
  

 
 

 

 

 

Värdeskapande genom modularisering 

av 
 

Fredrik Ohlsson 
 

 

 

MF121x - Kandidatexamensarbete i Integrerad Produktutveckling 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 

 

 



 

 
 

MF121x – Kandidatexamensarbete, Integrerad 
Produktutveckling 

 
Värdeskapande genom modularisering 

 
 
 

Fredrik Ohlsson 
 

MMKB 2015: 63 IPUB167 

Godkänt 

2015-06-15 

Opponent 

Hamza Quadoumi (HO) 

Tor Agge (MO) 

Handledare 

Anders Berglund 

 

 

Sammanfattning 
Dagens kunder har höga krav när det kommer till vilka produkter de väljer att köpa. För att 
kunna tillgodose kundernas krav fordras av de tillverkande företagen att de kan hantera 
komplexitet i sin produktion och samtidigt kunna följa med i 
marknadsförändringar.  Modularisering är en företagsstrategi som går ut på att man skapar en 
produktarkitektur med tydliga gränssnitt så att så få artikelnummer som möjligt ska kunna 
leverera en stor variation av produkter. Denna studie undersöker hur modularisering skapar 
värde i tillverkande företag och om några kritiska framgångsfaktorer för att få en lyckad 
implementering finns. Projektgruppen har bestått av fyra gruppmedlemmar. Vid studiens start 
genomfördes en litteraturstudie och gruppmedlemmarna medverkade på en föreläsning om 
ämnet som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden. Studien utgörs av åtta 
företagsintervjuer inom den tillverkande industrin som alla i olika grad använder sig av 
modularisering som strategi.  Varje gruppmedlem stod som ansvarig för två intervjuer vilka 
kom att ligga till grund för resultat och analyser. Slutligen fördes en gemensam analys och 
slutsats inom gruppen. Resultaten talar för att modularisering medför ett reducerat antal 
artikelnummer som sedan kan härledas till många värdeskapande effekter i företagen. Dessa 
effekter är bland annat minskad produktkomplexitet, förenklad produktion, ekonomiska 
volymfördelar från leverantörer och större chans till en lönsam eftermarknad. Genom att 
återanvända modulvarianter skapas utrymme för att förkorta utvecklingsprocessen för en ny 
produkt eller modulvariant. Modularisering möjliggör även större kundanpassning och en 
genomgående kvalitet av företagets produkter. Studiens resultat talar för att användning av 
implementationsverktyg är en kritisk faktor för att nå framgångar med modularisering. 
Resultaten talar även för vikten av kommunikation och integration mellan företagets 
avdelningar som kritiska framgångsfaktorer. 
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Abstract 
Today’s costumers have high standards regarding products they are choosing to purchase. In 
order to meet customer expectations manufacturing companies need to manage complexity in 
their production while keeping up with marked changes. Modularization is a business strategy 
that involves creating product architecture with clear interfaces to decrease the amount of part 
numbers, while being able to supply a large variety of products. This study examines how 
modularization creates value in manufacturing companies and evaluates whether there are any 
critical factors for reaching a successful implementation. The project group consisted of four 
members. At the start of the project the group conducted a study of literature and participated 
in a lecture on the topic, which forms the basis of the theoretical background. The study is 
built upon eight interviews with companies in the manufacturing industry, which, to varying 
degrees, are using the modularization strategy. Each team member was responsible for two 
interviews, which were to form the basis of the results and analysis. At the end of the project 
the group formed a joined analysis and conclusion overseeing all companies. The results 
suggest that implementing modularization results in reduction of part numbers that can be 
traced to several value-creating effects in companies. These effects include reduced product 
complexity, simplified production, economic volume advantages from suppliers as well as a 
greater chance of a profitable aftermarket. By reusing modular variants it was made possible 
to shorten the time of the development process for a new product or variant. Modularization 
also allows greater customization and consistent quality of the products. The study’s result 
suggests that the use of implementing tools is a critical factor in achieving success. The 
results also speak of the importance of communication and integration between company 
departments as a critical success factor.  
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Nomenklatur 
I rapporten används engelska termer kopplade till modularisering. Vissa av dessa kommer att 
förklaras mer utförligt i kapitel 2. 

Engineer to order en produkt skräddarsys efter kundens krav och önskemål. 

Commonality gemensamma komponenter hos flera produkter.   

Configure to order en produkt konfigureras utefter kundens krav och önskemål. 

Make it or buy it en analys huruvida komponenter ska tillverkas eller köpas 
in. 

Modular Function Deployment 
(MFD) 

en metod för att implementera modularisering. 

Module Indication Matrix 
(MIM) 

en metod för att utvärdera hur väl det går att utveckla 
modulvarianter av tekniska lösningar.    

Part Number Count (PNC) anger det totala antalet unika artikelnummer som krävs för 
att tillverka alla produktkonfigurationer i modulplattformen. 

Time to Market (TTM) tiden som förlöper från det att en ny produkt börjar 
utvecklas till dess att den finns tillgänglig på marknaden. 
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1.  Introduktion 
I detta kapitel förklaras valet av frågeställning, dess problembakgrund samt syftet med 
kandidatarbetet. De avgränsningar som har gjorts under arbetet presenteras även under detta 
kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Dagens kunder har höga krav när det kommer till vilka produkter de väljer att köpa. En del 
vill ha produkter som ligger i framkant rent tekniskt, för andra är det av stor vikt att ha ett 
brett spektrum av olika modeller att välja bland. Gemensamt för alla kunder är att de förväntar 
sig konkurrenskraftiga priser. Detta är för de allra flesta företag en svår ekvation att lösa. För 
att kunna tillgodose kundernas olika krav fordras av de tillverkande företagen att de kan 
hantera komplexitet i sin produktion och samtidigt vara dynamiska, för att följa med i 
marknadsförändringar. Modularisering är en teknik som går ut på att med så få artikelnummer 
som möjligt kunna leverera en stor variation av olika produkter. Idéen har implementerats av 
en del olika företag där framförallt Scania har varit en pionjär (von Yxkull, 2015)1.  

Under 50- och 60-talets högproducerande säljmarknad var efterfrågan hög och tillgångarna 
begränsade vilket ledde till massproduktion av produkter som var identiska. Det fanns såklart 
företag som tillverkade skräddarsydda produkter vilket medförde höga kostnader på grund av 
små volymer och stor variation (Erens, 1996). I ett tillverkande företag är bestämmande av 
produktarkitekturen en stor del av utvecklingsprocessen.  En välutvecklad produktplattform 
kan gynna företaget, då flera produkter delar samma komponenter och produkten kan varieras 
för olika kunder (Dahmus, Gonzalez-Zugasti, & Otto, 2001). 

Modularisering är därför idag ett intressant område då många företag börjar förstå vidden av 
dess möjligheter och utvecklingspotentialen företagen kan få om de använder sig av dessa. 
Därför ansågs det viktigt att studera vad det är som krävs av företagen för att lyckas med 
modularisering och var värden uppstår om de använder sig av en modulplattform.  

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur modularisering skapar värde i tillverkande 
företag. Arbetet gick dessutom ut på att utforska var i produktutvecklingsprocessen som 
eventuellt värdeskapande sker. Målet var också att kritiska faktorer för en lyckad 

1 Föreläsning Alex von Yxkull, Modular Management, personlig kommunikation 24 februari 2015 
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implementering och tillämpning av modularisering skulle fastställas och jämföras mellan 
valda företag. Detta konkretiserades i följande frågeställningar: 

• Hur skapar modularisering värde i tillverkande företag?  

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 

1.3 Avgränsningar 

De åtta företag som behandlades i den empiriska studien har inlett ett arbete med 
modularisering. Företagen hade den gemensamma nämnaren att de alla tillverkar fysiska 
produkter. Antalet intervjuer begränsades till en person per företag. Respondenterna hade 
ledande positioner i organisationerna samt var väl insatta i arbetet med modularisering.  
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2.  Teori 
I detta kapitel definieras teorin om vad modularisering och dess underkategorier är samt 
begrepp och parametrar som kan påverkas av implementation av moduler. 

2.1 Modul och modulvariation 

För att få grepp om ämnet modularisering måste begreppet modul definieras. En produkt som 
är uppbyggd av flera moduler bildar ett modulsystem, eller en produktarkitektur (Erens, 
1996). Modulerna är de byggstenar som tillsammans bygger upp systemet och de väljs ut 
strategiskt och företagsspecifikt. Dessa byggstenar ska passa med varandra oavsett om design 
eller funktion varieras. När design eller funktion varieras skapas en modulvariant. Modulen är 
alltså en abstrakt enhet som realiseras av en modulvariant vilket visas i Figur 1. Denna kan 
utformas på en mängd olika sätt, med enda krav att den har samma gränssnitt som modulen. 
Gränssnitten utformas så att interaktion och funktion mellan moduler ska kunna ske. Det kan 
vara geometri i form av kontakt och orientering, överföring av energi, kraft, material (så som 
hydraulolja eller bränsle) eller signaler (Gu, Hasheiman, & Sosale, 1997).  

 

Figur 1. Modulen som abstrakt enhet vilken realiseras av modulvarianterna 

Modulen definieras i början av modulariseringsprocessen där designers och produktutvecklare 
skapar modulvarianterna. Med detta så kan modulvarianterna utvecklas och varieras, för att 
anpassas till olika behov. Satt i modulsystemet skapar de produktvariationer som tillsammans 
utgör en produktfamilj. Möjligheten att använda olika modulvarianter är också viktig då 
interaktioner mellan moduler inte bara sker över gränssnitten. Moduler kan påverka och 
påfresta varandra i form av vibrationer, värmeutveckling med mera. Därav är 
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konfigurerbarhet för att klara olika krav essentiellt för en fungerande och hållbar produkt 
(Erens, 1996). 

2.2 Produktstrategier 
Företag har olika produktstrategier för att uppnå sina mål. Det finns tre stycken strategier som 
företag kan differentiera sig genom. Det är att vara produktledande, processledande eller att 
vara nära kund, se Figur 2. Framgång inom en produktstrategi sker normalt sett på bekostnad 
av de andra två strategierna, vilket inte är optimalt (Maylor, 2010, s. 84 ff). Idealt så befinner 
sig företag långt ut på axlarna inom alla områden, något som kan uppnås genom att 
implementera modularisering (von Yxkull, 2015). 

