, en robotarm kommer kräva mycket mer men frågan är hur den ska styras. 

Robotarmen som utvecklas nu kommer att ha en egen strömkälla och troligen ett eget 

styrsystem, detta kommer då resa frågan om den ska ha ett eget styrsystem eller om det ska 

integreras med robotens. Skulle den integreras med roboten kommer armen ställa krav på fler 

och specifika portar samt ställa mer krav på kontrollen (MMI). Skulle armen ha ett fristående 

styrsystem kommer det inte ställas några krav på roboten förutom att den ska klara av att bära, 

alt. dra med sig, utrustningen. Men genom att ha ett fristående styrsystem för robotarmen skulle 

det kunna leda till behov av en ny kontroll. 
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Det som är viktigt nu, innan roboten börjar tillverkas, är att fundera på vad AB Realisator vill 

kunna applicera på roboten i framtiden och börja kartlägga vad för krav som kommer att ställas. 

Genom en noggrann kartläggning kommer chansen att missa något att minska. Det som AB 

Realisator bör undvika är större förändringar i roboten som innebär att de äldre versionerna som 

finns ute på marknaden inte längre kommer bli lika kompatibla med de nya egenskaperna som 

arbetas fram. Därför är det viktigt att återigen trycka på att det är väldigt viktigt att de värnar om 

gränssnitten och vid utveckling av roboten bygga vidare på de gränssnitt som redan finns. Precis 

som Sanchez (2002) nämnde att företag som försöker att utföra utvecklingsaktiviteter parallellt 

utan att först standardisera gränssnitten får ofta stora problem.  

Ett stort problem med nuläget då det finns lösa delar i roboten som inklämt där det finns plats, 

skulle dessa lossna och börja fara runt kan det i slutändan skada roboten då den kanske sliter loss 

kablar som kan vara svåra att laga. Även när det gäller med nodlösningar som träkilen är ett stort 

problem, roboten ska aldrig behöva få specifika nödlösningar för att fungera och de lösningar 

som införs ska sitta integrerat med roboten och inte kunna lossna. Att roboten i nuläget har en 

tendens till att röra sig hackigt kan innebära en risk med att de lösa delarna, eller de som inte 

sitter fast ordentligt, kan lossna och dessa problem kommer att förhindras genom att installera 

mekatroniken i speciella IP-klassade låder som även skyddar från smuts och vatten. 

Den produktstruktur som råder i FUMO™3 kommer fortfarande vara en bred och grund struktur, 

precis som för FUMO™2 kommer roboten ha en viss bearbetning för chassit som kommer att 

utföras av studenterna medan framtagningen av bottenplattan kommer att outsourcas till ett 

bearbetande företag. Bortsett från chassit, som kommer få sin tillverkning outsourcad i 

framtiden, har även denna robot en monteringsstruktur. Samma sak gäller även för 

materialprofilen, FUMO™2 och FUMO™3 kommer ha samma profil. Anledningen till det är för att 

kunderna inte efterfrågade något variation på de olika ingående komponenterna i roboten utan 

alla var enade om samma slutprodukt, därför behöver det inte AB Realisator erbjuda 

valmöjligheter gällande komponenterna som sitter inuti själva roboten utan bara när det gäller 

vilka applikationer som ska kunna monteras på roboten. Därför kommer roboten fortfarande ha 

T-Profilen som materialprofil som generationen innan och även bara ha en kvalitativ 

modularisering då på grund av att det inte finns variation av samma modul kommer det inte att 

existera någon kvantitativ modularisering. Som tidigare nämndes borde roboten vara mottaglig 

för nya tekniska lösningar som ska kunna appliceras, det kommer inte att påverka T-profilens 
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stomme då nya material troligen inte kommer behövas införskaffas för själva roboten då det är 

datorn som bara troligen kommer behöva ny mjukvara. 

Olhgager (2000) nämner att det finns tre typer av moduler, enligt mig kommer denna robot 

endast innefatta en av dessa tre typer. Modultypen är basmodul, återigen för att det inte finns 

något intresse från kunderna att kunna variera prestandan på specifika komponenter. Självklart 

går det inte att säga att det kommer vara såhär för alltid men som indikationerna tyder på finns 

det inte tecken på behovet av de andra modultyperna. Skulle det implementeras en ny modultyp 

skulle det vara kundmoduler. Kunden skulle antingen själv kunna tillverka modulen eller får AB 

Realisator uppdraget att utveckla en modul som är specifikt riktad till en kund, där av 

kundmodul.  

