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Sammanfattning 
I takt med den tekniska utvecklingen har datorstödd konstruktion och produktion blivit en allt 
viktigare del i produktlivscykeln. Nya affärsområden såsom funktionsförsäljning och 
återtillverkning där tillverkande företag har tagit på sig ett allt större ansvar för hela 
produktlivscykeln har växt fram på senare tid. Detta ställer allt högre krav på att ha kontroll 
över produktdata under hela produktlivscykeln. Datorstödd konstruktion är sedan länge utbrett 
och etablerat inom industrin och på senare år har även digital manufacturing , med i vilket 
Papperslös produktion är en del fått en allt större betydelse. Papperslös produktion innebär att 
alla order och arbetsinstruktioner visas t.ex. på en skärm istället för i pappersform. För att 
hjälpa företag att bereda bättre arbetsinstruktioner har Dassault Systémes lanserat produkten 
3Dvia Composer.  

Företaget DELFOi arbetar med digital manufacturing på den nordiska marknaden och är 
återförsäljare av Dassault Systémes produkter. DELFOi önskar veta om 3Dvia Composer är 
en produkt som tillför produktportföljen något och vilka vinster den kan ge deras kunder. Det 
är även viktigt att företaget har en modell som kan användas för att marknadsföra och 
implementera Composer framgångsrikt hos kund.  

För att utreda detta intervjuades fem företag som bereder instruktioner för olika delar av 
produktlivscykeln. Deras arbetssätt kring arbetsinstruktioner kartlades, samt behov och brister 
i arbetssätt identifierades. Teorier för människa/maskin-gränssnitt och elektroniska 
arbetsinstruktioner studerades. Utifrån dessa teorier och resultatet från intervjuerna 
utvärderades sedan 3Dvia Composers kompetens för framtagning av arbetsinstruktioner. 
Programvaran jämfördes också med konkurrerande program i en benchmarking. Slutligen 
arbetades metodik och dokument fram för hur DELFOi kan implementera 3Dvia Composer 
hos kund.  

Detta arbete visar att interaktiva arbetsinstruktioner har många fördelar och kan lösa många av 
de problem som företag idag identifierar relaterat till beredning av arbetsinstruktioner och 
3Dvia Composer är en kompetent programvara för att uppnå detta. Det kommer dock att 
krävas stora arbetsresurser för att sälja 3Dvia Composer, eftersom de flesta företag, trots en 
rad uttalade problem, är nöjda med dagens arbetsmetodik och därför har svårt att söka nya 
lösningar på problemen.  
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Abstract 
With recent technical development computer aided design and manufacturing has taken a 
more important role in the product life cycle. New business segments such as Product/Service 
Systems and remanufacturing is emerging. This development demands better control of the 
product data throughout the entire product life cycle. Computer aided design is widely 
recognized and used within the manufacturing industries and in recent years the importance of 
Digital manufacturing has increased. One part of Digital manufacturing is paperless 

production which involves all orders and working instruction shown for example on a screen 
rather than on a piece of paper. In order to aid companies in creating better working 
instructions Dassault Systémes has launched the product 3Dvia Composer.  

The company DELFOi is working with digital manufacturing on the Nordic market and is a 
reseller of Dassault Systémes products. DELFOi wants to know if 3Dvia Composer has 
anything valuable to add to their product portfolio, what profits may be gained from it and 
what type of costumers that can make use of the product. DELFOi also wants to know what 
parts of the product life cycle that can be covered by 3Dvia Composer and how to implement 
the program into their product portfolio.  

To achieve this five companies that operate in different parts of the product life cycle was 
interviewed in order to map how they work with instructions and to identify their needs 
regarding their methodology. Theories about man/machine-interface have been studied and 
these theories, together with the result from the interviews, form the base from which the 
possibilities of 3Dvia Composer are evaluated. The software is also compared to other similar 
software in a benchmarking. A document that describes the implementation process for 3Dvia 
Composer at a customer site is compiled and presented.  

The study shows that interactive working instructions has a lot of advantages and can solve a 
lot of problems related to work instructions that are identified in this study. 3Dvia Composer 
is a competent software for creating interactive work instructions. Regardless, great deals of 
resources are required to sell 3Dvia Composer due to that most companies, even though they 
identify a lot of problems, seem satisfied with the current method for working instructions, 
and therefore do not seek change.  
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Begreppsdefinition 
Beredare: I textstycken som behandlar framtagning av arbetsinstruktioner är den person som 
framställer arbetsinstruktionen definierad som beredaren

  
Operatör: I textstycken som behandlar användning av arbetsinstruktioner är den person som 
använder arbetsinstruktionen definierad som operatören

  

Digital arbetsinstruktion: En arbetsinstruktion som visas på någon typ av dator  

Pappersinstruktioner: En arbetsinstruktion som är tryckt på papper  

Interaktiva arbetsinstruktioner: En typ av digital arbetsinstruktion som operatören kan 
påverka genom att t.ex. välja informationsinnehåll eller zooma i instruktionen  

Animerade arbetsinstruktioner: En typ av digital arbetsinstruktion där objekt rör sig i 
förhållande till varandra  

CAD: (Computer Aided Design) Programvara för 2D eller 3D ritningar  

CATIA: CAD-programvara utvecklat av Dassault Systémes  

DELMIA: Programvara för Digital Manufacturing utvecklat av Dassault Systémes  

Digital Manufacturing: Planering av tillverkningsprocesser i en virtuell miljö med hjälp av 
3Dmodeller.  

DFM: (Desigin For Manufacturing) Metod för anpassning av en konstruktion för effektiv 
tillverkning.  

DFA: (Design For Assembly) Dela av DFM som endast behandlar montering av 
konstruktionen  

PLM: (Product Lifecykle Management) Koncept som definerar informationsflödet i en 
verksamhet  

PDM: (Product Data Management) Programvara för distribution och alokering av data, 
främst CAD-data.  

BOM: (Bill Of Material) Lista över ingående artiklar i en produkt.  

Callout: Artikelballong, via en pil och ett nummer hänvisar callouten till exempelvis en 
stycklista  

Digger: Funktion i Composer, ett virtuellt förstoringsglas  

Key: Nyckel, definierar ett tillstånd i en animering  

Lable: Funktion som sätter ut ett text/nummer med tillhörande pil till vald artikel 
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1 Bakgrund 
Detta examensarbete genomfördes under höstterminen 2008 på Linköpings Universitet och 
företaget DELFOi OY. DELFOi startade sin verksamhet 1990 i Finland och etablerades i 
Sverige 1995. Företaget tillhandahåller konsulttjänster inom produktions- och 
tillverkningssimulering. DELFOi utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för digital 
manufacturing med tillhörande konsultations- och integrationstjänster.  

För att spara tid, kostnader och kunna lokalisera fel tidigt i produktframtagningsprocesserna 
har digital manufacturing

 

fått en allt större inverkan på arbetet under hela 
produktlivscykeln. Digital manufacturing innebär att hela eller delar av 
framtagningsprocesen av en produkt, från ide till volymproduktion sker med hjälp av 
mjukvarustöd. En av de senare tillämpningarna är papperslös produktion där digitala 
arbetsinstruktioner i form av bl.a. monterings- och serviceinstruktioner är en stor del. Dessa 
kan användas för att t.ex. underlätta vid utbildning av ny personal och minska 
felbenägenheten i processerna.  

DELFOi är återförsäljare av DELMIA, vilken är Dassault Systémes programvara för digital 
manufacturing . DELFOi är tillsammans med Dassault Systémes ensamma med att sälja 
DELMIA på nordiska marknaden. DELFOi har riktat in sig på små och medelstora kunder 
medan Dassault Systémes arbetar mot de större kunderna.   

DELFOi säljer DELMIA i en rad olika paketeringar, anpassade efter kundens behov. I vissa 
fall finns delar av CAD-systemet CATIA med. Detta möjliggör att hela 
produktframtagningsprocessen kan ske inom programpaketeringen. DELFOi har tidigare sålt 
en paketering av DELMA som riktar sig mot arbetsinstruktioner. I denna paketering har fokus 
legat mer på själva beredningen samt DFA-analyser (Design For Assambly, en kritisk 
granskning av en konstruktion för att optimera den ur monteringssynpunkt) snarare än 
framtagningen av arbetsinstruktioner.  

Dassault Systémes har under våren 2008 lanserat den nya produkten 3Dvia Composer 
(hädanefter Composer) på den svenska markanden. Denna produkt har en rad 
användningsområden, men det som gör den intressant för DELFOi:s kunder är främst nya 
förbättrade möjligheter att bereda digitala arbetsinstruktioner, eftersom DELFOi:s verksamhet 
framförallt inriktar sig på produktionsförbättringar och inte på marknadsföring och 
produktutveckling. DELFOi behöver genomföra en analys av programvaran för att ta reda på 
hur och om produkten passar in i deras verksamhet. Dassault Systémes har gett flera andra 
svenska företag återförsäljningsrätt till Composer, vilket gör att DELFOi är konkurrensutsatta. 
Det är därför viktigt att företaget har en modell som kan användas för att marknadsföra och 
implementera Composer hos kund.   

1.1 Syfte 
Syftet är att utvärdera programvaran 3Dvia Composer för att kunna utreda DELFOi:s 
möjligheter att använda Composer i sin verksamhet samt att kartlägga vilka kundbehov som 
denna programvara kan tillfredställa.  
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1.2 Mål 
En litteraturstudie kring produktlivscykeln och en undersökning hos DELFOi:s befintliga och 
potentiella kunder skall genomföras för att ta reda på var och i vilka processer Composer kan 
implementeras. Detta skall ligga till grund för ett beslutsunderlag till DELFOi huruvida 
Composer passar in i deras verksamhet.  