Figur 2. Illustration av de axlar som producerande företag jobbar mot att uppnå. 

Produktledande 
Företag som är produktledande fokuserar på att vara först på marknaden med en unik produkt. 
Generellt så medför det att företag kan ta ut en hög prispremie för produkten. En unik produkt 
kan differentiera sig på marknaden genom att ha bättre prestanda, teknologi, funktion eller 
kvalitet. Produktledande företag är förändringsbenägna och har ofta höga 
utvecklingskostnader vilket gör Time to Market till en kritisk framgångsfaktor. På grund av att 
dessa företag är förändringsbenägna kan de behöva genomgå stora processförändringar vid 
utvecklande av produkter (Ericsson & Erixon, 1999, s. 11 ff). 

Processledande 
Processledande företag kännetecknas av standardisering med hög produktivitet, jämn kvalitet 
och låg produktionskostnad. Att vara processledande kan medföra en förlust av unicitet och 
lägre flexibilitet för produktändringar. Part Number Count (PNC) anger det totala antalet 
unika artikelnummer som krävs för att tillverka alla produktkonfigurationer i 
modulplattformen. Det är en användbar indikator för att mäta komplexa kostnader. Ett högt 
antal artikelnummer leder till komplexa tillverkningsprocesser och höga direkta och indirekta 

Kostnad 
 

Kundlojalitet 

Prispremie 
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kostnader i företaget. Det är därför av vikt att företag strävar efter att minimera PNC, vilket 
ofta förekommer i processledande företag. Detta uppnås genom att använda gemensamma 
komponenter samt upprätthålla artikelnummers aktualitet. Nackdelar med denna strategi kan 
vara att konkurrens kräver prispress och därmed erhålles en låg prispremie (Niethammer, 
2014).  

Nära kund 
Företag som arbetar nära kund lägger stor vikt vid att tillfredsställa kundsegmentens olika 
önskemål genom skräddarsydda lösningar. Företagen skapar därmed hög kundlojalitet, men 
med försämrad produkteffektivitet och höga indirekta kostnader som följd (Maylor, 2010, s. 
84). Dessa problem kan lösas med användning av effektiva verktyg för konfiguration. Det i 
kombination med ett lågt PNC gynnar också strategin processledande. För företag som jobbar 
nära kund är konfigureringsverktyg viktiga för att översätta kundernas krav och önskemål till 
mätbara produktegenskaper. Kunden får en tydlig bild av slutprodukten och ett direkt 
prisförslag. För en säljare blir detta en stor konkurrensfördel om konkurrenterna använder sig 
av engineer to order. Detta innebär att produkten skräddarsys efter kundens krav och 
önskemål, något som kan medföra ökade produktionskostnader för till exempel 
specialtillverkade delar och utvecklingskostnader. Det innebär också en ökning av antalet 
artikelnummer. I kontrast till engineer to order står configure to order. Det innebär att 
produkten kan konfigureras utefter kundens önskemål vilket innebär att en komplex produkt 
kan erhållas utan att öka produktionskostnader. Detta ger en ökad volym av gemensamma 
moduler, vilket kan dra ned kostnaden för direkt material (von Yxkull, 2015). 

2.3 Implementering 

Modular Function Deployment (MFD) är en metod som är framtagen för att företag ska kunna 
ta fram den bäst anpassade moduldesignen för deras produkter. Ett lyckat implementerat MFD 
kan vara ett kraftfullt verktyg för företagen då det stöttar upp hela konceptfasen vid 
produktframtagningen (Ericsson & Erixon, 1999, ss. 29-43).  MFD byggs enligt Erixon 
(1999) upp av 5 steg: 

Definiera kundbehovet - I det första steget samlar företagen in information från marknaden 
och utvecklar produktens design utifrån den data som företaget har fått från sin 
kundundersökning. Genom att utveckla produkten efter vad marknaden efterfrågar kan 
företagen leverera en produkt som kan tillfredsställa marknaden både idag men även i 
framtiden.  

Välja tekniska lösningar – I det andra steget gäller det för företagen att ta fram tekniska 
lösningar som uppfyller de krav som tas fram i steg 1. Här uppkommer det flera stycken olika 
lösningar som löser samma problem, utmaningen för företaget blir att sålla bland dessa och gå 
vidare med den bästa.  
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Generera modulkoncept - I det tredje steget utvärderas de tekniska lösningarna gällande hur 
väl det går att utveckla modulvarianter av dessa. Detta utförs i en MIM (Module Indication 
Matrix). Detta steg utgör kärnan för MFD.    

Utvärdera modulkoncept – I det fjärde steget har företaget kommit till det stadium där 
modulkoncepten skall utvärderas och fokus ligger på är hur välutformade modulvarianternas 
gränssnitt är.       

Optimera Modulerna - I det slutgiltiga steget utvecklas specifikationen för varje modul. 
Specifikationen innehåller bland annat teknisk information, utvecklingsplanering, 
modulvarianter med mera. I och med detta är modulplattformen klar och vid vidareutveckling 
kan inriktning på specifika moduler ske.  

Då tydliga gränssnitt mellan moduler krävs för lyckad implementering är organisationens 
struktur och integrering en viktig faktor. Genom dessa gränssnitt kan individer i olika 
avdelningar dela upp arbetet, jobba i tvärfunktionella projekt eller enskilt och samtidigt 
säkerställa att komponenter kommer att fungera tillsammans (Schilling, 2000, s. 320).  

2.4 Leverantörer 

Företag som arbetar efter ett modulsystem kan erhålla kostnadsfördelar om de överväger att 
inleda en ny strategi för sitt arbete med leverantörer. Det traditionella sättet att köpa in olika 
delar från flera olika leverantörer som erbjuder bästa pris för varje enskild del är inte optimalt. 
Kostnadsfördelar på enskilda artiklar blir inte lönsamt för produktionen, utan ett arbete med 
moduler fordrar en helhetssyn. Istället bör företag analysera sina produkter för att utreda vilka 
modulvarianter som de bör tillverka själva och vilka de kan beställa av externa leverantörer. 
Denna analys kallas för Make it or buy it och bygger på tre frågor som ska besvaras (Ericsson 
& Erixon, 1999, s. 25). 

•  Finns det strategiska anledningar till varför teknologin ska bevaras inom företaget? 

• Har vi idag och i framtiden tillräckligt med resurser för att utveckla och producera 
modulerna? 

• Finns det en återförsäljare som idag erbjuder subsystemet som en standardmodul? 

2.5 Eftermarknad 

Till följd av försäljning av en produkt finns en eftermarknad för service, reservdelar och 
underhåll av produkten. Vanligtvis är snabb service och underhåll ett viktigt krav från 
kunderna. Samtidigt har många företag svårt att få någon lönsamhet från eftermarknaden på 
grund av att det är en svårare marknad att övervaka (Morris, Agrawal, & Agrawal, 2006). Att 
utveckla modulbaserade produkter ger kunderna möjlighet att ändra eller uppgradera dessa i 
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framtiden. Då produkterna har fler gemensamma komponenter följer även att färre antal 
artiklar behöver lagerhållas hos verkstäderna (von Yxkull, 2015).  

2.6 Utmaningar med modularisering 

För att implementera en framgångsrik strategi av produktmoduler krävs omfattande ändringar 
i både produkt och produktutvecklingsprocess. Dessa ändringar kräver stort engagemang från 
organisationen. Ett av problemen som påpekas är komplexiteten av att implementera 
modularisering liksom ökningen av byråkratiska strukturer som krävs för att stödja ett 
modulariserat system (Matseleng Allais, 2003). 
 
Ledningen står inför tre stora utmaningar vid implementering av modularisering. Först är det 
viktigt att bestämma lämplig grad av modularitet, då det är svårt att sammanställa en helt 
modulariserad produktarkitektur. En annan organisatorisk utmaning är att balansera 
funktionskrav i modulerna. För att erhålla fördelar av implementeringen finns ett antal krav 
och behov som måste beaktas. Vissa av dessa kan inte uppfyllas simultant, utan företag måste 
prioritera och kompromissa med olika lösningar.  Den tredje utmaningen är koordination och 
integration mellan grupper som arbetar med olika modulvarianter i organisationen. Även om 
moduler utvecklas parallellt måste de integreras till en fungerande helhet (Persson & 
Åhlström, 2006). 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras genomförandet av projektet. Den empiriska studien grundar sig 
på ett fåtal företag, åtta stycken, varför en kvalitativ metod använts för att erhålla resultaten. 
Kvalitativ metod syftar till att få ett helhetsperspektiv av det undersökta området, där 
människors handlingar och dess innebörder inkluderas (Eriksson, 2015). Kapitlet har delats in 
i följande delområden: organisation, litteraturstudie, föreläsning, empiriska studier, 
metoddiskussion. 

3.1 Organisation  

Strax efter projektstarten utformades en projektplan och tidsplan i form av ett GANTT-
schema, se Bilaga 3, för att ge en övergripande bild över hur arbetet skulle disponeras. 
Arbetet har delats upp i följande gater: 

• Gate1 - BLF: Bakgrund, litteraturstudie, forskningsfråga 
• Gate2 - FD: Forskningsmetodik, datainsamlingsinstrument 
• Gate3 - ED: Empiri, datapresentation 
• Gate4 - ADS: Analys, diskussion och slutsatser 

Delmålen och deras slutdatum styrde över arbetets upplägg. Möten för att bestämma 
arbetsfördelning och definiera uppgifter ägde rum minst en gång i veckan. 

3.2 Litteraturstudie 

I början av arbetet genomfördes en litteraturstudie där artiklar och böcker av relevans till 
ämnet granskades. Fokus i detta skede låg på att få en övergripande bild av modulariseringens 
grunder, principer och teoretiskt värdeskapande aktiviteter. De sökmotorer som användes var 
KTHB och Google, med sökord som: 

Modularisation, product architecture, product family, module variant, product variation 

Utifrån teorin valdes ett antal artiklar som ansågs relevanta för arbetet. Dessa återfinns i 
litteraturförteckningen. 