Det har identifierats sex olika typer av produktmodularietet, dessa kan antingen kombineras eller 

användas separat för att anpassa slutprodukten till kund. Den som kommer användas är 

”Component-swapping modularity” då det finns ett intresse av att det ska gå att altinera, två 

eller fler, komponenter på samma basmodul. Detta för att skapa möjligheten för att kunna 

ersätta och utveckla befintliga komponenter genom att använda sig av sitt standardiserade 

gränssnitt. Genom att ha denna modularietet kommer roboten inte bli stelbent utan möjliggör 

ett byte alt. ersättningen av komponenterna på ett smart och effektivt sätt utan större påverkan 

av själva roboten. Skulle AB Realisator vilja uppnå en ännu högre flexibilitet för FUMO™ kan ”Bus 

modularity” vara en lösning, genom att använda denna produktmodularietet skapas möjligheten 

att användaren själv kommer kunna välja vart de olika applikationerna ska sitta på roboten. Det 

kommer troligen kosta mer men roboten blir mer flexibel för kundernas önskemål och behov. 

När det kommer till framtagningen av de olika modulerna gjordes en del antagande som ansågs 

lämpliga, exempelvis att resultatet av de tekniska lösningarna i relation till produktegenskaperna 

har det valt att inte lägga in de som är självklara kopplingar, exempelvis är allt bundet till 

batteriet. Det som gjorts är att fokuserat på de tekniska lösningar som är direkt kopplade till 

egenskapen, därför är larvfötterna en lösning till egenskapen att kunna klättra i trappor, men 

minst lika viktigt är ju drivsystemet för dessa men är inte mekaniskt kopplade till varandra utan 

endast via sladdar och därför valt att inte sätta någon relation mellan dessa (sekundär koppling). 

Genom att de inte är mekaniskt kopplade till varandra är det lättare att inte sätta en stark 

koppling. Samma gäller med arbetet för att koppla de tekniska lösningarna till moduldrivarna. 
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Svårigheten med att sätta lösningarna i relation till de olika moduldrivarna är att roboten 

befinner sig i ett prototypstadie och har de olika tekniska lösningarna riktigt fastställts ännu när 

det gäller märke, dimensioner och krav på de andra komponenterna som ställs för att fungera 

ihop. När roboten kommer att börja produceras antas att alla leverantörer finns och allt är på sin 

plats, därför borde kopplingen mellan teknisk lösning och att leverantör finns vara stark. Men 

eftersom att vissa saker inte redan finns måste det ju fortfarande tas hänsyn till detta, dock 

kommer detta inte påverka resultater i större grad. Även vet man inte vilka delar som roboten 

har just nu som kommer att finnas i den färdiga produkten, inte heller om allt kommer att bytas 

ut. Skulle detta ske försvinner hela precessen som berör MIM.  

6.1 Vilka fördelar och nackdelar medföljer modularisering av FUMO™ 

Eftersom att det inte finns något behov att kunna erbjuda kunderna valmöjligheter gällande val 

av teknisk lösning blir de fördelar som kommer att erhållas med modulindelningen för FUMO™ 

följande 

• Utvecklingsaktiviteter kommer att kunna utföras parallellt 

• Modulerna kommer att kunna funktionstestas innan den monteras på slutprodukten. 

• Rutinerna för offerterna, framtagningen och planeringen av de kundspecifika 

konstruktionsunderlagen kommer att bli mer effektiv.  

• Utnyttja standardiserade gränssnitt för att effektivisera utvecklingen. 

• Framtida mål kan brytas ner för de enskillda modulerna till successiva utvecklingssteg, vilket leder 

till att utveckling, uppgradering och produktplaneringen kommer att underlättas.  

• Modulbaserad produkt kommer att kunna användas som en konfigurerbar plattform för att 

kunna erbjuda kunderna flexibilitet genom ett stort antal variationer av ett och samma 

grundläggande koncept. 