Composers gränssnitt studeras och utvärderas för att se hur mogen programvaran är samt om 
och hur användaren kan dra någon nytta av tidigare kunskaper från annan produktions- och 
beredningsprogramvara som DELFOi tillhandahåller.  

Composer analyseras för att se vilka möjligheter och brister programmet har. Composer 
jämförs även med andra arbetsmetoder och programvaror på marknaden.  

En potentiell kund väljs ut i samråd med DELFOi för en fallstudie där Composer tillämpas i 
företagets verksamhet, detta för att utvärdera programmet i ett verkligt beredningsarbete. Det 
förväntade resultatet från fallstudien är, förutom slutsatser om programmet, 
arbetsinstruktioner beredda i Composer.  

Ett förslag på hur DELFOi kan implementera Composer i blivande kunders verksamhet 
sammanställs.   

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete kommer endast att behandla implementeringen av Composer i DELFOi:s 
verksamhet. Konkurrerande program kommer att jämföras för att kunna analysera Composers 
ställning på markanden, dessa program kommer dock inte att studeras lika djupt som 
Composer då detta inte ryms inom projektets tidsramar. DELFOi:s möjligheter att 
implementera konkurrerande program kommer inte att undersökas, då detta inte är aktuellt för 
företaget. Composer har ett antal olika användningsområden men endast de områden som 
anses passa in i DELFOi:s verksamhet kommer analyseras, D.v.s. framtagning av 
arbetsinstruktioner eller servicedokumentation samt beredning. Då det finns få teorier om hur 
effektiva arbetsinstruktioner skall vara utformade, vilket stöds av Sjörén (2007) och 
Larsson & Myrgren (2006), kommer ingen teori inom detta område behandlas. 
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2 Metod 
En litteraturstudie kommer att genomföras för att skapa förståelse kring produktlivscykeln och 
gränssnittet mellan människa och maskin. Utifrån teorier om produktlivscykeln och utförda 
företagsintervjuer kommer en anpassad produktlivscykel som täcker in alla intervjuade 
företags olika verksamheter definieras. Teorierna kring människa/maskin-gränssnitt kommer 
användas för att analysera hur moget Composer är som mjukvara och en jämförelse med 
konkurrerande programvaror kommer att genomföras.  

För att förstå Composers möjligheter kommer inlärning av programmet ske genom en kurs 
från Dassault Systémes och självstudier. Dessutom kommer en fallstudie hos ett företag där 
programvaran tillämpas att utföras.  

För att kunna jämföra arbetsmetodiken i Composer med hur de intervjuade företagen arbetar 
idag kommer Ulrich och Eppingers The front end process användas. Denna metod är främst 
avsedd för produktframtagning men i detta examensarbete används den för att identifiera 
behov samt för att utvärdera vilka av dessa behov Composer uppfyller. Metoden används 
även för att jämföra Composer med konkurrerande program på marknaden. Metoden beskrivs 
utförligare i kap 2.1.  

En fallstudie hos en potentiell kund kommer att genomföras. Några olika typer av 
arbetsinstruktioner kommer att beredas med hjälp av Composer, dessa utvärderas tillsammans 
med företaget och jämförs med de instruktioner och den metodik det använder idag. 
Tillsammans med företaget utvärderas om Composer passar i deras verksamhet och vad de i 
så fall skulle få för vinster, förluster och effekter på beredningsarbetet och monteringen.  

Projektet bröts ned i ett antal aktiviteter. I figur 1 visas dessa och deras omfattning.  

 

Figur 1. Tidsplanering    
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2.1 The Front End Process 
The Front End Process är Ulrich och Eppingers (2003) metod för att kartlägga kundbehov. 
Metoden inleds med intervjuer av kunder för att kartlägga deras behov, hur dessa intervjuer 
bör genomföras beskrivs. När samtliga behov är kartlagda struktureras behoven och ordnas 
efter hur viktiga de anses vara för produkten. Med hjälp av dessa behov och dess vikt 
rangordnas olika koncept med hjälp av en så kallad scoringprocess.  

2.1.1 Identifiera kundbehov 
För att skapa en så högkvalitativ informationskedja som möjligt består datainsamlingen av 
kontakt med kunder och av att skapa erfarenhet av den omgivning i vilken produkten, i detta 
fall Composer, ska användas.  

I detta examensarbete sker kundinteraktionen med hjälp av intervjuer och genom att studera 
arbetsinstruktioner när de används och bereds. Mejl eller skriftliga undersökningar kan vara 
användbar senare i processen, men Ulrich & Eppinger (2003) rekommenderas dock inte denna 
metod i de första försöken att identifiera kundbehov. Detta beror på att skrivna dokument inte 
ger tillräckligt med information om miljön vilken produkten ska användas i och de är även 
generellt dåliga på att få fram dolda behov.   

Under intervjuerna identifierade författarna till detta projektarbete tillsammans med enskilda 
kunder de behov kring arbetsinstruktioner som finns idag. Intervjuerna utfördes i kundens 
miljö och var typiskt en till två timmar lång. Att observera när kunder bereder och använder 
en arbetsinstruktion kan också avslöja viktiga detaljer om kundbehov. Observationen kan vara 
helt passiv, utan någon direkt inblandning från observatören, eller utgöras av ett arbete, sida 
vid sida med kunden. Detta hjälper för att få en praktisk erfarenhet av dagens 
beredningsmetod och användning av arbetsinstruktioner.  

Griffin och Hauser (1993) behandlar frågan om hur många kunder som måste intervjuas för 
att få fram majoriteten av kundbehoven. I en studie uppskattade de att 90 % av kundbehoven 
för kylväskor var upptäckta efter 30 intervjuer. I andra studier har dock 98 % av kundbehoven 
upptäckts efter 25 timmars datainsamling. Tiden för att identifiera kundbehov varierar alltså 
kraftigt. Därför arbetar författarna till detta projektarbete sekventiellt och intervjuerna avslutas 
när inga nya behov upptäcks. Kundbehov kan identifieras effektivare genom intervjuer av en 
kundgrupp som kallas lead users . Dessa kunder upplever behov månader eller år före resten 
av marknaden och därför kan de dra mycket stora fördelar av nya innovationer. Denna 
kundgrupp är speciellt användbar för kundundersökningar av två anledningar: de är ofta 
kapabla att uttrycka framtida behov eftersom de kämpar med brister hos befintliga produkter 
och de kan ha hittat egna lösningar på sina problem. Genom att arbeta med lead users kan 
författarna till detta projektarbete identifiera behov, som visserligen är unika för lead users , 
men som ligger latenta hos större delen av marknaden.  

2.1.2 Intervjuteknik 
Det grundläggande är att vara mottaglig för information från kunderna och att undvika 
konfrontation med, eller defensivt bemötande från kunden. Att samla in behovsdata skiljer sig 
mycket från ett säljsamtal då målet är att få fram en opåverkad bild av behoven, inte att 
övertyga kunden om vad den behöver. I de flesta kundfallen sker interaktionen verbalt, 
intervjuledaren ställer frågor och kunden svarar. En förberedd intervjuguide är viktigt för att 
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strukturera dialogen. Några användbara frågor och punkter att använda efter att 
intervjuledaren har presenterat sig och syftet med intervjun är:  

 
När och varför använder du denna typ av produkt? 

 
Kan ni guida oss igenom en typisk session där produkten används? 

 
Vad gillar ni med den befintliga produkten? 

 
Vad ogillar ni med den befintliga produkten? 

 

Vilka aspekter tar ni hänsyn till när ni köper in produkten? 

 

Hur skulle du vilja förbättra produkten?  

För att uppnå en god interaktion med kunderna är det viktigt att intervjuledaren följer med 
strömmen. Om kunden ger värdefull information kan intervjuguiden frångås. Målet med 
intervjun är att samla värdefull information, inte att hinna igenom en intervjuguide på utsatt 
tid. Det är viktigt att intervjuledaren håller tillbaka föreställningar om specifika 
produktteknologier: Kunderna drar ofta slutsatser om produktkonceptet utifrån att produkten 
ska tillmötesgå deras behov. För att undvika detta bör intervjuledaren undvika att basera 
diskussionen på antaganden om hur produkten, i detta fall Composer, kan användas. Om 
kunden efterfrågar specifika tekniska lösningar eller funktioner, ska intervjuledaren istället 
söka efter den underliggande orsaken som kunden söker lösning på. För att identifiera dessa 
kan kunden demonstrera produkten och/eller typiska uppgifter relaterade till produkten. Om 
intervjun genomförs i användningsmiljön, är en demonstration lämplig och avslöjar ofta ny 
information. Det är viktigt att intervjuledaren är uppmärksam på överraskningar och latenta 
behov. Om kunderna säger någonting oväntat, är det viktigt att följa upp spåret med 
följdfrågor. Att ställa många frågor med varierande infallsvinklar är viktigt för att upptäcka 
latenta behov, en viktig del av kundbehovet som varken är uppfyllt eller uttalat.  

2.1.3 Utvärdering 
Metodiken som behandlas i litteraturen är uppdelad i två steg: concept screening och 
concept scoring , vilka utgår från matriser som är till hjälp för att gradera, ranka och välja ett 

eller flera koncept för testning (Ulrich & Eppinger, 2003).  