3.3 Föreläsning 

Den 24:e februari 2015 närvarade projektgruppen vid en föreläsning som hölls av Modular 
Managements grundare, Alex von Yxkull. Föreläsningen utbildade projektgruppen i ämnet 
modularisering och gav en överblick av det modulära tankesättet.  
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3.4 Empiriska studier 

Studien utgörs av åtta semistrukturerade personliga intervjuer (Westlander, 2000) med företag 
inom den tillverkande industrin, som alla i olika grad använder sig av modularisering i sin 
produktion. Varje gruppmedlem ansvarade för två intervjuer som ligger till grund för resultat 
och diskussioner i respektive rapport. Gruppmedlemmarna närvarade även som observatör vid 
två intervjuer utöver dem som de stod ansvariga för. Resultaten från övriga intervjuer 
sammanställdes och användes för att formulera en gemensam slutsats. För att få ett 
genomgående och trovärdigt resultat sammanställdes en intervjuguide, se Bilaga 1 (engelsk 
version återfinns i Bilaga 2), som låg till grund vid intervjuerna vilka redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1. Utförda intervjuer 

Företag Yrkesroll Respondent Datum Intervju-
tid (min) 

Avvikelse 

Atlas Copco Utvecklingschef 
URE 

Jimmy 
Ördberg 

8:e april 60 Skype 

Electrolux Koncerndesignchef Lars Erikson 10:e april 50 Nej 

Ericsson Radiodesignchef Jan Fallgren 24:e april 45 Nej 

FLIR 
Systems Inc. 

Utvecklingschef 
R&D 

Jörgen 
Jehander 

29:e april 40 Nej 

Wärtsilä Projektledare för 
modularisering 

Mika Yli-
Salomäki 9:e april 51 Skype 

PEAB Utvecklingschef 
PGS 

Jörgen 
Lunneborg 9:e april 55 Nej 

Volvo 
Gruppchef 

produktutveckling 
Volvo Powertrain 

Kristina Blom 20:e april 75 Skype 

Scania Business analyst Erik Höppö 7:e april 110 Nej 
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3.5 Metoddiskussion 

Reliabilitet avser tillförlitligheten i de mätningar som gjorts samt om mätningen är 
konsekvent. Hög reliabilitet innebär att samma resultat kan produceras från olika prover av 
samma målgrupp samt att ett instrument mäter på samma sätt varje gång det används under 
liknande förhållanden. Validitet avser i vilken utsträckning det som mäts är relevant i 
sammanhanget. Med hög validitet kan resultatet generaliseras till en hel målgrupp och 
situation (Hernon & Schartz, 2009, ss. 31, 73-74). Litteraturstudien grundar sig på ett antal 
artiklar vilka återfinns i litteraturförteckningen. Vid urvalet lades vikt vid att välja artiklar 
som föll under förbestämda sökord. Fokus låg på vetenskapliga artiklar med så många 
citeringar som möjligt. Detta för att säkerställa validiteten. Informationen från 
konsultföretaget Modular Management har kritiskt granskats genom att vi undersökt grund för 
fakta i vetenskapliga artiklar. 
 
Intervjuguiden utformades under ett tidigt skede av processen, vilket skulle kunna ha en viss 
betydelse för dess relevans. Allt eftersom projektgruppens kunskap inom ämnet växte 
anpassades och förfinades dock frågorna för att på bästa sätt senare kunna besvara 
frågeställningen. Då intervjuerna börjat genomföras gjordes inga anpassningar. Detta för att 
undvika att reliabiliteten skulle påverkas på ett negativt sätt. En av intervjuerna genomfördes 
på engelska varför även en engelsk intervjuguide utformades. För att säkerställa att 
reliabiliteten inte påverkades negativt baserades innehåll och upplägg av denna helt på den 
svenska versionen. Båda parter besatt goda kunskaper i det engelska språket vilket uteslöt 
språkliga förbistringar.  
 
Vid val av respondenter gjordes efterforskning kring personerna i frågas kunskap inom ämnet 
modularisering. Bland respondenterna fanns bland andra utvecklingschefer och gruppledare 
inom produktutveckling samt en koncerndesignchef. De positioner som respondenterna hade i 
företagen lämpades för studien då insikt krävdes i hela organisationen för att ge svar med hög 
validitet. 
 
Förutom intervjuansvarig satt även en observatör från projektgruppen med vid respektive 
intervju, detta för att få ut så mycket av varje intervjutillfälle som möjligt. Intervjuerna 
transkriberades av intervjuansvarig för att minimera risken för informationsbortfall och 
missförstånd innan de sammanställdes. Sammanställningarna skickades i sin tur tillbaka till 
respondenten för validering. 
 
Tre av intervjuerna genomfördes via Skype. Det kan tyckas att detta skulle ha viss betydelse 
för dessa tre intervjuers reliabilitet. Projektgruppen anser dock att detta inte är av någon större 
relevans eftersom det enda som egentligen förlorades var den fysiska interaktionen. 
Ljudfilerna var av god teknisk kvalitet och inspelningarna av samtalen gjordes i ett program 
som inte lämnade något rum för missförstånd. Kvaliteten på inspelningarna av 
telefonintervjuerna stod i paritet till, eller var i vissa fall till och med bättre än, de intervjuer 
som gjordes öga mot öga. I ett fall användes videofunktionen på Skype vilket var positivt 
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eftersom respondenten gavs möjlighet att visa och förklara vissa frågor på en prototyp. I de 
andra två fallen såg respondenten ingen fördel med att använda videofunktionen, varför denna 
utelämnades. 
 
I rapporten har en del engelska termer använts (se Nomenklatur). Vissa har ansetts vara 
utmärkande för modularisering medan andra begrepp, så som Time to Market, har ansetts 
vedertagna. Detta är anledningen till att svenska översättningar inte har tagits med.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt presenteras den data som erhölls vid intervjuerna. Data har strukturerats 
efter intervjuguiden. Rubrikerna avser företagens arbete med och resultat av modularisering.  

4.1 Electrolux 

Electrolux är ett ledande vitvaru- och hushållsmaskinföretag som verkar på den globala 
marknaden med 50 miljoner sålda produkter varje år, 60 fabriker runt om i världen och 60 000 
anställda.  

Respondenten 
Respondenten har jobbat i företaget under 25 år och är koncerndesignchef. Jobbet innebär 
styrning så att alla designgrupper globalt jobbar effektivt mot de olika geografiska 
marknaderna Electrolux verkar på.    

Implementering 
Electrolux befinner sig i ett relativt tidigt stadie av modulariseringsprocessen där den 
inledande delen av arbetet har varit att konsolidera inköpsrutiner. Med det menas att minska 
antalet tillverkare för att få en homogen och bra kvalitet samt kostnadsfördelar genom att 
inköpsvolymen ökar. För en viss komponent hos glashällar har Electrolux gått från 13 
tillverkare globalt till tre stycken tillverkare. Därefter har arbetet varit att få dessa att tillverka 
delarna så att de blir exakt likadana och därmed har samma gränssnitt, genom en definierad 
modul. Det stadiet jobbar Electrolux i just nu, att skapa moduler för produkterna och reducera 
antalet varianter genom att hitta gemensamma gränssnitt. Konsolideringen av inköp har 
medfört besparingar om hundratals miljoner kronor om året, men målet är att spara miljarder 
kronor.   

Underhåll 
För att skapa modulvarianter använder sig Electrolux av något de kallar Module Master List 
där de definierar vilka moduler och modulvarianter som ska vara gemensamma för en 
produktfamilj eller en typ av produkt. Till exempel används endast en typ av gångjärn för 
samtliga kylskåpsdörrar och då används Module Master List som styrdokument så att det 
gångjärnet alltid används. Användningen av verktyget är en viktig del i produktplaneringen då 
slutkostnader enklare kan beräknas samt att kostsamma omställningar i fabrikerna undviks. 
Med Module Master List bestäms också vilka delar som är relevanta för designavdelningen 
respektive R&D och därmed vilken avdelning som har mest att säga till om när ändringar i 
moduler ska göras. De moduler som Electrolux benämner kundriktade, alltså som kunden ser 
och rör, har designfunktionen större beslutsrätt över. Det förekommer dock alltid en dialog 
mellan alla berörda parter. Svårigheten är att kunder på de olika geografiska marknaderna har 
olika preferenser gällande utseende, amerikanerna vill ha större handtag på kylskåpet jämfört 
med européerna och asiaterna. Handtagen skruvas nu fast på samma ställe och sätt vilket är en 
fördel för monteringsarbetet och ett resultat av modulariseringen. Det som fungerat bra är att 
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få alla att använda samma delar som inte är kundriktade, till exempel pumpen i en 
tvättmaskin. I övrigt så styrs produktutvecklingen av konsumenttester i en stage-gate-process 
där Electrolux tar fram olika produktvarianter och ser hur marknaden reagerar. I det sista 
steget ska de vara säkra på att vinna över konkurrenterna.  

Värde 
I branscherna Electrolux verkar på är Time to Market en viktig aspekt för att vara 
konkurrenskraftig. Målet är att minska tiden med 30 procent men det resultatet är inte nått än. 
Idag kan det ta två till tre år att göra en ny produktplattform, vilket är relativt långsamt. Det 
läggs ned mycket resurser för att förbättra det. Tack vare att Electrolux har en drivande 
styrelsemedlem som med erfarenhet av modularisering, har investeringarna i metoden kunnat 
genomföras utan dispyter. Vissa personer som är väldigt måna om kvartalsresultat har dock 
tyckt att investeringarna har varit för stora. 

Electrolux har med modulariseringen minskat sin komplexitet i produkterna. Arbetet har 
drivits av en fristående modulariseringsgrupp av tekniska ledare vid sidan av R&D, som har 
fullt upp med att utveckla Electrolux produkter. De har analyserat, koordinerat inköp, 
utvärderat vad som behöver göras och vävt in det i produktionen. Där har stora investeringar 
gjorts för att tillmötesgå modulariseringen. Resultatet av det är minskad komplexitet, färre 
unika artikelnummer och färre leverantörer. Koncerndesignchefen uppskattar att Electrolux 
minskat antalet artikelnummer med 50 procent, något som ständigt förbättras. Detta har inte 
minskat produktutbudet, men arbetet har tidigare sett olika ut i fabrikerna vilket renderat i 
vissa olikheter hos samma typ av produkt. Med modulariseringen har Electrolux nu en mer 
enhetlig produktion och central styrning rent organisatoriskt. 