Som Erixon (1994) nämnde måste AB Realisator förstå att effekterna inte kommer att uppstå av 

sig själv utan på grund av modulindelningen. Det är viktigt att AB Realisator bestämmer sig för 

vilka fördelar eller effekter de vill uppnå med själva modulindelningen. 

Problemet med enstyckstillverkningen kommer inte att uppkomma då det troligen bara ska 

tillverkas en typ av robot i större mängd och att behovet av variation på modulerna som kräver 

ett standardiserade gränssnitt inte riktigt kommer att uppkomma då innehållet inte behöver 

variera för att tillfredsställa kunden. Problemet med enstyckstillverkning är endast om det finns 
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flera olika produkter där den funktionella likheten mellan är låg. Gränssnitten kommer bara vara 

intressanta när de vill uppdatera eller byta ut komponenter i roboten och inte för att erbjuda 

variation, det är viktigt att ha i åtanke att framtagningen av gränssnitt kan kräva stor del av 

företagets utvecklingsresurser. Därför kommer AB Realisator inte behöva oroa sig över att 

passera ”Break even” punkten gällande volym när de ska välja strategi för tillverkningen. Dock 

kommer troligen nackdelen med materialåtgången att öka då det kommer uppkomma krav på 

komponenterna gällande grässnitten, fästelementeten och övriga kopplingar. Det innebär att om 

de vill ersätta en komponent kommer den nya komponenten att behöva designas för att kunna 

ersätta den befintliga komponenten på dess befintliga position genom användning av exempelvis 

fixturer och nya kopplingar. Därför kan det vara olämpligt med modulär arkitektur då det finns 

krav och en eftersträvan av att optimera produken ur t.ex. en teknisk synvinkel då man vill ge en 

hög hållfasthet/vikt-förhållande. Genom behov av extra material kan vikten påverkas, men borde 

knappt vara märkbart och därför borde inte den här nackdelen som uppkommer vara intressant. 

Eftersom att roboten troligen kommer att tillverkas i en version kommer AB Realisator att 

undervika problemet med den merkostnad som kan uppkomma om det har utvecklats, eller 

förberetts, gränssnitt som aldrig kommer till användning. Men nackdelen kan även vara att på 

grund av att roboten inte erbjuds i olika versioner kan det uppkomma en merkostnad då ett 

modulsystem gör roboten mer komplext vilket även gör den dyrare. Precis som Erixon (1994) 

tycker även jag att är det få, eller inga varianter av produkten, blir anledningen till att arbeta med 

moduler mindre. Dock är det viktigt att lyfta fram om det finns intresse för utveckling av 

produkten, alt. produkterna, kan modulindelning fortfarande vara ett intressant val av 

utvecklingsskäl samt för att underlätta underhåll och reperationer. Vid dessa situationer är det 

väldigt viktigt att AB Realisator värnar om de framtagna gränssnitten och hela tiden arbetar med 

dessa.  

6.2 Analys av teoretiskt potentiella modulerna 

Resultatet av de potentiella modulerna är ett resultat av teoretisk forskning och metoder, det går 

inte att förutsätta att dessa moduler fungerar utan bör även analyseras och diskuteras. Fast de 

ser ut att passa ihop enligt MFD kan det fortfarande finnas komplikationer med detta, 

exempelvis med avseende på ett monteringsperspektiv. Nedan kommer en analys av de 

potentiella modulerna. 
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• Modul A, som består av kamerorna och pantilten, anses vara en lämplig modul om det kommer 

på ett enkelt sätt ta fram en fixtur som möjliggör monteringen av dessa tre komponter. Samtliga 

ska kopplas till närliggande källor och kan därför fläta ihop sladdarna till en sladd istället för två. 

Hur pan-tilten kommer att fungera och styras är ännu inte känt utan förutsätter även här att den 

kommer kopplas till routern/switchen, då kommer alla tre komponenters sladdar att kunna flätas 

ihop till en större som går till routern/switchen samt konverteraren. Det ända problemet som kan 

uppkomma med denna modul är pan-tilten, kameran och IR-kameran slits ut i olika hastigheter. 