Concept scoring är en metod för att jämföra olika koncept med avseende på olika faktorer och 
hur viktiga de anses vara i förhållande till varandra. Ett antal olika kriterium som anses 
viktiga för koncepten bestäms. Dessa viktas inbördes efter betydelse, detta sker genom att alla 
som är med i testpanelen skriver en oberoende lista över vikten av de olika kriterierna, ofta 
används procent där alla kriterium tillsammans utgör 100 %. Varje koncept ges sedan betyg 
mellan 1-5 relativt ett referenskoncept, där 1 är mycket sämre än referensen och 5 är 
mycket bättre än referensen . Referenskonceptet ges genomgående treor i betyg. Vilket som 

ska vara referenskonceptet väljs av utvärderarna, lämpligt är dock att referenskonceptet är ett 
befintligt koncept. Betyget multipliceras sedan med vikten vilket ger ett så kallat viktat värde. 
Dessa världen summeras och de koncept med högst poäng anses som det bästa. Tabell 1 visar 
ett exempel på en concept scoring-matris. 
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Koncept 

 
Nr 1 Nr 2 (referens) Nr 3 

 
Kriterium  Vikt  Värde 

Viktat 
värde  Värde 

Viktat 
värde  Värde 

Viktat 
värde 

Kriterium 1 35 % 2 0,70 3 1,15 4 1,40 
Kriterium 2 15 % 4 0,60 3 0,45 3 0,45 
Kriterium 3 10 % 3 0,30 3 0,30 1 0,10 
Kriterium 4 40 % 1 0,40 3 1,20 5 2,00 

 

Total poäng 2,00 3,10 3,95 
Tabell 1. Concept scoring tabell (Ulrich & Eppinger, 2007) 



 

7 

3 Teori 
I detta kapitel beskrivs de relevanta teorier som nyttjas senare i rapporten. Produktlivscykeln 
behandlas för att undersöka var och i vilka processer Composer kan implementeras. PLM och 
den virtuella fabriken studeras för att fastställa hur Composer kan implementeras. 
människa/maskin-interaktion studeras för att kunna utvärdera och analysera Composers 
gränssnitt och användarvänlighet.  

3.1 Produktlivscykeln 
För att kunna kartlägga och beskriva hela produktlivscykeln har teorier som beskriver olika 
delar av produktlivscykeln studerats, dessa är produktutvecklingsprocessen, 
produktlanseringsprocessen, DFM (design for manufacturing, kritisk granskning av en 
produkt med avseende på en så effektiv tillverknings som möjligt), produktions- och 
monteringsberedning, funktionsförsäljning samt återtillverkning.  

3.1.1 Produktutvecklingsprocessen 
Ulrich & Eppinger (2003) delar in produktutvecklingsprocessen i sex faser, under dessa sex 
faser pågår ett antal olika aktiviteter parallellt, se figur 2. Figuren beskriver ett linjärt 
tänkande där faserna följer linjärt efter varandra och ingen återkoppling sker.  

 

Figur 2. Produktutvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2003)  
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Johansen (2005) beskriver produktlansering (product intruduction) från konceptfas till 
användning av produkten som ett iterativt flöde, se figur 3, där återkoppling sker mellan olika 
aktiviteter. Under hela processen samarbetar konstruktion och produktion. 
Prototypframtagningen bryts ner i ett eget flöde se figur 4.  

 

Figur 3. Produktlanseringsprocessen (Johansen, 2005)  

 

Figur 4. Prototyper i produktlanseringsprocessen (Johansen, 2005)  
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3.1.2 Produktionsberedning 
Produktionsberedningens (hädanefter beredning) huvudsyfte är att anpassa produkterna till en 
rationell tillverkning och definiera arbetsmetoderna (Andersson et al, 1992). Beredningen 
utförs vanligtvis innan produktion påbörjas och den resulterar i en vetskap om var och hur 
tillverkningen ska ske. Hur beredningsarbetet ser ut och vilka resultat det ger varierar mycket 
från företag till företag. Ett tydligt exempel på detta är skillnaden i beredningsarbetet mellan 
processindustri med divergerande materialflöden och en tillverkande industri med 
konvergerande materialflöden. I en typisk processindustri kan en mängd olika slutprodukter 
åstadkommas genom att ett fåtal råvaror blandas på olika sätt. Beredningsarbetet utförs i detta 
fall till största del i laboratoriemiljö. Resultatet blir ett recept, som sedan styr tillverkningen 
av de olika produkterna. Inom tillverkningsindustrin ska normalt en mängd olika detaljer 
bearbetas i flera steg innan det är dags för montering. I denna typ av företage tar 
beredningsarbetet ofta stora resurser i anspråk, eftersom tillverkande företag ofta har en 
mängd olika maskiner och produktionsprocesser.  

3.1.3 DFM 
DFM, Design For Manufacturing är en del av produktionsberedningen och är en kritisk 
granskning av produktkonstruktionen (Andersson et al, 1992). Målet med metoden är att hitta 
lösningar för att kunna tillverka produkter så resurseffektivt som möjligt. Detta sker idealt 
under själva produktkonstruktionsfasen. Vanliga åtgärder för att optimera produkten ur 
tillverkningssynpunkt är: sammanslagning eller uppdelning av detaljer, införande av 
standarddetaljer, förändringar i materialval och förändringar av toleranser.  

En del i DFM-arbetet är DFA-analys (Design For Assembly). DFA-analysen fokuserar helt på 
att optimera en produkt ur monteringssynpunkt.  

3.1.4 Monteringsberedning 
Monteringsberedningen är en del av produktionsberedningen. I detta moment bereds 
monteringsinstruktioner för att underlätta monteringen i produktionen.  

3.1.4.1 Monteringsberedning i DELMIA 
Författarna har i tidigare projektarbete arbetat med framtagning av monteringsinstruktion till 
ett flexibelt modulariserat fixtursytem (Diffner et al, 2008). P.g.a. systemets uppbyggnad 
fanns det nästintill oändligt många monteringslösningar Det primära syftet med detta arbete 
var att ta fram en digital monteringsinstruktion för ett specifikt fixtursystem i DELMIA, men 
även en generell pappersinstruktion skulle framställas över de mest förekommande montagen. 
Efter några dagars självkurs med material från DELFOi kunde arbetet med den elektroniska 
arbetsinstruktionen inledas. DELMIA kändes intuitivt och att illustrera enklare montage gick 
smidigt. Vissa problem uppstod dock när mer avancerade montage skulle illustreras då 
DELMIA har få möjligheter att lägga till visuella effekter för att öka tydligheten, exempelvis 
pilar.  

De generella instruktionerna gjordes med hjälp av skärmdumpar från CATIA/DELMIA, dessa 
behandlades sedan i Photoshop (bildbehandlingsprogram) för att sedan importeras till ett 
HTML-program. Den största anledningen till att denna metod användes var att produkten som 
skulle monteras inte var tillverkad vid projektets start. Arbetet med att ta fram 
pappersinstruktionen krävde ingen inlärningstid då gruppen hade förkunskaper i de 



 

10 

programvaror som användes. Den stora nackdelen med den valda metoden var att fel som 
upptäcktes sent i processen, eller bilder som behövde omarbetas, krävde mycket stora 
arbetsinsatser. Det var även i princip omöjligt att ställa in rätt kameravinkel för att exempelvis 
få en uppdaterad bild att passa in i en bildserie. Eftersom bilderna byggde på skärmdumpar 
blev de av relativt dålig kvalité. Vid efterarbetet i Photoshop var det svårt att få till pilar, mått 
etc. i rätt perspektiv.  

3.1.4.2 Arbetsinstruktioner på Volvo Trucks och Scania 
I Larssons och Myrgrens examensarbete Assembly instructions to secure quality in final 
assembly från 2006, genomförs en benchmarking på Volvo Trucks och, detta jämförs med 
Scanias (uppdragsgivare) metodik. Författarna tittar bl.a. på hur dessa företags 
monteringsinstruktioner ser ut.  

En viktig aspekt som framkom under intervjuer på Scania kring MONA (Scanias egen 
benämning på ett system för arbetsinstruktioner) var att ingen läser en textmassa och att det 
därför vore bättre att ersätta ord med bilder. Beredarna på Scania trodde att 
arbetsinstruktionerna används på olika sätt av nya och erfarna operatörer. De nya läser hela 
arbetsinstruktionen och de erfarna läser endast delar av instruktionen. Vid intervjuer med 
monteringspersonalen visade det sig att nya användare fick sin kunskap genom oral 
kommunikation med mentorer istället för genom MONA. Dock hävdade användarna att 
funktionaliteten är god, trots att de sällan använder MONA och istället lär sig 
monteringssekvensen utantill. Anledningarna till att systemet MONA knappt används är 
enligt författarna:  

 

De har inte tid att hitta rätt information i en stor bunt med papper 

 

Ibland är det felaktigt information i MONA 

 

Det är mer text än vad som behövs för att montera produkten, operatören har inte tid 
att läsa allt 

 

I vissa delar i monteringslinan följer inte instruktionen med produkten eller är svår att 
hitta  

Volvo Trucks monteringsinstruktioner var vid undersökningstillfället endast uppbyggd av 
text. Detta system var svårtolkat vilket ledde till att operatörerna endast använde dessa 
dokument för att se om några ändringar hade gjorts. Trots detta hade Volvo Trucks enligt 
författarna en god kvalité på sina slutprodukter, detta troligtvis pga. montörernas goda 
produktkännedom. Även här används arbetsinstruktionen på olika sätt av nya respektive 
erfarna användare. De nya användarna får större delen av sin kunskap genom mentorskap och 
en utbildning som alla måste genomgå innan de får börja montera.  

3.1.5 Produktion för funktionsförsäljning 
En av de senaste trenderna i industrin är att sälja helhetslösningar i form av integrerade 
produkt- och tjänsteerbjudande. (Lindahl et al, 2006). Detta innebär att företaget garanterar 
kunden en tjänst istället för en produkt, exempelvis kan företaget erbjuda kunden att ha 
tillgång till sex stycken fungerande CNC-maskiner under exempelvis tre år. Om det är samma 
sex maskiner som står hos företaget tiden ut eller om de byts ut har ingen betydelse, så länge 
kunde kan utnyttja önskat antal maskiner så länge som avtalet föreskriver. För att företagen 
ska kunna erbjuda kombinerade produkt- och tjänsteerbjudanden krävs bland annat:  
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Produkter utvecklade för effektivt underhåll och service  

 
Väl fungerande samspel och kommunikation mellan företagets olika delar, t.ex. 
produktutvecklare och servicetekniker   

Ett svenskt företag som ligger långt framme inom funktionsförsäljning är BT Products som 
säljer merparten av sina truckar i form av funktionsförsäljningsvarianter.  