Med modulariseringen har nya sätt att nå kunderna uppkommit. Electrolux har lanserat 
Flexstore, ett kylskåp med många möjligheter att sätta in dörrfack av olika typer. Tanken är 
att det ska gå att konfigurera via internet. Det är ett utvecklingsområde för Electrolux på hela 
deras produktsortiment.  

Direkta resultat som erhållits av modulariseringen förutom ovannämnda minskning av 
leverantörer och därmed miljontals besparade kronor per år är antalet gemensamma 
komponenter. Innan hade diskmaskiner i Europa och Nordamerika 30 procent gemensamma 
komponenter vilket nu blivit 80 procent. Kostnader för direkt material har minskat, där har 
inköpsavdelningen haft en stor del då ca 60-70 procent av kostnader är direkt material vilket 
nu reducerats med minskningen av antal leverantörer och halveringen av PNC. 

Eftermarknad 
På eftermarknaden har Electrolux haft olika projekt med utbytbarhet och återvinning. Det har 
inte lyckats så bra då de flesta produkterna byts ut mot nya. Electrolux vill tillverka 
miljövänliga produkter men i dagsläget är det produkternas energiförbrukning som står för 
den största delen av energiförbrukningen totalt. Att koppla eftermarknad och utbytbarhet till 
moduler är inte något de gör idag. Koncerndesignchefen ser inte någon fara med att 
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piratkopior av moduler och produkter kan ske, det skulle vara för eftermarknaden men det är 
inte något koncerndesignchefen har insyn i.  

Utmaningar 
Utmaningar med modulariseringen har varit att designers tror att det ska hämma det kreativa 
arbetet. Därför har designfunktionens åsikt större vikt vid beslut om vissa moduler som nämnt 
ovan. Electrolux har också en generationsplan för hur länge moduler ska gälla för att undvika 
omställningar i fabriker. Det har enligt koncerndesignchefen gått bra att implementera 
modulariseringen och det har inte funnits någon större oro. 

I premium- och lågprissegmentet finns modulvarianter som är gemensamma. Electrolux 
strävar efter att ha en bra kvalitetet i lågprissegmentet eftersom kunder idag är vana med att 
det mesta som tillverkas har fina toleranser och robust känsla. Det som skiljer modulvarianter 
från varandra i avseendet är att premiumsegmentet har bättre prestanda, dyrare material, bättre 
funktioner, mer sofistikerad navigering och elegantare lösningar. Skillnaden är dock liten 
gällande prestanda, Electrolux vill stå för att vara miljövänliga och tillverkar därför inte något 
som har låga energi- och miljökrav. Enligt koncerndesignchefen är den likheten inte något 
som påverkar Electrolux negativt då kunden i premiumsegmentet kan känna att den får en 
rikare produkt.  

Efter att modulariseringsprocessen startat har Electrolux varit tvungna att ha experter inom 
varje produktområde som kontrollerar moduler för att de inte ska bryta gränssnitten, vilket 
även övervakas med användningen av Module Master List. Som nämnt ovan har styrningen 
blivit mer central och kommunikationen har ökat globalt.  

4.2 FLIR Systems Inc. 

FLIR är en världsledande tillverkare av bildsystem och är kanske mest omtalade för sina 
värmekameror som används inom bland annat industri, forskning, militär och polismyndighet.  

Respondenten 
Respondenten har jobbat som utvecklingschef på FLIR de senaste tio åren varav de senaste 
fyra som utvecklingschef med ansvar över en avdelning på 130 personer.     

Implementering 
FLIR har inlett modulariseringen på divisionen Instruments i Täby som gör test- och 
mätinstrument. Den del i processen som är genomförd är planeringsdelen för hur FLIR ska 
koppla ihop sin portföljstrategi med modulariseringen. Den aktuella fasen innefattar projekt 
för att bygga modulerna och definiera gränssnitt. FLIR övervägde att använda MFD men 
ansåg det för komplicerat. Därför användes en metod som fokuserar på att utveckla 
portföljstrategin för att sedan låta de egna ingenjörerna analysera och ta fram modulerna.  

Underhåll 
För att bibehålla gränssnitt och upprätthålla modulsystemet har FLIR tagit fram 
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kravspecifikationer för modulerna, där den styrande faktorn är gränssnitten. Genom att 
tillsätta särskilda roller som har ansvar för modulsystemet i sin helhet samt separata moduler, 
ser FLIR till att kraven på moduler och modulvarianter tillgodoses under hela modulens 
livslängd. FLIR har en styrgrupp som bestämmer om ändringar i gränssnitt och skapandet av 
nya modulvarianter. Utvecklingschefen beskriver styrgruppen som polär, där till exempel 
R&D vill utveckla en ny modulvariant för att förbättra produkten medan den modulansvarige 
inte vill ha en ny på grund av de ökade kostnaderna. Därför kan sund diskussion skapas och 
det mest fördelaktiga alternativet uppnås.  

Värde 
I branschen FLIR verkar på är Time to Market en extremt viktig faktor. Anledningen till 
varför modulariseringen inletts är för att återanvända modulvarianter i större grad. Detta för 
att frigöra ingenjörstid och därmed kunna ta fram fler produktlinjer för att tillgodose 
marknadssegmenten med mer specifika produkter. Målet är att reducera Time to Market med 
30-40 procent. 

Komplexiteten i produkterna kommer att reduceras då krav tidigare legat på separata 
komponenter vilket nu har lagts över på modulnivå vilket leder lett till att produkterna blir 
bättre systemerade. Utvecklingschefen menar att det underlättar i produktionen då det krävs 
färre artiklar för att bygga fler produktvarianter i samma produktionslina samt att processerna 
och verktygen ser likadana ut. En stor del av investeringarna har lagts på produktion vilket 
ska rendera i fler byggda produkter. Dock ses detta endast som en indirekt fördel tillsammans 
med ett reducerat antal artikelnummer. Den primära drivkraften är att förkorta 
utvecklingstiden.  

FLIR har inte ändrat arbetet med tillverkare och underleverantörer men med modulariseringen 
ser utvecklingschefen att sub-montage av moduler kan läggas ut på underleverantörer. Vidare 
kommer FLIR att införa ett system för konfiguration för produktledningens skull som stödjer 
modulerna. Slutkunden kommer inte att kunna konfigurera, utan kundstudier och analyser 
görs kontinuerligt för att fånga in åsikter och hitta förbättringsområden. 

Eftersom FLIR är i ett tidigt stadie av modulariseringen har direkta resultat inte riktigt 
uppnåtts än. Det som setts är att projekten som ska utföras lägger in lägre estimat på 
tidsåtgång, i och med att återanvändning nu är styrt. Tidigare började projekt ofta om från 
början in utvecklingsprocessen. 

Eftermarknad 
FLIR har en eftermarknad som består av service av produkter eller köp av tillbehör. Enligt 
utvecklingschefen kommer arbetet att förenklas för servicetekniker på samma sätt som i 
produktionslinjen. Att koppla olika moduler till eftermarknad är inget som gjorts. 
Utvecklingschefen ser inte heller något problem med att modularisering skulle underlätta för 
konkurrenter att kopiera deras produkter. Tekniken är fortfarande avancerad och FLIR 
kommer att vara först på marknaden med sin lösning. 
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Utmaningar 
Vid implementeringen uppstod problem med hur tillvägagångssättet skulle vara. För att 
generera tillväxt, vilket är det övergripande målet, var FLIR tvungna att tänka om för att 
koppla modulsystemet mot affärsplanen. Utvecklingschefen påtalar att det inte endast går att 
göra modularisering teknikdrivet, utan affären och tekniken går hand i hand. En utmaning för 
FLIR med modulariseringen är att en del av flexibiliteten i produktutvecklingen låses. Dock 
menar utvecklingschefen att personer ofta kan bli mer kreativa då de ”ställs inför en vägg”.  
Det finns farhågor från produktutvecklare och industridesigners att det ska hämma deras 
arbete. Deras åsikter vägs in i hur moduler utformas och kan därmed ställa krav. Det är en 
förhandling. I vissa fall har produkter tagits fram där FLIR inte vetat exakt vad kunden vill ha. 
Med modulariseringen och dess styrning kommer den tvinga FLIR att veta de exakta kraven.  

FLIR har inom varje segment någon form av produkter inom bas till premium där variation 
kan vara inom hur sofistikerad produkten är. För FLIR måste distinktionen vara tydlig mellan 
dessa och därför har olika produktarkitekturer utarbetats för att positionera produkter efter 
förhållandet mellan pris och prestanda. 
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5. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras resultaten från intervjuerna. Först analyseras företagen var för sig 
och sedan förs en jämförande analys mellan de två. Sist i avsnittet analyseras resultatet från 
alla åtta företag som medverkat i studien.  

5.1 Electrolux 

Implementering 
Med implementation av modularisering har Electrolux erhållit resultat som gett synliga 
effekter, ekonomiska såväl som organisatoriska och produktkomplexitetsrelaterade. 
Electrolux har inte använt MFD enligt Ericsson & Erixon (1999) vid implementering utan har 
en egen modell med första fokus på inköp. Konsolideringen av inköp har reducerat antal 
leverantörer och en effekt av det är att PNC minskat. Det har lett till att större volymer kan 
köpas från samma tillverkare och därmed har styckpriser minskat. För Electrolux som 
tillverkar enorma mängder blir besparingarna snabbt stora, och förväntningarna är att de ska 
bli större i takt med att modulariseringsprocessen fortgår. 