Det innebär att det måste finns möjlighet att dela upp modulen och kunna ersätta varje 

komponent separat vilket innebär att modulen inte får ha för hög grad av integrering av de tre 

komponenterna. Dock anser jag inte att detta kommer bli något problem då de olika tekniska 

lösningarna kommer att köpas in från olika leverantörer som hela produkter och inte komma 

redan integrerat.  

• Modul B, som består av laser scanner, datorn för scannern och 12v-12v konverteraren, är inte lika 

självklar som modul A. Laser scannern måste ju sitta på utsidan av roboten medan datorn och 

konverteraren på insidan. Därför försvinner själva scannern ut modul B, dock datorn och 12v-12v 

konverteraren fungerar fortfarande som en modul. Skulle fungera väldigt bra om det gick att 

integrera dessa två i ett och samma paket och att det inte fanns något behov att koppla samman 

dessa två med sladd. Finns andra alternativ som skulle innebära att denna modul inte en skulle 

behövas, enligt projektgruppen som arbetar med MMI används 12v-12v konveteraren endast för 

att erhålla renare signaler som datorn behövde. Som det ser ut nu kommer det 12v till denna 12-

12v konverterare och sen vidare till datorn för scannern. Skulle en stark och stabil 48v-12v 

konverterare införskaffas (som ger renare signaler direkt) skulle denna lösning inte ens behöva 

existera. Samma om möjligheten att integrera datorerna med varandra, att en och samma data 

skötte allt i roboten. 

• Modul C, som består av batteri, IP-klassad låda för batteri och en IP-klassad låda för 

mekatroniken, är lite klurigare. Lådan ska ju inte riktigt integreras med något utan förvara något. 

Exempelvis kommer batteriet att placeras i en av lådorna för att IP-klassa roboten och samma är 

tanken för mekatroniken. I den andra lådan vill man placera alla datorerer och drivkretsar för att 

skydda dessa mot vatten och skräp. Eftersom att innehållet måste finnas nära till hands då det 

kan behövas byta eller repareras får det inte ha en hög grad av integrering som försvårar 

underhållet. På grund av de tidigare nämnda orsakerna är detta inte en lämplig modul, dock 

kommer ena lådan att innehålla batteri och den andra mekatroniken. Tanken är att bl.a. att den 

föreslagna modulen B, F och G kommer att placeras i lådan. Samma gäller några av de tekniska 
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lösningar som inte blivit indelat i någon modul. Genom att placera de mesta av mekatroniken i 

lådorna kommer AB Realisator att undvika fågelbot med sladdar som existerade i FUMO™2.  

• Modul D, som innehåller mellanplattan för konstruktionen och chassit, är precis som modul C inte 

lämplig som modul. Båda dessa tekniska lösningar är något som blir specifikt tillverkade för 

FUMO™3 men inget som tillverkas själva av AB Realisator. Bottenplattan kommer att vara 

grunden till monteringen av roboten. Allt kommer på ett eller annat sätt sitta ihop med denna 

tekniska lösning, sen när allt sitter på kommer chassit att monteras. Därför går det inte att ha 

chassit och mellanplattan i samma modul då det skulle förhindra och försvåra monteringen av 

roboten. Dessa bör därför vara fristående från varandra och inte bilda någon modul tillsammans. 

• Modul E, som innehåller larvfötter, flippar, motor för höger och vänster drivning, motor för 

flipparna och de olika växlarna, liknar modul B. De tekniska lösningarna uppfyller samma 

egenskaper och är därför rekommenderade att bilda modul men med monteringen i åtanke inses 

det att dessa inte kommer att fungera ihop som en modul. Dels för att några av delarna sitter på 

utsidan av chassit och andra sitter på insidan. Det som skulle kunna tänkas göra är att hålla höger 

och vänster motor för drivningen tillsammans som en modul och sedan ha snäckväxeln och 

motorn för flipparna som en annan modul. Genom att ha observerat roboten både monterad och 

nedmonterad kunde det konstateras att larvfötterna och flipparna inte heller kan monteras som 

en modul ut ett monteringsperspektiv. Planetväxlarna skulle antingen gå att kombinera med 

motorerna men rekommenderar att hålla dessa som en separat teknisk lösning.  