3.1.6 Återtillverkning 
Återtillverkning av produkter innebär att företaget köper tillbaka en produkt som använts ute 
hos kund och anses förbrukad för att sedan sälja den igen (Östlin, 2008) se figur 5. Beroende 
på vilken typ av produkt som avses får termen förbrukad olika innebörder. Om ett företag 
återtillverkar skrivarpatroner är patronen helt enkelt förbrukad när bläcket i patronen är slut. 
Återtillverkas däremot truckar, något som svenska BT arbetar med, anses trucken förbrukade 
efter ett visst antal driftstimmar, eller om någon maskindel havererar i förtid. 
Återtillverkningen sker genom att vissa delar byts ut och vissa delar servas. I exemplet med 
truckar målas exempelvis chassiet om, medan batteriet byts ut. Att återtillverka använda 
produkter kan ge både miljömässiga och ekonomiska vinster. Företag som ägnar sig åt 
återtillverkning är oftast inte renodlade återtillverkningsföretag utan utnyttjar den 
eftermarknad som finns, exempelvis tidigare nämnda BT som både tillverkar nya och 
återtillverkar truckar. Återtillverkningssystemen skiljer sig ofta från traditionella 
produktionssystem. T.ex. är återtillverkningsbatcherna oftast mindre, automatiseringsgraden 
lägre och mängden manuellt arbete högre.   

 

Figur 5. The Remanufacturing System (Östlin, 2008)  
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3.2 PLM och virtuella fabriken 
För att kartlägga de olika system och mjukvaror som används i industrin idag samt hur de 
används har följande teorier studerats. 

3.2.1 PLM 
Product lifecykle management, PLM, syftar inte på ett speciellt program eller metod. PLM är 
snarare ett koncept för att hantera olika typer av information. Under PLM ryms ERP-system 
(Enterprise Resourse Planning), PDM-system (system för hantering av datafiler), 
beredningsprogramvaror (ex DELMIA) och CAD-Programvaror (exempelvis CATIA).   

Product Life Management består av ett antal huvudkomponenter enligt Hågeryd et al (2005), 
bl.a.  

 

Datorsystemet med hårdvara och nätverksanslutningar 

 

Databas där data är organiserad och lagrad  

 

Personal som sköter om systemet och känner till dess funktionalitet  

En viktig beståndsdel i PLM-systemet är stödet för produktutvecklingsprocessen vilket ofta är 
systematiserat från att stödja början av ny produktutveckling till uppdatering av befintliga 
produkter. Under hela produktutvecklingen skapas data i olika former som kan systematiseras 
och lagras i PLM-systemets databas. D.v.s. PLM systemet utför en typ av kunskapshantering 
genom att organisera och strukturera data samt göra den åtkomlig och sökbar så att kunskapen 
kan användas.   

Att införa ett PLM-system innefattar mer än att enbart införskaffa och installera programvaror 
Det medför även krav på förändrade strukturer/arbetssätt i företaget. Det innebär även att alla 
användare måste utbildas och bidra med korrekt information till systemet.  

Problem som kan uppstå i samband med PLM enligt Saaksvuori & Immonen (2005) är:  

 

Koncept, termer och förkortningar inom PLM är inte helt klara eller definierade inom 
företaget. Detta innebär att svårigheter att identifiera vilken del av informationen som 
är knuten till vilken term. Hur den produktrelaterade informationen sedan ska 
användas i olika sammanhang innebär ännu större svårigheter 

 

Hur informationen används och i vilka format den lagras kan variera. Informationen 
skapas oftast för olika syften eller i andra sammanhang, det måste ändå gå att använda 
den i andra sammanhang än den var skapad för, i en annan del av produktlivscykeln 
eller på ett annat företag. Ett exempel på denna problematik är användningen i ett 
e-handelsbolag av en produktstruktur som tagits fram under konstruktionsfasen. 
Avsaknaden av ett integrerat informationsprocessystem innebär ofta att 
produktstrukturen måste läggas in igen manuellt i e-handelsbolagets säljsystem.  

3.2.2 ERP 
ERP står för Enterprise Resourse Planning och avser ett IT-system för informationshantering i 
ett företag, exempelvis lön, fakturering, lagerstatus och inköp. I ett ERP-system använder 
företaget endast en databas som är kopplad så att alla delar i företag kan använda den. Detta 
gör att informationen hela tiden är i realtid. En viktig del av ERP-systemet är 
materialplaneringssystemet (MPS), detta system ser till att rätt artiklar finns på rätt plats vid 
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rätt tid i fabriken. Exempelvis är det MPS-systemet som styr vilken motor som paras ihop 
med vilken kaross i slutmonteringslinan i en bilfabrik.  

3.2.3 PDM 
PDM står för Product Data Management och är ett system för att administrera filer i ett 
företag. Systemet ser till att samtliga filer är av senaste version och att två användare inte kan 
arbeta på samma fil samtidigt. Däremot kan någon jobba med en del av en produkt och någon 
annan på en annan del av samma produkt. PDM-systemet kan även administrera olika 
behörighetsnivåer.  

3.2.4 Datorstödd konstruktion och produktion 
Det mest utbredda datorstödet inom produktionstekniskt arbete är CAD-program. (Andersson 
et al, 1992). Med dessa program har traditionella konstruktionsritningar ersatts av elektroniska 
produktmoduler, som beskriver produkternas form och ytor. Systemen innehåller ofta olika 
typer av kraftfulla beräknings- och simuleringsprogram. Beräkningsprogrammen kan 
användas för att t ex beräkna produkternas hållfasthet vid olika påkänningar och genom detta 
kan billigare och bättre produkter tas fram. Omvänt kan CAD-programmen utifrån 
användarens specifikationer skapa optimala geometrier. Simuleringsprogrammen kan 
användas för att testa hur enskilda komponenter, eller sammansatta produkter i sin helhet, 
kommer att fungera i olika avseenden. Detta kan i många fall reducera behovet av prototyper 
och reella tester. En av de största vinsterna med denna metodik är att tiden från 
konstruktionsstart till tillverkning (ledtiden) kan kortas avsevärt.  

Datoriseringen och den digitala tekniken förändrar förutsättningarna för det 
produktionstekniska arbetet. Tekniken kommer både in i utvecklingsarbetet och i själva 
tillverkningen. Ibland är utvecklingen snabb och förändringarna mer eller mindre 
revolutionerande, i flertalet fall är det dock frågan om relativt långvarig och mödosam process 
att utveckla och utnyttja de nya tekniska möjligheter som står till buds.  

3.2.4.1 CATIA 
CATIA är en programvara för CAD/CAM/CAE utvecklat av Dassault Systémes. Programmet 
används under plattformarna V4 och huvudsakligen V5 ute i industrin (V6 är den senaste 
versionen som inte har lanserats vid starten av detta projekt). Dessa plattformar är 
gemensamma för några av Dassault Systémes andra produkter t.ex. DELMIA, detta gör att 
användaren kan växla mellan programmen utan att öppna något nytt fönster eller program. 
Programmen kan köpas separat eller i paket och är även kompatibla med andra 
CAD/CAM/CAE-program på markanden. Exempelvis kan ett företag bygga en modell i 
CATIA som sedan kan beredas i NX (beredningsprogram utvecklat av Siemens), omvänt kan 
något som ritats i exempelvis ProEngineer (3D CAD-program utvecklat av Parametric 
Technology Corporation) beredas i DELMIA. CATIA används för att skapa och definiera 3D-
modeller med avseende på mått, form, toleranser och andra tillverkningskrav. De olika 
modulerna kräver specifika licenser från Dassault Systémes.   

3.2.4.2 DELMIA 
Programvaran DELMIA används efter att en produkt designats och beredningsarbetet ska 
inledas. DELMIA låter användaren definiera hur en produkt ska tillverkas. Utifrån 
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konstruktionskrav från CATIA kan användaren med hjälp av DELMIA definiera svetsbanor, 
offlineprogrammera robotar, genomföra DFM-analyser, bestämma monteringsmetodik m.m. 
Tanken med paketlösningen CATIA/DELMIA är att hela produktframtagningsprocessen ska 
ske inom plattformen. Den största fördelen är att hela framtagningskedjan blir ihopkopplad. 
Om en produkts mått behöver ändras, kommer ändringen följa med genom hela processen. 
Utan att användaren själv måste gå in och ändra i varje steg. En annan stor fördel är att arbete 
inte behöver göras fler gånger, exempelvis om en monteringsprocess är definierad kan denna 
enkelt användas för att bereda en digital monteringsinstruktion.  

3.2.4.3 Produktdata i PLM-systemet 
I takt med att PLM-systemet omfattar allt mer produktdata i allt fler sammanhang är det 
viktigt att skilja på dessa olika data. Om data används i fel sammanhang kan det få stora 
följder. Saaksvuori & Immonen, (2005) delar in produktdata i tre delar:  

 

Specifikationsdata för produkten 

 

Produktens livscykeldata 

 

Metadata som beskriver specifikationsdata och livscykeldata för produkten  

Produktens specifikationsdata definierar produktens fysiska och funktionella egenskaper. 
Exempel på produktens fysiska egenskaper är form och toleranser medan de funktionella 
egenskaperna beskriver produktens egenskaper i en viss konfiguration, informationen knyts 
sedan till konfigurationen i fråga. D.v.s. om två delar sätts i hop till en produkt, beskriver de 
funktionella egenskaperna hur de sitter ihop och eventuella kinematiska samband, t.ex. hur två 
kugghjul snurrar. Specifikationsdata skapas typiskt i ett CAD-program.  