Underhåll 
Electrolux använder sig av verktyget Module Master List och generationsplaner för 
modulsystemet. Det har varit gynnsamt för Electrolux ty de har strukturerade 
produktutvecklings- och designprocesser som de inte behövt frångå vilket de eventuellt hade 
behövt om de använt sig av MFD. Eftersom Electrolux är ett ledande företag i branschen är de 
processerna något som de fortsatt använder sig av under modulariseringsarbetet. Det finns 
tydliga krav från kunder gällande prestanda, där energieffektivitet och hållbar utveckling är 
viktigt i dagsläget. I arbetet med Module Master List har Electrolux viktat beslutsfattning 
kring modulerna mellan olika avdelningar, i.e. design, konstruktion och R&D. Detta för att 
säkerställa att tekniska lösningar och prestanda inte försummas på bekostnad av 
designändringar och vice versa. Här finns det risk för att motsättningar kan uppstå som skapar 
konflikt inom företaget. Det kan också leda till kompromisser som inte maximerar prestanda, 
utseende eller konstruktion och byråkratiska strukturer kan uppstå, i likhet med Persson & 
Åhlström (2006). De kundanalyser som genomförs bör dock undanröja oklarheter kring detta, 
då det är kundens åsikt som väger tyngst.   

Värde 
Grundinvesteringen i modularisering för Electrolux har varit relativt stor vilket framgick av 
koncerndesignchefens svar om utmaningen att få styrelsen att investera, i likhet med 
Matseleng Allais (2003). Kopplat till de tre produktstrategierna kan jämförelsen göras att 
Electrolux har kommit långt både på produktledarsidan och att vara nära kund (Ericsson & 
Erixon, 1999; von Yxkull, 2015). Med modulariseringen kan de därför stärka sina processer 
för att utvecklas som företag. På den sidan har centraliseringen av företagsledningen ändrat 
hur fabrikerna lägger upp sitt arbete samt den tidigare nämnda konsolideringen av inköp gett 
värdeskapande resultat. Den konsolideringen kan tolkas som delvis fristående från 
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modulariseringsprocessen då den inte varit direkt kopplad till moduler på alla ställen. 
Däremot att den utfördes är ett resultat av att modulariseringen inleddes. Det har yttrat sig i 
ekonomiska besparingar genom volymfördelar när antalet leverantörer och PNC minskat. 
Gemensamheten, commonality, av komponenter hos vissa produktvarianter på den globala 
marknaden har gått från 30 till 80 procent till följd av de konsoliderade inköpen. Större 
beställningar av delar renderar i lägre styckpris (Niethammer, 2014). Detta har också medfört 
att Electrolux fått en homogen kvalitet på fler produkter, då likadana delar är gemensamma i 
produktfamiljer.  Det har skapat värde inom området processledande tillika produktledande 
med förbättringen av Time to Market. Målet är att reducera tiden med 30 procent vilket inte 
uppnåtts än på grund av implementeringen inte är fullbordad, men som kommer visa sig när 
processen är färdig.  

Eftermarknad 
Electrolux eftermarknad är relativt liten då kunder i branschen snarare byter ut hela produkten 
istället för att laga den eller byta ut specifika moduler. Det blir därför svårt att vara lönsam på 
den (Morris et al. 2006). Möjligen tas arbetet upp med utbytbara moduler när 
modulariseringsprocessen är helt genomförd. Detta är ett område som har 
utvecklingspotential. 

Utmaningar 
Utmaningar med modulariseringen har varit att sätta in personer på alla avdelningar i vad 
modularisering innebär och hur de ska jobba, i likhet med Persson & Åhlström (2006). Vissa 
har varit skeptiska i att låsa sig till fördefinierade gränssnitt, och tror därmed att det ska 
påverka deras kreativa frihet negativt. Som nämnt ovan har verktyget Module Master List 
hjälpt till att stilla den oron med viktningen av vilken avdelning som har bestämmandefördel. 
Eftersom de olika marknadernas kunder har differentierade preferenser kring design är en 
utmaning att koordinera arbetet globalt. Detta kräver god kommunikation och just 
användandet av styrdokument.  

5.2 FLIR Systems Inc. 
Implementering 
FLIR har inte använt sig av MFD enligt Ericsson & Erixon (1999) i processen då det ansågs 
vara för komplicerat och inte passa deras affärsmodell. Istället har FLIR använt en mindre 
omfattande metod som fokuserar på att utveckla portföljstrategin för att sedan låta de egna 
ingenjörerna analysera och ta fram modulerna. Hur det kommer att yttra sig i förhållande till 
att följa metoder som MFD är för tidigt att säga.  

Underhåll 
Genom att tillsätta ansvariga för modulsystemet, modulerna samt forma en styrgrupp har 
FLIR utarbetet ett sätt att upprätthålla modulsystemet. Med generationsplaner för moduler 
med separata ansvariga ser FLIR till att gränssnitten som tagits fram inte rubbas över tiden. 
Styrgruppen för öppna diskussioner om ändringar i moduler där krav från kunder, 
produktutvecklare, produktledning och designers tas i beaktning. På detta sätt kan de mest 
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fördelaktiga lösningarna erhållas för alla parter, om än kompromisser kan behöva göras 
(Persson & Åhlström, 2006). 

Värde 
Implementeringen av modularisering ska ge FLIR en reducerad Time to Market om 30-40 
procent och ge en ytterligare konkurrensfördel som produktledande (Ericsson & Erixon, 
1999). Med modulariseringen har FLIR sett att estimerade utvecklingstider för 
produktutvecklingsprojekt minskat i och med återanvändningen av modulvarianter. Minskad 
utvecklingstid ger ingenjörerna mer tid att ta fram fler produktlinjer. Den huvudsakliga 
anledningen för implementation var att frigöra ingenjörstid med återanvändning av moduler 
och därmed kunna bredda produktlinjerna utan att växa i personalstyrka. 

De indirekta fördelarna som FLIR erhållit, eller kommer att erhålla, är att kundens krav 
kommer att bli än mer konkretiserade för att ta fram specifika produkter. Med det kan 
kundvärdet ökas och därmed kundlojaliteten. FLIR kommer då att öka sitt värde med 
avseende på nära kund-strategin. En annan för FLIR indirekt fördel är att ledtiden i 
produktionen kortas när modulvarianter förekommer mer frekvent i montering och 
tillverkning. Då kan samma typ av verktyg och maskiner användas. Antalet artikelnummer 
och PNC minskar med det vilket ger volymfördelar i tillverkningen. Detta är dock endast 
prognoser i dagsläget för FLIR, men med stöd av Niethammer (2014) kan kopplingen göras 
att prognoserna bör bli realiserade.  

Eftermarknad 
FLIR har inte kommit så långt att synliga effekter finns i eftermarknaden. Det som väntas är 
att servicearbetet kommer att underlättas på samma sätt som montering, då samma verktyg 
kan användas för produktvarianter som byggs upp på liknande sätt (von Yxkull, 2015). 

Utmaningar 
För FLIR har utmaningen varit att finna en specifik modell för implementation som passar 
företagets affärsportfölj. Vidare måste distinktionen mellan bas- och premiumsegmentet vara 
tydlig vilket gör att en utmaning kan vara att definiera vilka modulvarianter som får 
förekomma i vilket segment. Det blir för styrgruppen en uppgift att ta sig an som kräver 
koordination och viss byråkrati (Matseleng Allais, 2003; Persson & Åhlström, 2006).  

5.3 Jämförande analys  

Både Electrolux och FLIR har genomfört inledande steg i modulariseringen där de har använt 
metoder som är företagsspecifika. Electrolux har kommit en bit längre på vägen, där 
användandet av Module Master List är det styrande dokumentet. FLIR använder en liknande 
typ av styrning och båda respondenterna vidhåller vikten av att diskutera och kommunicera 
gällande ändringar och utformning av moduler och modulvarianter. Fungerar inte 
kommunikationen kan det underminera hela modulariseringen. Det är också i synnerhet 
viktigt då det i båda företagen funnits farhågor om kreativitetsbegränsningar till följd av 
modulariseringen.  
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För Electrolux har volymfördelar i tillverkning- och inköpsprocessen varit en drivande faktor 
till skillnad från FLIR där målet var att få en större produktvariation genom att förkorta Time 
to Market och därmed frigöra tid för ingenjörerna. Gemensamt för företagen är att de räknar 
med att reducera Time to Market med 30 procent och därmed förbättra värdet på 
produktledarsidan. Båda företagen har också minskat komplexiteten i sina produkter vilket 
underlättar montering såväl som service av produkterna när processer blir lika och antal 
verktyg minskar. Det har skapat värde på processledarsidan såväl som nära kund då ledtiden i 
tillverkningen samt servicetiden blir kortare. På processledarsidan har Electrolux vunnit stora 
fördelar genom den minskning av artikelnummer som gjorts i samband med 
inköpskonsolideringen. För FLIR har inte minskning av artikelnummer varit en prioritet utan 
ses som en indirekt fördel.  

Varken FLIR eller Electrolux har använt sin eftermarknad som styrande i bestämmande av 
vilka moduler som ska vara gemensamma. Eftermarknaden är för båda företag en icke 
prioriterad del som kan komma att gynnas av modulariseringen tack vare den, som ovan 
nämnt, förenklade servicen av produkter.  

5.4 Gemensam analys 

Den gemensamma analysen baseras på de sammanställningar som återfinns i Bilaga 4. 
Resultaten som erhållits från empirin jämfördes mot teorin och sammanställdes. Detta visas i 
Tabell 2.  

Tabell 2. Överblick av resultat till följd av modularisering från den empiriska studien  
+ 
- 
++ 
+ - 
- + 
- - 

Ja 
Nej 
Ja, vill utveckla 
Ja, vill ej utveckla 
Nej, vill utveckla 
Nej, vill ej utveckla 

Atlas 
Copco 

Electr-
olux 

Ericss-
on FLIR PEAB 

(PGS) Scania Volvo Wärtsi
-lä 

Påbörjad implementering + + + + + + + + 

”Make it or buy it”-analys + + + + -  + + + + - + + 

Använt MFD - - + - + - - + 

Använder styrdokument för 
underhåll + + + + + + + + + + + + + + + + 

Reducerat Time to Market - - + + + + + - - + - - - + 
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Reducerat PNC - - + + + + + - + + + + + + 

Erhållit ekonomiska 
volymfördelar från 
tillverkare/leverantör 

+ + + + - + + + + + + - + 

Bibehållen/ökad 
produktvariation + + + + + + + + + + - + 

Har konfigurationsverktyg - - - - + - - + + + + + + 

Förenklad eftermarknad - + - - + - - + - - + + + + + 

Integration mellan interna 
avdelningar + + + + - + + + + + - + 

I den empiriska delen av arbetet framgick det att tre företag använde sig av MFD i enlighet 
med Ericsson & Erixon (1999) eller liknande, Ericsson, PEAB och Wärtsilä. De övriga 
företagen valde att implementera på ett eget sätt som de ansåg var bättre för deras 
organisation. FLIR provade att använda MFD men det passade inte produktutvecklingen och 
affärsplanen. Därför utformades en företagsspecifik modell som inte ansågs vara lika 
avancerad, där fokus låg på att öka produktvariationen och minska Time to Market.   
 