• Modul F, som innehåller drivkretsarna för samtliga motorerna, är väldigt lämpligt för att bilda en 

modul. Dock konstaterades inte detta med MFD utan genom en visuell kartläggning av 

mekatroniken av roboten. Antingen gör man dessa tre lösningar till en modul men det bör även 

gå att hitta någon drivkrets som kan sköta tre motorer på en drivkrets istället för som i nuläget då 

varje motor har sin egen drivkrets. Genom att hitta en drivkrets som kan hantera tre motorer blir 

mer kostnadseffektivt än att det ska tas fram en fixtur som håller de tre drivkretsarna 

tillsammans. 

• Modul G, som består av konverterarna, är precis som A och F en lämplig modul. Dessa skulle på 

ett enkelt sätt kunna kombineras tillsammans till en och samma enhet. Antingen genom att sätta 

in dessa i en fixtur som håller dem samma eller bör det finnas på marknaden en konverterare som 

konverterar 48v både till 5v och till 12v. Skulle det även gå att införskaffa en som ger ifrån sig 

väldigt bra spänning skulle även konverteraren till scannern att försvinna då denna endast finns 

just nu för att signalerna från 48v till 12v inte är tillräckligt bra för datorn till scannern. Skulle det 

gå att finna en konverterare som tar in 48v och skickar ut 5v och 12v skulle antalet konverterare 

sjunka från tre till en. 
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Genom analysen av dessa sju moduler är det endast tre moduler som helt och hållet skulle kunna 

fungera i praktiken för FUMO™, förutom för modul A som innehåller kamerorna och pan-tilten är 

det bara mekatroniken som anses vara lämpliga för modulindelning på roboten. Modul B och E 

går delvis att bilda, i modul B får bara själva scannern tas bort från de föreslagna moduler och 

modul E kan inte riktigt bilda en modul med de lösningar den har utan kan istället delas upp i två 

moduler, motorerna för drivningen bildar en modul och sedan att motorn för flipparna bildar en 

modul tillsammans med snäckväxeln.  

En av anledningarna till detta kan vara att de tekniska lösningarna är endast bundna till specifika 

egenskaper och är någorlunda fristående och unika. En annan anledning till att roboten inte blev 

mer modulindelad kan vara för att AB Realisator använder sig av köpekomponenter som i sin tur 

redan är modulindelade, vilket även innebär att flera lösningar är redan integrerade för att 

uppfylla ett specifikt ändamål. De tekniska lösningarna som inte anses vara lämpliga för att bilda 

moduler har en mekanisk koppling till varandra medan de mekatroniska komponenterna är 

kopplade tillsammans med sladdar som möjliggör stor flexibilitet. Det man då bör fundera över 

är vilken nivå på modulindelning som är lämplig för FUMO™. Den spontana iden är, på grund av 

variationen är intill obefintlig och fyra av de sju rekommenderade modulerna inte är dugliga, 

kanske en integrerad arkitektur för roboten är att föredra när det gäller den mekaniska biten. 

Fast det är en integrerad arkitektur innebär det inte att det fortfarande går att erhålla en 

servicevänlig produkt. Det viktigaste känns fortfarande att de gränssnitten som AB Realisator 

väljer ut i början ska vårdas för att dessa ska kunna användas för att montera in nya tekniska 

lösningar för att underlätta uppgraderingar av roboten. Detta för att inte det ska behöva köpas 

nya robotar då uppgraderingar eller nya tekniska lösningar implementeras. Mekatroniken 

livslängt kan även anses vara lika för alla delar förutsatt att de utsätts för samma mängd vatten 

och smutts.  

I resultatet presenterades det att genom modulindelning med hjälp av MFD kunde antalet 

komponenter reduceras från 31 stycken till 16, det är en reducering med till 48 %. Men själva 

verket efter analysen av resultatet har det bara blivit 23 delar istället för 31, reducering med 

endast 26 %. Eftersom detta endast är en utvärdering utan befintlig produkt går det inte att 

uppskatta tidsbesparingarna i avseende på monteringstid. Men färre komponeter innebär lägre 

monteringstid. De realistiskt framtagna potentiella modulerna för FUMO™ kan ses i tabell 13. 
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Tabell 13, Realistiskt potentiella moduler för FUMO™ 

 

Avslutningsvis bör det nämnas att jag tycker, precis som Hallman och Särdqvist, att det är viktigt 

att fokusera energin på de befintliga egenskaperna som roboten redan har, att göra dessa bättre 

och mer effektivare. Då både Hallman och Särdqvist tycker att fokus ska ligga på att göra 