Produktens livscykeldata är alltid knuten till produkten och i vilket produktions- eller 
leveransstadium produkten befinner sig i. Denna information är knuten till produkten i dess 
olika steg: forskning, design, produktion, användande, underhåll, återanvändning, i vissa fall 
även till förordningar gällande produkten. Dessa data upprättas typiskt i beredningsprogram 
eller ERP-system. (Saaksvuori & Immonen, 2005)  

Metadata är information om informationen. Den beskriver produktdata: vilken sorts 
information det är, var informationen finns, i vilken databank, vem som har lagt in den samt 
när och vart den kan kommas åt. (Saaksvuori & Immonen, 2005)  

För konceptens produktdata, informationsmodell eller produktmodell används nästan alltid 
produktstruktur som en synonym, även förkortningen BOM (bill of material). Det finns två 
olika typer av BOM:ar, E-BOM och M-BOM, där E står för engineering och M står för 
manufacturing. E-BOM:en är konstruktörens sätt att se på en produkt vilket ofta är platt och 
i ett funktionellt perspektiv. M-BOM:en skapas genom att produktionsberedarens delar in E-
BOM:en i olika sammanställningar som ligger till underlag för beställning hos 
underleverantörer eller grupper av artiklar som tillverkas och sätts samman i interna 
processer. M-BOMens nedbrytningar görs ofta i flera nivåer där varje nivå är en 
sammanställning med eget artikelnummer. Det är M-BOM:en som skapar en inköpslista till 
företagets ERP (affärssystem). E- och M-BOM:en innehåller samma antal artiklar, skillnaden 
är att M-BOM:en är anpassad till produktion. (Kihlman, 2008)  
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Figur 6. Skillnaden mellan E-BOM och M-BOM  

3.2.4.4 Part/Produkt 
Inom digital manufacturing finns ett antal begrepp för att beskriva olika typer av data t.ex. 
part, produkt, assembly och process. En part är en enda komponent eller detalj och består 
endast av fysisk data. När två eller flera parter sammansätts, vilket görs genom ett assembly, 
definieras en produkt med funktionelldata. Detta sker oftast i ett CAD-verktyg t.ex. CATIA 
eller Pro Engineer. Produkten kan importeras i ett simuleringsverktyg t.ex. DELMIA här 
bereds processer t.ex. monteringssekvens, svetsbanor mm. se figur 7.  

 

Figur 7. CAD-part och Product  

3.3 Människa/maskin-interaktion 
För att kartlägga hur ett bra gränssnitt ska vara utformat har följande teorier kring människa-
maskin studerats.  

3.3.1 Utformning av ett användargränssnitt 
Informationen i följande kapitel, är där inget annat anges, hämtad från The elements of user 
interface design av Theo Mandel (1997) 
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I datorernas barndom designades mjukvara med mycket lite hänsyn till användaren, 
följaktligen var det användaren som fick anpassa sig till mjukvaran. Detta förhållningssätt till 
systemdesign gäller inte idag, systemet ska istället anpassa sig till användaren. Där 
användaren ska få positiva erfarenheter från användningen av gränssnittet, vilket ger dem bra 
självförtroende och bygger upp en självsäkerhet för att arbeta med gränssnittet. Bra 
användargränssnitt, precis som bra läro- och instruktionsböcker, bör bygga en student/lärar-
relation som får användaren att lära sig och uppskatta sitt arbete. För att skapa ett väl 
fungerande gränssnitt krävs en förståelse och medvetenhet om användarens mentalitet och de 
fysiska, psykiska förutsättningar. Ett bra gränssnitt har följande egenskaper:  

 

Tillåt användaren att tappa fokus: Folk blir alltid avbrutna

 

av telefoner, kollegor, 
förmän eller av andra saker de måste göra. Gränssnitten bör utformas så att 
användaren kan avbryta pågående aktivitet och antingen återuppta eller spara i valt 
läge. Lätt att glömma är att användaren kanske inte vill fortsätta det de själva startat. 

 

Se till att användaren enkelt kan navigera i gränssnittet: Ge användaren möjlighet 
att komma till vilken del av produkten de vill. Tillåt dem att röra sig framåt, bakåt, 
uppåt och neråt genom gränssnittets struktur. Gör användaren bekväm genom att 
berätta vart användaren är, vart användaren kom ifrån samt vart användaren kan gå. 

 

Anpassa gränssnittet till olika grader av erfarenhet: Användare med olika stora 
erfarenheter ska kunna arbeta med gränssnittet på olika sätt. Många program erbjuder 
anpassningsbara gränssnitt vilka låter användaren välja sin egen nivå. Exempelvis kan 
menyer i många program sättas i avancerat eller standardläge, beroende på 
användarinställningar.  

 

Tillåt användaren att direkt manipulera gränssnitts objekt: När det är möjligt, 
uppmuntra användaren att agera direkt med objekt på skärmen, istället för genom 
indirekta metoder, som t ex att skriva in kommandon eller välja från menyer. Ett bra 
gränssnitt är ett som knappt märks att det är där.   

Konsekvens är en av de viktigaste faktorerna till ett väl fungerande gränssnitt. Precis som de 
andra grundprinciperna, kan konsekvens vara mindre viktig än andra faktorer, därför ska 
konsekvensprincipen inte följas slaviskt, utan endast där den inte motsätter sig de andra 
principerna allt för mycket. En av de stora fördelarna med konsekvens är att användare kan 
föra över sin kunskap och färdighet till ett nytt program om det är konsekvent med ett 
program de redan behärskar. Detta är fundamentet för inlärning av datorprogram, att träna 
användaren att göra någonting en gång, denna kunskap används sedan i nya situationer som är 
konsekventa med den bild användaren har över hur en dator fungerar. Några av principerna 
som gör gränssnittet konsekvent är:  

Visa i vilket sammanhanget användaren utför sina uppgifter: De är viktigt att användaren 
ges referenspunkter under tiden de navigerar genom produktens gränssnitt. Fönstertitlar, 
strukturträd och kartor och andra visuella hjälpmedel ger användaren en överblick över vart 
de är och vart de har varit. Användaren ska även ges förvarningar som hjälper denna att 
förutse konsekvensen av handlingar. När ett objekt dras över ett annat, bör en visuell 
indikation tala om för användaren om mottagarobjektet accepterar det släppta objektet och 
vilka konsekvenserna blir.   

Var konsekvent inom och mellan produkter: En av de viktigaste aspekterna för ett 
gränssnitt är på vilket sätt det ger användaren möjlighet att lära sig generella koncept kring 
system och produkter, för att sedan kunna använda det de lärt sig i nya situationer i olika 
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program eller olika delar av systemet. Denna konsekvens gäller på tre olika nivåer: 
presentation, uppförande och interaktionstekniker.   

 
Konsekvens i presentation betyder att användaren ska se information och objekt på 
samma logiska, visuella eller fysiska sätt genom hela produkten. Exempelvis, om en 
text som inte går att ändra är blå på ett ställe, bör text som inte går att ändra vara blå 
genomgående för hela gränssnittet. 

 

Konsekvens i uppförandet betyder att ett objekt fungerar likadant överallt. Hur 
kontroller uppför sig, som t ex knappar, lister och menyer ska inte ändras inom 
programmet eller mellan program. Användaren ska inte överraskas av hur objekt 
uppför sig i gränssnittet.  

 

Interaktionsteknikernas konsekvens är även den viktig. Samma kortkommandon bör 
fungera i liknande program. Olika musoperationer bör ge samma resultat i olika delar 
av gränssnittet. Användaren förväntar sig samma resultat när de integrerar på samma 
sätt med olika objekt.  

Theo Mandel (1997) beskriver gränssnittet mellan människa och maskin ur ett allmänt 
perspektiv. Hågeryd et al, (2005) beskriver gränssnittet specifikt utifrån interaktionen mellan 
operatör och maskin i produktion. Det finns ingen specifik utformning av gränssnitt som är 
lämplig för alla. Några aspekter som bör beaktas vid utformningen av ett gränssnitt är:  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till operatörens förutsättningar, som t.ex. datorvana, 
läskunnighet, språkkunskaper och ålder 

 

Anpassa informationsinnehållet på skärmen beroende på individens vana 

 

En erfaren operatör vill inte behöva störas av hjälptext på displayen 

 

En erfaren operatör vill kunna göra snabba hopp mellan menyer  

3.3.2 Augmented Reality  
Augmented Reality, hädanefter AR, beskriver system som kombinerar reella och virtuella 
objekt i en reell miljö i realtid, något som kan vara användbart vid t.ex. papperslös montering. 
Typiska komponenter i ett AR system är en display, en kamera och en dator med 
applikationsmjukvara. Med hjälp av kameran kan mjukvaran orientera sig i rummet, utifrån 
detta projicerar mjukvaran en bild ovanpå operatörens synfält. Antingen sker detta via en 
vanlig monitor som visar bilderna från kameran med en projektion ovanpå. Eller så använder 
operatören ett par glasögon där en projektion sker på glaset. Figur 8 beskiver hur processen 
sker från CAD data till AR-instruktionen. Notera att en virtuell modell av det rör operatören 
håller i handen har projicerats där röret ska monteras. (Salonen et al, 2008)  
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Figur 8. Beskriver cykeln från CAD-data till färdig AR-instruktion (Salonne et al, 2008)  

Salonen et al, (2008) jämför traditionella pappersinstruktioner med ett AR-system 
(Augmented Reality). Ett komplext montage genomförs av en urvalsgrupp där hälften arbetar 
med traditionella pappersinstruktioner och den andra hälften med ett AR-system. Författarna 
drar några viktiga slutsatser i rapporten:  

 

Mer komplexa montage ökar behovet av stödsystem för operatören 

 

AR-systemet kan minska operationstiden för montaget, i studien reducerades 
operationstiden i genomsnitt med 13 % 

 

Inlärningstiden minskar, i studien uppskattas inlärningstiden reduceras från 20 dagar 
till 1 dag 

 

Bättre kvalitetssäkring, i studien användes fel verktyg sex gånger oftare och 
operatören försökte montera delar på ett felaktigt sätt två gånger oftare med 
pappersinstruktioner jämfört med AR-instruktionen.  