Varje enskild organisation är unik vilket vid implementering av ett nytt system innebär en 
anpassning av processen så att den fungerar med organisationen. PEAB är det företag som har 
den mest unika lösningen. De har valt att starta en ny organisation, PGS, och på så vis testa 
om modularisering är ett koncept som fungerar för dem. De andra företagen har i varierande 
omfattning valt att implementera i den ordinarie organisationen. Till exempel har Electrolux 
riktat in sitt arbete med modularisering på tillverkning och inköp, Atlas Copco på en specifik 
del av produkterna och Ericsson har valt att implementera modularisering inom hela 
organisationen för radiobasstationer. 
 
Det som förenar alla företag i den empiriska studien är att de inte känner sig klara med 
modulariseringen. Oavsett hur långt respektive företag har kommit i sitt arbete talar de alla 
om vikten av ständig förbättring och vidareutveckling. Att implementera modularisering på 
ett framgångsrikt sätt är en stor investering. Det tar lång tid och kräver en noggrann struktur, 
vilket också poängterades av von Yxkull (2015). Att göra alla i organisationen införstådda i 
detta är en utmaning på flera av företagen vi talat med. På Atlas Copco anses det fortfarande 
enklare och mer lönsamt att bygga upp vissa maskiner från grunden, artikelnummer för 
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artikelnummer. Även på Ericsson och Wärtsilä är en stor utmaning att göra alla i 
organisationen införstådda i fördelarna med modularisering. 
 
Flera företag vidhåller att utmaningen som följer efter implementering av modularisering på 
företaget är att upprätthålla strategin. Är inte alla införstådda i företagets modularbete riskerar 
medarbetare att ta fram lösningar som inte faller inom modulariseringens ramar, detta i likhet 
med Matseleng Allais (2003). Samtliga företag vi intervjuade har i olika omfattning ett 
system för att upprätthålla den grad av modularisering som har gjorts. Vare sig det handlar om 
möten globalt eller internt anser samtliga företag att det är av vikt att samla beslutsfattare från 
olika avdelningar för att minimera risken att falla ur modulariseringstänket. Gemensamt för 
företagen är att ständigt utvecklingsarbete pågår för att förbättra dessa processer.  
 
Företagen i studien har på något sätt gynnats av implementeringen av modularisering. För 
Electrolux, Ericsson, FLIR, Scania och Wärtsilä har Time to Market minskat vilket är en 
viktig faktor på de företagens marknader. Vidare har detta stärkt deras strategier om att vara 
produktledande (Ericsson & Erixon, 1999). En del i detta är att utvecklingstiden kortas då 
modulvarianter återanvänds i nya generationer av produkter. Volvo kunde inte se någon 
koppling mellan Time to Market och modulariseringen. På PGS och Atlas Copco är Time to 
Market inte en avgörande faktor utan där är ledtiden från beställning till leverans viktigare. 
 
Förutom Atlas Copco och PGS har samtliga företag minskat PNC. De har uppnått detta 
genom att skapa styrdokument över vilka komponenter och moduler som kan användas 
gemensamt för produkter samt revidera artiklars aktualitet (Niethammer, 2014). Ett exempel 
på detta är Electrolux diskmaskiner, tillverkade i Europa respektive Amerika, som gått från 30 
procent till 80 procent gemensamma komponenter. Electrolux har också minskat antalet 
artikelnummer med uppskattningsvis 50 procent. Då PGS är en ny organisation finns ingen 
referens till hur antalet artikelnummer förändrats med modularisering. Dock har PGS i 
förhållande till konkurrenter kontroll på alla artiklar ner till skruvnivå. Genom minskningen 
av PNC har företagen bland annat kunnat göra större inköp och därmed erhålla volymfördelar 
från tillverkare eller leverantörer. Därmed har strategin processledande stärkts. På Atlas 
Copco är produktstrategin att vara nära kund och att bygga upp produkter från grunden ses 
fortfarande som en bättre affär, i likhet med Maylor (2010).  
 
Genom användandet av konfigurationsverktyg har fem av åtta företag (se Tabell 2) haft 
möjligheten att erbjuda kunden en tydlig bild och ett pris på slutprodukten. Därav har 
strategierna nära kund och processledande gynnats (von Yxkull, 2015). PGS har nu endast en 
felmarginal på priset om 0,5 procent vilket är en unik fördel då många byggprojekts kostnader 
tenderar att bli högre än väntat. Att övriga företag saknar konfigurationsverktyg beror på att 
de inte kommit tillräckligt långt i modulariseringsprocessen eller anser att det är överflödigt.   
 
Samtliga företag har sett att den önskade produktvariationen ökat eller bibehållits efter 
modulariseringen. Integrering och samarbete mellan avdelningar och divisioner i företagen 

22 

 



har förekommit hos samtliga, för att implementera och upprätthålla modulariseringen, i 
enlighet med Persson & Åhlström (2006). 
 
PGS och Electrolux har inte samma möjlighet till en lönsam eftermarknad som de resterande 
företagen på grund av de marknader de befinner sig på. För Ericsson är eftermarknaden 
otroligt viktig, då det är en känslig marknad där kunderna förväntar sig snabb service i likhet 
med Morris et al. (2006). Lönsamheten i eftermarknaden har däremot inte ökat markant just 
till följd av modularisering. Scania, Volvo, Wärtsilä och Atlas Copco ser alla fördelen med 
modularisering för framtida återanvändning av moduler i produktion. Dessa fyra företags 
moduler har lång livslängd som möjliggör denna återanvändning. Scania har framförallt en 
lönsam eftermarknad till följd av modularisering, till exempel kan en såld lastbil utan större 
bekymmer byggas om till ett helt nytt syfte, tack vare de framarbetade gränssnitten som är 
hållbara över tid. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras individuella och gemensamma slutsatser. Slutsatserna besvarar 
frågeställningarna:  

• Hur skapar modularisering värde i tillverkande företag? 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 

Slutsatserna avser de åtta företag som ingått i denna kvalitativa studie. 

6.1 Electrolux 

Electrolux befinner sig i ett relativt tidigt stadie av modulariseringsprocessen men har uppnått 
synliga resultat på flera håll som skapat värde för företaget. 

Hur skapar modularisering värde i tillverkande företag? 

• Reducering av PNC ger volymfördelar och kvalitetssäkring 
För Electrolux har minskningen av PNC sparat mångmiljonbelopp till följd av 
modulariseringen då volymerna av specifika komponenter ökat. Detta har medfört att 
Electrolux ökat sitt värde på processledarsidan. Med färre leverantörer och större 
volymer minskar risken för fel och kvaliteten blir homogen.    

• Modularisering leder till värdefull kommunikation 
Med implementeringen krävdes en omorganisering i organisationen vilket ledde till 
ökad kommunikation globalt såväl som på de lokala arbetsplatserna vilket lett till att 
arbetsprocesser idag är snarlika oavsett geografiskt läge.  
 

• Modulsystem reducerar Time to Market 
Med modularisering har Electrolux reducerat Time to Market genom att 
modulvarianter återanvänds och utvecklingsprocessen förkortas.  

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 

• Inlärning i organisationen 
Stora investeringar har krävts för att få alla fabriker att jobba på samma sätt. Genom 
en stark vision från styrelsen och koncernledningen har medarbetarna blivit 
införstådda i vad modularisering innebär och hur deras arbetssätt förändras.  

• Styrdokument för upprätthållande av gränssnitt 
Med Module Master List och generationsplaner har Electrolux sett till att 
modulsystemet inte undermineras genom ändringar i gränssnitt.  
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6.2 FLIR Systems Inc. 

FLIR har nyligen börjat sin modulariseringsprocess och har uppnått en del resultat till fördel 
för produktutveckling och företaget i helhet. 

Hur skapar modularisering värde i tillverkande företag? 

• Modularisering ger möjlighet att skapa fler produktvarianter 
FLIR har med modulariseringen möjliggjort återanvändning i större grad vilket frigjort 
ingenjörstid och lett till att den befintliga personalstyrkan kan utveckla fler specifika 
produkter för att möta kundkrav och önskemål.  

• Modulsystem reducerar Time to Market 
Med modularisering har FLIR kortat tiden för utvecklingsprojekt vilket reducerar 
Time to Market och ger möjligheten att utöva ovanstående punkt, utveckla fler 
produktvarianter.  

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 

• Koppla ihop teknik och affär 
För FLIR var en kritisk framgångsfaktor att hitta rätt modell för modulariseringen som 
tillfredsställer produktportföljen och affärsplanen.  

• Styrning för upprätthållande av gränssnitt och produktkategorier 
Styrgruppen för FLIR har tillsett att basic- och premiumprodukter distingeras samt att 
gränssnitt för moduler upprätthålls. 

6.3 Gemensamma slutsatser 

Hur skapar modularisering värde i tillverkande företag? 

• Reducerat PNC 
Modularisering medför reducerat PNC vilket minskar produktkomplexiteten. Detta 
ger förenklad montering och service samt bidrar till förenklad hantering av 
artikelnummer.  

• Modulsystem reducerar Time to Market 
Med modularisering kan Time to Market reduceras genom att modulvarianter 
återanvänds och utvecklingsprocessen förkortas.  

• Volymfördelar uppnås 
Användandet av gemensamma komponenter ger större beställningar och ekonomiska 
volymfördelar kan erhållas. 

• Ledtiden förkortas 
Produktionstiden kortas då monteringen förenklas samt ser liknande ut för olika 
produkter.  
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• Kundkontakt förenklas 
Med modularisering kan kundanpassade produkter fås och levereras med ett fast pris 
och säkerställd kvalitet. 

• Produktvariationen ökar 
Genom ett lågt antal unika komponenter kan stor produktvariation erhållas. 