FUMO™2 bättre bevisar att mitt aktiva val med att inte ta fram nya tekniska lösningar utan 

använda mig av de redan befintliga var ett bra initiativ. Det AB Realisator bör göra under 

nästkommande utvecklingsperiod är att dela upp roboten i olika delar för att sedan bredriva ett 

antal projekt parallellt med fokus på förbättringar, då är det viktigt att sätta upp krav på 

gränssnitt och dimensioner för att delarna ska kunna fungera ihop när projekten är avklarade. 

Målet med projekten bör först och främst vara att eftersträva är hög driftsäkerhet, andra mål kan 

exempelvis vara viktreducering och allmänna förbättringar. 
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7 Slutsatser 

Är en modulär arkitektur lämplig för utvecklingsprojektet FUMO™? 

Det är lämpligt att ha en låg grad av modulär arkitektur av FUMO™, detta eftersom att utbudet 

av variationer av de tekniska lösningarna knappt existerar och modulindelningen är endas 

fördelaktig när det gäller underhåll och montering. AB Realisator bör implementera en 

kombinerad arkitektur som både är modulär och integrerad för FUMO™, det AB Realisator dock 

bör fokusera på är att skapa stabila och standardiserade gränssnitt som kommer kunna följa med 

roboten långt in i framtiden, detta för att kunna erbjuda kunderna möjligheten att utveckla och 

uppgradera roboten utan större investeringar. Men frågan är till vilken grad roboten ska 

modulariseras då framtagningen av gränssnitt kan kräva stor del av företagets 

utvecklingsresurser. Som det ser ut just nu kan vissa delar integreras till lämpliga moduler, men 

de delar som anses lämpliga till att bilda moduler är till största delen mekatroniken. Det är 

svårare att kunna integrera flera tekniska lösningar till moduler när det exempelvis gäller 

mekaniken som är mekaniskt kopplade till varandra. Genom analysen av resultatet går det att 

konstatera att roboten bör ha, till största del, en intrigerad arkitektur förutom när det gäller 

mekatroniken och viss mekanik. För mekatroniken är det lämpligast, och enklast, att integrera 

dessa till lämpliga moduler för att underlätta monteringen och underhållet. Det AB Realisator 

aktivt bör arbeta med är att försöka integrera mycket av mekatroniken som möjligt, exempelvis 

att använda en och samma dator för hela roboten, en konverterare och slå ihop drivkretsarna. 

Detta kommer leda till färre monteringar, reducerad vikt och att det uppkommer ledig yta inuti 

roboten som kan användas för annat, alt. göra roboten mindre. 
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8 Rekommendationer för framtida arbete 

I detta kapitel kommer det att presenteras kort om idéer gällande förbättringsförslag för FUMO™ 

som har uppkommit under arbetets gång. 

• Möjligheten att kunna koppla roboten till landström eller till generatorerna som finns placerade i 

bandbilarna, detta för att kunna undvika slitage på batterierna och kunna använda roboten under 

längre tid vid exempelvis träning och spaning. 

• Möjligheten att kunna ladda batteriet/batterierna genom att koppla roboten direkt till landström, 

detta för att undvika att batteriet måste monteras ut och in hela tiden och slita på gränssnitten. 

Genom att låta batterierna ladda då roboten är kopplad till landström kommer roboten att laddas 

konstant då den är i brandbilen. Då kommer brandmännen inte behöva oroa sig för statusen på 

batterierna när den väl ska användas (dock undersöka om batterierna slits ut snabbare om det 

laddas upp innan de har laddats ur). 

• Möjligheten till att kunna montera fast ett släp på FUMO™ för att kunna utnyttja den som en 

påläggskalv, detta resulterar till att användningsområdet för roboten expanderar. 

• Bör använda sig av steg 2 i MFD när de väl sen ska utvärdera vilka tekniska lösningar de ska välja 

om de står inför val. 

• Skärma av känsliga delar av roboten från smuts och vatten. 

• Fokusera på driftsäkerheten 

• Fokusera på de egenskaperna som FUMO™ redan har innan nästa steg tas. 
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