Trots att AR-systemet har en mycket hög investeringskostnad så räknar författarna fram en 
pay-offtid för ett specifikt fall på ett år. Att projektet går att räkna hem på en så kort tid beror 
på de vinster som anges ovan. Den största vinsten i detta specifika fall är att två montörer med 
AR-system tillgodoser samma efterfrågan under ett år som tre montörer som arbetar utifrån 
traditionella arbetsinstruktioner.  
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3.3.3 Datorbaserad inlärning 
Malmsköld, et al. (2007) jämför datorbaserad träning med traditionell instruktörsträning. 
Testet utförs på en nyintroducerad bilpanel i GM-koncernen. Montörerna tränas med dessa 
metoder vid en separat station. För att montörerna ska kunna montera i monteringslinan måste 
de lära sig montaget och kunna utföra de på en viss tid för att klara av takttiden. Testet delas 
upp i två delar, A och B, dessa utvärderas oberoende av varandra i två skilda tester med olika 
operatörer, men med samma bilpanel och databaserade träningsprogram.  

 

Syfte test A: Jämföra kvalitén på monteringsarbetet mellan databaserad och 
instruktörsbaserad träning av operatörerna. Kvalitén kvantifieras genom visuell 
bedömning där operatörens felbenägenhet mäts på monteringsstationen men även 
kvalitetsproblem som upptäcks senare från inspektionsstationer längs 
monteringslinan mäts. 

 

Syfte test B: Utvärdera upplärningstiden för databaserad träning av operatörerna 
D.v.s. den tid de måste stå vid de separata stationerna innan de kan ingå i 
monteringslinan.  

Programvaran Vizendo Trainer från Vizendo AB användes i studien. Det är ett 
visningsprogram baserat på 3D-CAD för interaktiv monteringsträning.  

Malmsköld et al. (2007) drar följande slutsatser utifrån studien: datorbaserad träning minskar 
upplärningstiden och kan ersätta instruktörbaserad träning för det studerade 
monteringsarbetets komplexitetsgrad. Metoden att använda ett datorbaserat träningsprogram 
med fokus på interaktiv inlärning har visat sig vara effektiv för att förbereda vana operatörer 
inför introduktionen av nya bilmodeller i produktionen. Båda dessa slutsatser bygger på 
resultat från både test A och B. Test A visade att felfrekvensen var lika för databaserad och 
instruktörsbaserad träning, givet att jämförelsen görs efter ett antal upprampningsexemplar , 
i denna studie 30 stycken. Test B visade att upplärningstiden minskade med 50 % vid 
databaserad inlärning. 
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4 Beredning idag 
Som tidigare nämnt i kap 1.3 saknas mycket information om hur beredningsprocessen går till 
idag. För att undersöka detta intervjuades företag se kap 4.1. Efter intervjuerna identifierades 
fyra metoder för att bereda arbetsinstruktioner, dessa är rangordnade efter komplexitet med 
den minst komplexa först:  

 

Metod 1: Fotografier: Arbetsinstruktionen bereds utifrån fotografier av fysiska 
produkter som sedan kompletteras med text och presenteras på papper. 

 

Metod 2: Skärmdumpar: Bilder bereds utifrån skärmdumpar från CAD-
programvara, dessa kompletteras med text och presenteras på papper 

 

Metod 3: CAD-scener: Utifrån CAD-modeller bereds scener . Till skillnad från 
metod 2 så blir resultaten inte en bild utan specifika inställningar, exempelvis 
kameravinkel och vilka delar av konstruktionen som är synliga. Beredaren kan när 
som helst återgå till dessa inställningar och genomföra ändringar. När beredaren är 
nöjd renderas en bild som kompletteras med t.ex.t och presenteras på papper 

 

Metod 4: Digitala arbetsinstruktioner: I exempelvis DELMIA bereds en CAD-
modell till en digital arbetsinstruktion. Instruktionen visas på en dataskärm för 
operatören.  

4.1 Identifiering av företag för intervju  
Enligt Ulrich & Eppinger är det viktigt att de som utformar produkten måste integrera med 
kunderna och uppleva den miljö i vilken produkten kommer användas. I detta fall är 
produkten redan utvecklad, men för att kunna skapa ett bra underlag för hur produkten ska 
användas eftersträvas att i så hög utsträcknings som möjligt komma ut på företag och få se hur 
de arbetar på plats. Enligt Ulrich & Eppingers rekommendation användes endast intervjuer via 
telefon eller mejl i kompletterande syfte, Vid bokningen av intervjutillfällena betonades 
därför önskemålet att få se hur företaget i dagsläget arbetar med beredning och användning av 
arbetsinstruktioner. Under intervjuerna delades ansvaret upp så att en person ledde intervjun 
och den andra antecknade. Ingen inspelning användes då syftet med intervjuerna inte var att få 
fram exakta fakta, utan mer än övergripande bild om hur företagen arbetar med 
arbetsinstruktioner i dagsläget. Direkt efter intervjutillfället gjordes en skriftlig 
sammanställning över besöket som sedan skickades till förtagen för verifiering. Inför 
intervjuerna hade en rad frågor sammanställts, se bilaga 4. Dessa användes dock väldigt lite, 
de fungerade istället som ett stöd för att säkerställa att alla de frågor som fanns på förhand 
blev besvarade. Istället skedde intervjuerna mer som en allmän dialog. Flera oväntade behov 
kom fram. Detta stämmer väl överens med det som beskrivs som att följa med strömmen i 
kapitel 2.1.2. Även en rundvandring i produktionen genomfördes för att skapa en bättre bild 
av hur det verkligen såg ut där arbetsinstruktionerna tillämpades. Under denna rundvandring 
ombads de som intervjuades att visa hur de arbetar med arbetsinstruktioner, i enighet med 
kapitel 2.1.2 som beskriver vikten av att observera befintlig produkt under användning.  

I valet av kunder var det viktigt att få med ett företag i varje metodgrupp som definierats i kap 
4. För att täcka in metod ett, fotografier , kontaktades Siemens i Finspång. I en tidigare 
projektkurs där arbetsinstruktioner hade studerats visade det sig att Siemens använder sig av 
fotografier och text för att framställa servicedokument. Via en anställd på Wahlqvists 
Verkstäder i Linköping visade det sig att Wahlqvists jobbar med arbetsinstruktioner, främst 
riktade mot externa kunder, enligt metod 2, CAD-scener . En analys av deras arbetsmetodik 
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skulle bidra med information om hur Composer passar in hos denna typ av företag. Att arbeta 
enligt metod 2, skärmdumpar har författarna gjort i tidigare arbete, se kap 3.1.4. Denna 
erfarenhet ansågs tillräcklig stor för att kunna utvärdera metoden utan en företagsintrevju. För 
att kartlägga metod 4, digitala arbetsinstruktioner , kontaktades SAAB AB i Linköping. 
SAAB arbetar mycket med digital manufacturing och digitala arbetsinstruktioner genom 
programvaran DELMIA vilket gör dem till en lead user , se kap 2.1.1. Eftersom DELMIA 
finns med i DELFOi:s produktportfölj skulle även studier hos SAAB kunna visa om 
Composer på något vis kan komplettera DELMIA. I ett första steg kontaktades dessa tre 
företag för att täcka in det som på förhand ansågs vara de tre olika arbetsmetoderna för 
framtagning av arbetsinstruktioner. Skulle några frågeställningar vara olösta eller nya dyka 
upp skulle flera företag kontaktas i ett senare skede.  

Efter de första företagskontakterna visade det sig att SAAB inte hade möjlighet att ställa upp 
för en intervju och inga fler så kallade lead users fanns vid denna tid tillgänglig. Eftersom 
författarna har arbetat med elektroniska instruktioner i tidigare arbete, se kap 3.1.4, och 
kompetens inom detta område finns inom företaget DELFOi ansågs denna kunskap täcka upp 
denna typ av arbetsmetodik. Besöket hos Siemens gav inte riktigt vad som hade förväntats, 
delvis fanns ingen från servicesidan och delvis arbetade Siemens inte med fotografier i den 
utsträckning som författarna hade hoppats på. Därför kontaktades ytterligare tre företag: BT 
trucks i Mjölby eftersom de arbetar mycket med serviceinstruktioner och så kallad 
funktionsförsäljning (se kap 3.1.5), PartnerTech i Åtvidaberg, TitanX i Linköping. De två 
sistnämnda kontaktades för att få ytterligare kunskap om metodiken kring att arbeta enligt 
metod ett, fotografier . Efter ytterligare tre intervjuer kom inga nya behov fram. Även om 
företagen arbetade på olika sätt hade de liknande behov och identifierade liknande 
problematik. Därför avslutades intervjudelen i enlighet med kap 2.1.1.  