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 

• Användandet av implementationsverktyg 
Tydliga riktlinjer vid implementering bidrar till att hela organisationen sätts in i vad 
modularisering innebär och hur de ska anpassa sitt arbete efter det.  

• Organisationsledning 
Implementation tar lång tid och är ett ständigt förbättringsarbete. Stöd från styrelse 
och företagsledning ger trygghet vid investeringar och i förändringsarbetet.  

• Kommunikation/integration 
Kommunikation är essentiellt för att få alla införstådda i företagets modularbete. 
Fungerar den inte riskerar man att sträva åt lösningar som inte faller inom 
modulariseringens ramar. I företag som arbetar globalt är detta extra viktigt för att 
bibehålla kontroll över sitt modulsystem och erhålla värdeskapande effekter. 
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7. Rekommendationer 
Nedan presenteras de rekommendationer för utveckling som företagen kan tillämpa för att 
förbättra sin modularisering och öka värdeskapandet. Dessa presenteras individuellt och sedan 
gemensamt. Den sista delen ger förslag till fortsatta studier i ämnet.  

7.1 Individuell rekommendation 

Electrolux är på god väg med modulariseringsarbetet. Ett utvecklingsområde är användning 
av konfigurationsverktyg för att inkludera kunden än mer än vad som görs idag vilket kan 
vara en konkurrensfördel. 

FLIR har fördelar att inhämta på flera områden. I och med att fokus legat på att bredda 
produktlinjer kan vidare utvärderingar göras vad gäller inköp och eftermarknad för att erhålla 
volymfördelar samt öka kundvärdet än mer.  

7.2 Gemensamma rekommendationer 

Implementering av modularisering bör ske genom välutvecklade metoder, då denna typ av 
arbete kräver en tydlig struktur. Vidare är tydlig kommunikation mellan avdelningar och i 
synnerhet från företagsledning en viktig faktor för att modulariseringen ska upprätthållas och 
utvecklas. Det ligger på företagsledningens bord att göra alla i organisationen införstådda i 
grundtankarna med modularisering. För att kunna arbeta fullt ut med strategin är det av vikt 
att alla är införstådda i fördelarna med modularisering. Från studien erfaras att processen tar 
lång tid och ständigt kräver utveckling. Tålamod krävs för att uppnå resultat. 

7.3 För fortsatt arbete 

Vid en eventuell vidareutveckling av denna kvalitativa studie rekommenderas att fler 
intervjuer på varje företag genomförs. Detta för att få en större inblick i hur företaget arbetar 
med modularisering och undvika subjektiva perspektiv. Efter sammanställning av intervjuer 
rekommenderas att återkoppling till respondenterna görs. Detta för att få en djupare förståelse 
för företagens arbete, samt varför vissa val gällande modularisering gjorts framför andra. 
Ytterligare en aspekt för utveckling av studien kan vara att inkludera fler olika företag och på 
så sätt erhålla en mer kvantitativ studie. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Inledande frågor om respondenten 

• Vad har du för position och vad innebär dina arbetsuppgifter i företaget? 
• Hur länge har du arbetat med det? 

Implementering 

• I vilken del av företaget har ni inlett modularisering/ hur använder ni er av 
modularisering i er produktion? 

• Vilka verktyg har använts vid införandet av modularisering i produktionen?  
o Hur har ni infört modularisering med MFD? 

• Hur länge har ni tillämpat modulariseringstänket i er produktion? 
• Anser ni implementeringen lyckad? 
• Om inte: 

o Vilka svårigheter har ni stött på?  
o Vad är det som är bristande?  
o Vad anser du krävs för en lyckad implementering av modularisering? 

Underhåll 

• Hur arbetar ni för att ständigt förbättra er modularisering? 
• Hur ser ansvarsfördelningen ut när det kommer till att fatta beslut om ändringar i 

modulvarianter och gränssnitt? 
• Hur arbetar ni för att säkerställa att systemet upprätthålls? 

Värde 

• Vilken betydelse har Time to Market i ditt företags produktutvecklingsprocess?  
o om viktigt: Ser ni några förändringar efter att ni börjat arbeta med 

modularisering?  
o Går det snabbare att utveckla nya produkter? 

• Vilken inverkan har modularisering haft på komplexitet i era 
produktutvecklingsprocesser?  

• Har antalet artikelnummer minskat efter implementering?  
o Arbetar ni efter att minimera antalet artikelnummer? 

• Har ni siffror på hur många ni hade innan respektive efter implementeringen av 
modulplattformar?  

o om minskat: Hur har det påverkat variationen av era produkter? (Har den 
begränsats eller vuxit..?) 

• Vilken inverkan har modularisering haft på ert sätt att jobba med underleverantörer?  
o Jobbar de nära varandra 
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o har geografiskt läge ändrats 
o har antalet förändrats? 

• Vad använder ni för verktyg för konfiguration? 
o  Skapar kunden eller företaget? Engineer to order - configure to order? 
o Om kunden: Hur påverkas kunden av att kunna konfigurera sina produkter? 
o Hur arbetade ni mot kunderna innan? 
o  Har ni gått från “engineer to order” mot “configure to order”  

• Hur analyseras kundens åsikter i produktutvecklingen och hur påverkar det beslut? 

Eftermarknad 

• När det gäller eftermarknaden, finns det vissa moduler/delar som förekommer mer än 
andra?  

• Hur jobbar ni med återvinning av moduler/delar? 
• Upplever ni att ni kan få problem med piratkopiering?  

Svårigheter  

• Hämmas någon del av produktutvecklingen av modulariseringen? Ex innovation (Vi 
tänker att modulerna kan begränsa kreativt tänkande) 

• Kan premiumprodukter påverkas negativt av kundernas medvetenhet om 
modularisering?  

• Har ni varit tvungna att ändra organisationen efter modul, 

Knyta ihop säcken 

• Vad har ni sett för direkta resultat av att ni infört modularisering? 

Avslut 

• Vill du tillägga något? 
• Tack! 
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Bilaga 2. Intervjuguide på engelska 
Startup questions 

• What is your current position and what kind of work follows that position? 
• How long have you had this position? 

Implementation 

• In which part of the company have you implemented the modular thinking? 
• Which tools have you used to implement the modular system when it comes to your 

production?(MFD discuss the different steps) 
• Would you say that the implementation was a success? 

o If not: What were the difficulties? What would you say is the critical factors of 
success when it comes to implementation of a modular system? 

Maintenance 

• How do you work to improve your modular thinking? 
• How is the responsibility divided when it comes to making decisions  about a module 

variant and the interface? 
• How do you make sure that the system is maintained? 

Value 

• Which significance has Time to Market for your company? 
• If important: Do you see any changes after you started to work with the modular 

system? (are you working faster these days with producing products?) 
• What impact has the modular thinking done to you product complexity?  
• Has your Part number count decreased? Do you want it to decrease? 
• Do you have any specific numbers on this? 
• If decrease: What is the effect on your product variation? 
• What is the impact on your supplier, now when you are working with modules? 
• Do they work together? Geographical close? Number of suppliers?   
• How do you work with Configuration? 
• Who is the creator?(Configure to order // Engineer to order) 
• About the customer: What impact has the configuration system have on the customer? 
• How did you work with the customers before the modular thinking? 
• How do you analyze the needs of the customer, does it affect your decisions making? 

Aftermarket 
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• When it comes to your aftermarket, are there any modules/parts that have a higher 
demand? 

• Are you recycling your modules? 
• Do you have a bigger problem with pirate copies now when you work with a clear 

interface?  

Difficulties 

• Is any part of you product development inhibited by the modular 
thinking?(Innovation) 

• Are Premium products affected badly by the modular thinking? 
• Did you have to change the organization structure when you implemented 

modularization? 
• Tie the sack together 
• What are the direct results of the modular thinking? 

Closure 

• Would you like to add anything? 
• Thank You!
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Bilaga 3. GANTT-schema över projektet 



Bilaga 4. Sammanställning av empiri 

Atlas Copco 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen 
erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, 
anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Företaget har 
huvudkontor i Stockholm och har kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco 
en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.   

På Atlas Copco, gruv- och bergbrytningsutrustning hade man som mål att vid 
implementeringen av modulariseringen utgå från MFD. Detta lyckades såtillvida att man 
definierade kundbehov och valde tekniska lösningar, grundat på artikelpris och 
förädlingskostnad. Försöket att generera ett modulkoncept lyckades inte helt. Sammantaget 
har företaget därför fokuserat på commonality snarare än att ha hela moduler med unika 
gränssnitt. 

Man arbetar nu med att försöka identifiera vilka moduler en bärare av gruvutrustning är 
uppbyggd av. Detta är dock komplicerat eftersom varje gruva är unik och man vill inte 
förstora utrustningen med enda anledning att den ska klara av ett stort antal moduler. Som det 
ser ut nu bygger divisionens produktion på skräddarsydda lösningar där man bygger upp varje 
produkt från grunden, artikelnummer för artikelnummer. Tekniska lösningar och 
artikelnummer återanvänds gärna där det är möjligt men ofta är antalet unika produkter 
väldigt få, så att göra en unik lösning istället för en modulariserad är oftast en bättre affär. 

Time to market är viktigt men ännu viktigare är något som kallas order to delivery, det vill 
säga tiden från det att kunden tecknar sin order till dess att maskinen är installerad och 
fungerar i anläggningen. Kunden kan konfigurera produkten en del men oftast leder detta till 
en specialbeställning där man bygger upp en ny produkt från grunden. 

Divisionen har inte fått några direkta resultat av implementeringen av modulariseringen, 
förmodligen för att denna inte lyckades helt. Det rör sig endast om en del mjuka värden, som 
är svåra att kvantifiera. Modularisering leder till att färre misstag görs, vad gäller exempelvis 
montering och service. Färre unika delar medför färre unika reservdelar vilket resulterar i 
mindre bundet kapital. Det är av vikt att försöka kvantifiera förtjänster som dessa för att 
kunna göra med noggranna avvägningar vid specialanpassade orders. 
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Ericsson 

På Ericsson ligger radiodesignchefen bakom implementationen av modularisering på 
avdelningen. På radioavdelningen har de använt sig av tänket sen han tillträdde tjänsten för 
fyra år sedan. Han har använt sig av ett verktyg om åtta steg som härstammar från olika 
konsultföretag och böcker. Implementeringen i företaget anses lyckad och har i en första 
generations produkter skapat mätbara resultat. Till följd av implementation har en större 
organisationsändring skett med en utökad integration och kommunikation mellan sektionerna 
på avdelningen. Time to Market är ett oerhört viktigt begrepp på Ericsson och har förkortats 
efter införande av modulstrategin. Totala antalet artikelnummer har i sig ökat, men relativt 
utökad produktion och variantbildning har artikelnummer minskat. De har med hjälp av 
modularisering på fyra år utökat sin produktion från åtta till 50 produkter per år med i princip 
samma mängd personer. Utvecklingstiden för nya produktvarianter har gått från 15 till åtta 
och en halv månad under samma tidsperiod. Modularisering och de utarbetade gränssnitten 
har tillåtit företaget att låta leverantörer tillverka fler komponenter än innan.  De har på grund 
av det erhållit ekonomiska volymfördelar. I sommar kommer avdelningen att lansera en andra 
generation modulariserade produkter som förväntas ge ännu bättre resultat i företaget. 
Modularisering kan direkt sammankopplas med att företaget nått ut till en bredare marknad då 
de bara kunnat producera till 20-30 procent av marknaden de idag når ut om de bibehållit sin 
föregående företagsstrategi.  
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PEAB Gemensamma System 

PGS är en fristående organisation inom PEAB vilket har betytt att utvecklingschefen och hans 
kollegor har kunnat bygga upp en organisation från ett vitt papper. Det betyder att de inte har 
implementerat ett modulsystem utan snarare byggt upp ett modulsystem. PGS startades 2003 
och det inledande arbetet formads efter MFD och dess fem steg när man skulle ta fram 
modulsystemet. Nu däremot arbetar man med en löpande bevakning av kundkrav och 
marknad, en process som de har de gett namn till produktgenerationsplaneringsprocessen. 
Som går ut på att systematiskt gå igenom sina artiklar för att se vad som behöver fasas in och 
vad som måste fasas ut. Att deras olika moduler har olika cykeltider är även något som de 
tänker på när de vill spara på sinakostnader. PGS strategi är inte att vara först med ny teknik 
på marknaden så Time to Market bryr de sig inte om. Däremot är det viktigt för dem att de har 
så korta ledtider som möjligt på så sätt kan de upprätthåla många parallella projekt samtidigt. 
Med modulsystem har de lyckats korta ner sina ledtider. De har en mindre komplexitet än 
andra, detta på grund av att det har koll på sina artikelnummer. Detta leder även till att de kan 
leverera en kostnadsanalys som diffar endast 0.5 procent från den slutliga prislappen. PGS har 
under åren utvecklat sitt sätt att arbeta med leverantörer. De har en klar bild av vad de ska 
producera själva och vad de ska beställa. De ser en effekt av lägre materialkostnader på grund 
av sitt modulsystem. De jobbar inte med att kunden kan få konfigurera ihop sitt eget hus, dit 
har de inte kommit än. Men de har en vision om att deras säljare ska kunna plocka ihop ett 
hus i realtid till kunden. Deras erfarenhet säger att de inte tror att det är bästa lösningen om 
kunden fårplocka ihop sitt eget hus, då denna inte är säker på vad den vill. Dessutom har de 
inte all kunskap som krävs för hur man ska sätta ihop ett hus. PGS har inte en eftermarknad. 
De hamnade fel med sin detalj konstruktion också då de tog fram varianter efter 
konstruktionen och inte efter kundkraven och detta resulterade i en stor mängd artiklar och en 
ökad komplexitet. Detta har man varit tvungen att städa undan allt eftersom.  
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Scania 

Scania har en lång historia av att använda modularisering som företagsstrategi som ligger till 
grund för deras utveckling och lönsamhet. Den första modulariserade lastbilen kom på 80- 
talet. En stor del, 80 procent, av Scanias produktion består av så kallade S-order, det vill säga 
kundanpassade lastbilar. De kundanpassade lastbilarna frångår inte Scanias standardiserade 
lösningar och jämna prestandasteg i modulvarianter. Scania har återförsäljare som för dialog 
med kunderna för att sedan kunna konfigurera en bil utefter kundens syfte och behov. Det är 
viktigt att kunden inte förlorar pengar på att köpa en lastbil från företaget. På Scania finns en 
konstruktionsansvarig för varje komponentgrupp som ansvarar för arbetet inom den 
avgränsade modulen. Krävs ändring av gränssnitt eller arbete utanför modulutrymmet krävs 
samarbete med gruppen som berörs av ändringen. Scania försöker hålla ner antal 
artikelnummer genom att till exempel genomgående i bilarna använda M12-skruvar även om 
bilen blir överdimensionerad. Scania har ett system som kallas variant part tracking som i 
grund och botten går ut på att fasa bort inaktuella artikelnummer i produktion. 
Modulariseringen i företaget ligger bakom deras lönsamhet på eftermarknaden. De kan hålla 
nere logistikkostnaderna genom att ha ett färre antal artikelnummer i reserv. Modularisering 
tillåter också ombyggnation av bilen till en grad att den kan fylla ett nytt syfte. Det som kan 
upplevas hämmande med modularisering är vissa kompromisser på lösningar som är 
nödvändiga att göra för att inte välta systemet. Scania arbetar i dagsläget med att modularisera 
mjukvaran i produkterna då fler komponenter blir elektronikberoende.  
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Volvo Powertrain 

Volvo Powertrain är ett svenskt dotterbolag inom AB Volvo-koncernen som utvecklar och 
levererar drivlinekomponenter till alla företag inom AB Volvo. Volvokoncernen är en av 
världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer. Koncernen sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar 
i 19 länder och försäljning på fler än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 
miljarder kronor. 

För ungefär tio år sedan började man på Volvo Powertrain ta fram vissa motorplattformar, 
som ett inledande projekt till att tillämpa modularisering. Idag är modularisering en central 
del inom produktutvecklingen på Volvo Powertrain, vilket blir en direkt konsekvens i 
produktionen av motorer. På divisionen använder man ett antal motorfamiljer för att förse 
hela produktsortimentet, men det blir även vissa varianter på enskilda motorer. 

Idag tillåter Volvo Powertrain varianter om det exempelvis är något som krävs för att komma 
in på en ny marknad. Det här resulterar i att man får en större flora av varianter som kanske 
bygger på plattformen, men som resulterar i fler nya artikelnummer. Man frångår även 
modulkonceptet när det handlar om att tillverka premiumprodukter, då man anser att dessa 
kan påverkas negativt av kundernas medvetenhet om modularisering. För att upprätthålla, 
men även förbättra, tillämpningen av modulariseringen har man behövt göra en del ändringar 
i organisationen. Man har delat upp ansvar för olika konstruktionsområden globalt, mellan 
produktutvecklingssiterna. 

Komplexiteten i produktionen minskar med färre artikelnummer, men just i 
produktutvecklingen har modulariseringen inte bidragit till minskad komplexitet. Beträffande 
underhåll och reparationer av produkter har modulariseringen förenklat komplexiteten, till 
exempel i och med att färre artikelnummer behöver lagerhållas. 

Tack vare modulariseringen har man kunnat minska på antal artikelnummer och ändå öka 
variationen av produkter. Man har även erhållit volymfördelar från leverantörer. 
Återvinningen av motorer är något som har blivit betydligt enklare tack vare att 
återvinningsställena får färre unika artiklar i och med modulariseringen. 
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Wärtsilä 

Wärtsilä är fortfarande i den inledande fasen av sitt arbete och arbetar därför fortfarande 
utefter MFD och dess fem steg. Idag jobbar de med att översätta kundkraven till tekniska 
lösningar. De har riktat in arbetet på hela organisationen och inte en enskild avdelning. Detta 
har varit en utmaning då Wärtsilä är ett gammalt företag med gamla vanor vilket gör att det 
tar tid att föra in ett nytt arbetsätt i hela organisationen. Att bryta gamla traditioner har därför 
varit den största utmaningen för Mika och hans grupp vid implementeringen av 
modulsystemet. För att upprätthålla sitt modulsystem så måste hela organisationen på 
Wärtsilä vara insatta i ämnet moduler, man måste få med alla. De måste prata samma språk på 
alla avdelningar och använda transparenta verktyg, menar projektledaren. Time to Market är 
väldigt viktigt för Wärtsilä och speciellt i offshore market, då de måste kunna erbjuda sina 
kunder snabba lösningar. För att vara det måste de ha ett välutvecklat sortiment av pre-
engineered produkter, men där är de inte riktigt ännu. Dock kan de se redan nu att med sitt 
modulsystem så kommer de bli mycket snabbare på Time to Market. Projektledaren nämnde 
ett viktigt steg som de har tagit i sitt arbete med att arbeta med sina leverantörer och det är att 
de har överfört det interna språket till sina leverantörer. Så det som de kallar för modul 1 
internt kallar man för modul 1 hos leverantörerna. De har även gjort lite beräkningar på hur 
mycket de kan tjäna på delar som kostar 3 euro om de arbetar med leverantörerna på rätt sätt 
utefter modulsystemet och kommit fram till att de kan halvera dessa kostnader. Detta betyder 
att de kan spara miljontals euro. De har en bild av hur de vill jobba med konfiguration med 
kunder, men de är inte där ännu. Men det viktiga är att de jobbar utefter de fem stegen som 
MFD:en består av så de kan redan nu erbjuda kunderna några olika val. Men som det ser ut 
idag är det mycket människor mellan kunderna och konfigureringen. De vill jobba med att 
återanvända modulvarianter. Redan idag omvandlar diselmotorer till bensinmotorer. Att ett 
modulsystem med tydliga gränssnitt kan underlätta för andra aktörer på etermarknaden att 
piratkopiera deras modulvarianter har man pratat om inom organisationen men det är en 
komplicerad fråga. Andra svårigheter för Wärtsiläs arbete med deras modulsystem är att deras 
högsta ledning har bytts ut nyligen och detta har lätt till att Mika och hans grupp har varit 
tvungna att lära ut detta tankesätt på nytt. 
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