4.1.1 Wahlquists 
Företaget bildades 1945 och har i dagsläget fyra verkstäder, tre i Sverige och en i Estland. 
2007 omsatte de ca 250 MKr. Deras verksamhetsområden är systemleverans, avancerad 
maskinbearbetning, svetsning och montering. Företaget utför stora montage med avancerad 
elektronik och pneumatik. De har som målsättning att tillverka 30 % av komponenterna i 
systemen, i dagsläget är den siffran något lägre. De levererar för närvarande system till ett 
stort internationellt företag. Produkterna till denna kund är stora och komplexa, och en 
produkt i veckan räknas som en volymprodukt. Den nya fabriken i Estland arbetar med att ta 
hem gamla maskiner som varit ute hos kund, demontera och renovera dessa, så att kunden 
skall kunna sälja de renoverade maskinerna vidare till utvecklingsländer. I dagsläget används 
inga arbetsinstruktioner vid demonteringen dock ska nya system börja monteras i Estland 
vilket gör att företaget har fått lägga ner stora resurser på att översätta arbetsinstruktionerna 
till estniska. Företaget har som önskemål att ligga ett steg före kunden och visa att de är med i 
utvecklingen, samt få en bra verifieringsmetod från monteringen på golvet. Därför efterfrågar 
de en interaktiv instruktion. Denna skulle i ett första steg fungera som en demo som visas upp 
för kunden. I dagsläget är det inte möjligt att helt gå över till interaktiva instruktioner 
eftersom kunden kräver pappersinstruktioner.  

4.1.1.1 Beredning 
Wahlquists får färdiga sammanställningsritningar (sprängskisser över hela montagen) och 
CAD-modeller från kunden som är DFA-testade. Företaget genomför även en egen DFA-
analys, dels efter tabeller med börvärden (exempelvis en M10 mutter bör ha 5 mm fritt 
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omkring sig) och på ren känsla genom att vända och vrida på produkten i företagets CAD-
system, Pro Engineer, främst för att undersöka åtkomlighet med verktyg etc. Utifrån 
sammanställningsritningarna och CAD-modellerna bereds utförliga instruktioner efter 
kundens riktlinjer. Instruktionen bereds genom att ett assembly tas in i Pro Engineer. Den dras 
sedan isär, i ett eller flera steg och scener skapas, enligt metod 3 i kap 4. Scenerna

 
renderas sedan som vektorbilder med endast konturlinjer. Dessa bilder öppnas i Adobe 
Illustrator. Här läggs callouts, pilar, banor, förstoringar till. Den bearbetade bilden lägg sedan 
in i Adobe Framemaker, där instruktionstext och BOM-tabell skrivs in. Växlingen mellan 
dessa program ger upphov till icke värdeskapande tid. Instruktionerna skickas till kunden för 
att de ska verifiera att montaget sker på rätt sätt. I instruktionerna finns inga artikelnummer, 
detta eftersom det ofta sker uppdateringar och det blir för mycket arbete med att uppdatera 
hela dokumenten eftersom BOM-tabellen skrivs in helt manuellt. För att komma runt detta 
problem kallas en skruv för skruv i instruktionens BOM-tabell, oavsett viken typ av skruv 
det är.  

4.1.1.2 Produktion 
Monteringen sker genom att alla komponenter och submontage tillförs maskinen, som i sin tur 
står stilla, så kallad fast position. Submontagen sker vid ett antal stationer tidigare i processen, 
genomgående använder Wahlquists sig av kittning som materialtillförselsmetod. Monteringen 
sker sedan med hjälp av instruktionerna tillsammans med sammanställningsritningar och 
stycklistor med artikelnummer. Att artikelnumren inte står direkt i arbetsinstruktionen leder 
till problem om t.ex. flera skruvar ingår i samma monteringsmoment och de inte går att skilja 
dem åt utifrån deras utseende måste montören med hjälp av BOM-tabellen räkna ut vilken typ 
av skruvar som ska placeras på olika ställen. I upprampningen av en ny produkt händer det 
ofta att montörerna måste gå in till produktionsberedningen och öppna CAD-modellen för att 
kunna vrida och vända montaget då pappersinstruktionen inte alltid ger en tillräckligt bra bild 
över montaget. Samtliga dessa problem tar mycket tid och vållar frustration hos operatören.  

I upprampningen av en ny produkt använder operatören instruktionerna, efter ett tag arbetar 
montören endast med hjälp av sammanställningsritningen och stycklistan. Dock används 
instruktionen under komplicerade montage. Om något montage går fel, kan företaget spåra 
vem som har genomfört montaget utifrån ett system. Att artikelnumret endast är skrivet i en 
stycklista medför att montören ofta måste titta i instruktionen och gå via detaljritningen för att 
se vilket artikelnummer exempelvis en skruv har i stycklistan.  

4.1.2 Siemens  
Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång utvecklar, tillverkar och säljer allt från 
enstaka gas- och ångturbiner till kompletta kraftverk och kompressoranläggningar till kunder 
över hela världen. Det är ca 2200 anställda varav ca 30 av dessa arbetar i monteringen 
fördelade på två skift.  

4.1.2.1 Produktion 
Produktionslayouten är så kallad fast position och materialtillförseln sker enligt så kallad 
kittning. Arbetet sker i arbetslag där två personer arbetar på samma turbin. Turbinerna 
varierar i storlek och ingående artiklar men ett riktvärde är att det tar ca 7 veckor att 
färdigställa ett montage. I huvudsak finns det 10 olika turbinskal , vilka kan liknas med 
basplattor i bilindustrin. Turbinen anpassas dock till varje kund med bland annat olika 
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beläggningar och reglersystem. Detta gör att det i princip finns ett obegränsat antal varianter 
av varje turbin. Montaget utförs oftast enligt samma metodik i varje turbinskal oavsett vilken 
typ av detaljer som ingår, detta eftersom det oftast endast är beläggningen som skiljer mellan 
de olika detaljerna. Montören använder sig av en numrerad detaljritning med kompletterande 
text som beskriver montaget i detalj. Detta kompletteras med en stycklista från 
beställningssystemet, vilken är unik för varje turbin. Montörerna har ofta en mycket lång 
erfarenhet vilket gör att de endast använder stycklistan och monterar på rutin. Vid 
nyanställning paras den nyanställda ihop med en erfaren montör under en upplärningsperiod. 
Under denna upplärningsperiod tappar monteringslinan en del tempo, det finns dock ingen 
siffra eller uppskattning på hur mycket. En montör från produktionen kan inte identifiera 
något behov av förbättrade arbetsinstruktioner eftersom alla montörer kan montagen utantill. 
Dock skulle de vilja bli av med pärmen där detaljritningen och stycklistan sätts in. Under 
vissa topar i produktionen hyr Siemens in monteringskonsulter, dessa får jobba med enklare 
submontage för att avlasta ordinarie monteringspersonal. Här kan Siemens identifiera ett 
behov av interaktiva arbetsinstruktioner då ordinarie monteringspersonal ofta får lägga 
mycket tid på att lära upp konsulterna.  

4.1.3 TitanX 
Företaget producerar oljekylare till lastbils- och busstillverkare. Företaget har tre fabriker, två 
i Sverige och en i USA. Huvudkontoret ligger i Mjällby. Denna intervju har genomförts på 
företagets fabrik i Linköping.  

Företaget gjorde ett pilotförsök med en videofilmad arbetsinstruktion runt 1999. Försöket föll 
på att utrustningen som krävdes vid varje station blev för dyr, därför gjordes inga vidare 
utvärderingar om hur effektiv videoinstruktionen var.  

4.1.3.1 Beredning 
TitanX arbetar med monterings-, kontroll- och förpackningsinstruktioner. Instruktionerna 
bereds med digitala fotografier och text i Microsoft Word, metod 1 i kap 4. I samband med en 
ny produkt är det produktframtagningen som producerar arbetsinstruktionen. 
Arbetsinstruktionen tas fram genom att beredaren studerar hur en montör arbetar, detta 
dokumenteras i digitala bilder och ord. Instruktionen beskriver hela förloppet och ingående 
artikelnummer. En speciell layout finns framtagen som en mall för hur arbetsinstruktionen ska 
se ut. Bilderna kompletteras med pilar och ringar för att knytas ihop med texten, produkternas 
artikelnummer läggs in manuellt. Arbetsinstruktionerna övervakas av ett system som flaggar 
när de inte uppdaterats på länge, TitanX har som mål att arbetsinstruktionerna ska ses över en 
gång per år. Vid ett fåtal tillfällen har det hänt att produktionen har fått påbörjas utan att det 
funnits någon färdig arbetsinstruktion. Det finns inget formellt krav från kunderna på hur 
arbetsinstruktionerna ska se ut eller användas. Att det ska finnas arbetsinstruktioner är dock 
ett internt krav för att leva upp till vissa standarder.  

Vid en produktförändring sätts i första hand en varningslapp in i pärmen som talar om hur 
produkten har förändrats. Så fort någon av produktionsteknikerna har tid revideras 
arbetsinstruktionen. Ibland räcker det med att byta ut en bild, ibland måste en hel bildserie 
uppdateras. Hur lång tid en uppdatering tar finns det ingen siffra på, dock handlar det om ett 
par timmar för en liten förändring. När en ny produkt introduceras kan oftast text 
återanvändas från tidigare produkter när en ny arbetsinstruktion produceras.  
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4.1.3.2 Produktion 
Arbetsinstruktionerna används främst i upprampningen av produktionen. När montörerna har 
lärt sig montaget används de mest som ett stöd. Instruktionerna samlas i pärmar, dessa 
innehåller ca 16 st olika montage. Själva tydligheten hos arbetsinstruktionen är TitanX 
mycket nöjda med. Det enda problemet företaget har identifierat är att ett antal operatörer har 
svårigheter med det svenska språket, vilket gör att dessa har svårt att tolka delar av 
arbetsinstruktionen med mycket text.   

4.1.4 PartnerTech 
Företaget legotillverkar ett antal olika produkter till flera företag. Ofta är montagen relativt 
komplicerade och innehåller mycket elektroniska komponenter. Det förekommer även större 
mekaniska montage. PartnerTech levererar en rad produkter till medicinindustrin vilket 
medför stränga regleringar från FDA (Food and Drug Administration, den amerikanska 
livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) genom QSR (Quality System Regulation, 
amerikansk lag som ställer krav på medicinsk utrustning avsedda för den amerikanska 
marknaden). Detta har gjort att en rad anpassningar av produktionen har genomförts för att 
möta dessa krav.  

4.1.4.1 Beredning 
Eftersom PartnerTech inte säljer direkt till slutanvändaren finns inget behov av 
arbetsinstruktioner riktade till dessa. Vissa företag ställer dock krav på interna 
arbetsinstruktioner för att säkerställa kvalitén. I vissa fall är monteringsprocessen definierad 
från kund, i andra fall får PartnerTech själva bestämma hur en produkt ska monteras. 
Arbetsinstruktionerna tas fram av produktionstekniker i samband med den så kallade 0-serien 
(prototypserie). Uppskattningsvis arbetar i snitt en anställd på heltid med att tillverka och 
uppdatera instruktionerna. Arbetsinstruktionerna består till största del av text, styckena är 
numrerade och montören följer dessa från nr 1 och framåt. Till stöd finns en 
sammanställningsritning, vid vissa komplicerade montage finns även fotografier, metod 1 i 
kap 4. Då företaget har en fabrik i Polen översätts en del av arbetsinstruktionerna till engelska, 
eftersom instruktionerna främst består av text är detta ett tidskrävande arbete.  

PartnerTech använder inte bara arbetsinstruktioner vid nyproduktion utan även vid service, 
reparationer och åtgärder av reklamationer. För att stödja denna verksamhet måste ofta en rad 
arbetsinstruktioner tas fram, där varje fel- eller serviceåtgärd beskrivs.  

4.1.4.2 Produktion 
Att arbetsinstruktionerna uteslutande är uppbyggda av text medför att stor erfarenhet krävs för 
att färdigställa ett montage, vid nyanställning sker därför en utbildning med en erfaren montör 
som handledare. Ett antal gånger har produktionen fått starta utan att arbetsinstruktionerna har 
varit färdigställda. Vissa företag kräver dock att arbetsinstruktionerna ska finnas klara vid 
produktionsstart vilket har medfört förseningar. QSR kräver att varje medicinskt montage 
signeras och kontrolleras. I dagsläget sker detta med pappersdokuments, dessa dokument 
arkiveras. Förutom att det går åt mycket papper är även förvarningen ett stort problem, då 
lagen kräver att alla dokument ska arkiveras i flera exemplar på olika ställen. Företaget önskar 
att detta skulle kunna ske elektronisk, dock är de osäkra på vilka åtgärders som behöver vidtas 
för att nå upp till QSR:s standarder.  
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4.1.5 BT 
Vid besöket på BT intervjuades två representanter från Dokumentationsavdelningen angående 
deras serviceinstruktioner samt en representant från Produktionsavdelningen angående deras 
monteringsinstruktioner.  

4.1.5.1 Serviceinstruktioner 
BT:s servicesida arbetar främst ute på plats hos kunder. En viss del av servicearbetet sker 
även i företagets fabriker, när truckar tas hem i samband med återtillverkning, närmare 
beskrivet i kap 3.1.6. Servicesidan har tidigare undersökt möjligheterna med animerade 
instruktioner. Detta har lagts på is på grund av brist på datorer på vissa marknader och 
besparingskrav. BT har undersökt Composer och andra program och ser fördelar med PTC 
ISO-draw (programvara för teknisk illustration, se kap 7.3) då de anser att detta program är 
bättre på vektorillustrationer än Composer. Composers fördel ligger i bättre 
animeringsfunktioner. BT har i dagsläget dock inte bestämt sig för vilket program som 
kommer användas för arbetsinstruktioner.  

Bilderna till serviceinstruktionerna bereds med hjälp av scener

 

i CATIA, metod 3 i kap 4. 
Dessa scener

 

renderas som DWG-filer, ett vektorformat. DWG:erna hämtas in i Corel Draw 
(bildbehandlingsprogram från Corel) där pilar, ringar positionsnummer etc. läggs till. Bilderna 
infogas i Framemaker där förklarande text läggs till. Den största tiden av bildarbetet går åt till 
arbetet i CATIA och Corel Draw, tiden fördelar sig jämnt mellan dessa. Utifrån detta material 
bereds reservdelskatalog, reservdelsdatabas, serviceinstruktioner och användarhandböcker. 
Reservdelskatalogen skrivs på 4 olika språk, serviceinstruktionerna skrivs på 8 olika språk. 
Användarhandböckerna skrivs på över 20 språk, beroende på lagkrav. Beredningen önskar att 
vektorgrafiken skall kunna visas i perspektiv (vilket CATIA inte gör i dagsläget) och att flera 
inställningsmöjligheter ska ges, exempelvis möjligheten att ställa ytterkonturernas tjocklek.  

När någon av BT:s produkter ska servas eller repareras har teknikerna med sig 
serviceinstruktioner i pappersform samt i digital form på en PDA (Personal Digital Assistant 
eller handdator) innehållande samtliga reservdelsdokumenteringar för standardmaskiner. På 
grund av PDA:ernas små skärmar används vektorgrafik för att användaren ska kunna zooma 
in utan kvalitetsförlust samt att hålla mängden data nere. Det är viktigt att alla dessa 
dokument även finns i pappersform eftersom infrastrukturen på vissa av BT:s marknader är 
mycket dåliga.   

4.1.5.2 Monteringsinstruktioner 
När en ny produkt tas fram skapas en prototyp, denna monteras för att bestämma 
monteringsordningen. Montaget delas upp i ett antal olika stationer. Om takttiden för en 
station är 20 min brukar detta innebära att stationen delas in i 10-15 delmoment. Dessa 
delmoment delas in i operationer. Operationerna klockas och tiderna förs in i 
Exceldokumentet. Med hjälp av dessa tider kan dokumentet även fungera som balansering för 
hela linan. Arbetsinstruktionen bereds i Excel med text och fotografier, metod 1 i kap 4. 
Fotografierna kompletteras med pilar, ringar, callouts i Corel Draw. Artikelnummer undviks 
för att minimera arbetet vid uppdatering, istället används en detaljritning för att ge montören 
tillgång till artikelnumren. Det är montörerna själva som bereder instruktionerna. Detta 
eftersom de själva ska använda och tolka den, men även för att göra montörerna delaktiga i 
beredningsprocessen. Instruktioner måste dock godkännas av arbetsledare innan den används i 
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produktion. Beredningen ser i dagsläget ingen nackdel med att arbeta med både 
arbetsinstruktioner och detaljritningar.  

Det har aldrig hänt att en produktionsstart har fått senareläggas på grund av att instruktionen 
inte har varit färdigställd. Däremot har det medfört höga arbetsbelastningar för att färdigtsälla 
instruktionen i tid.  

4.2 Kundbehov 
Utifrån informationen som sammanställdes efter intervjuerna formulerade författarna om 
informationen till mer konkreta behov på en ny arbetsmetod för beredning av 
arbetsinstruktioner.   

Den nya arbetsmetoden skall medge:  

 

Att uppdatering av arbetsinstruktioner skall kunna genomföras med så liten 
arbetsinsats som möjligt 

 

Att information från olika enheter, (CAD, Beställningssystem) skall kunna bindas 
samman i ett enda gränssnitt  

 

Inte allt för stora investeringar 

 

Korta inlärningstider för den nya metoden 

 

Att slutprodukten får ett enkelt gränssnitt  

 

Att arbetsinstruktionerna ska vara så bra att konsulter som hyrs in ska bli självgående 
snabbt 

 

Att både pappers- och interaktiva arbetsinstruktioner kan beredas med lite 
dubbelarbete 

 

Att så mycket text som möjligt kan elimineras 

 

Att tiden för framtagning av arbetsinstruktioner kortas 

 

Att försening av produktionsstart till följd av försenade arbetsinstruktioner ska 
undvikas 

 

Att arbetsinstruktionen ser så verklighetstrogen ut som möjligt 

 

Att upplärningstiden för nyanställda minskas 

 

Att mentorstiden vid nyanställning minskas 

 

Att kvalitén säkerställs på ett bättre sätt  

4.3 Produktlivscykeln 
För att få en heltäckande bild av produktlivscykeln samt för att kunna placera in de 
intervjuade företagens verksamhet i produktlivscykeln eller i delar av den, har de teorier som 
tas upp i kap 3.1 syntetiserats i figur 8. Konstruktion och produktions olika aktiviteter är 
hämtade från Ulrich & Eppinger (2003) teorier kring produktutveckling, dock är 
volymproduktion och prototypframtagningen hämtad från Johansen (2005) teorier kring 
produktlansering. Det nedre flödet (kundanvändning och återkoppling) bygger främst på 
Östlins (2008) teorier, vilka behandlar återtillverkning. Kundanvändningen är dock utökad 
med Lindahl et al. (2006) teorier kring produktion för funktionsförsäljning. 
Informationsflödet är hämtat från Johansen (2005).  
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Figur 9. Produktlivscykeln  

Wahlquists verkar i stort sett bara i produktionsdelen av produktlivscykeln i figur 8, då 
företaget inte har någon egen konstruktion. I fallstudien legotillverkas maskiner till en 
företagskund och i detta fall arbetar Wahlquists i produktionsdelen och återtillverkning. 
Företaget producerar prototyper samt volymproducerar i Linköping och återtillverkning sker i 
fabriken i Estland. Eftersom Wahlquists inte utför service eller reparationer på artiklarna ute i 
fält har företaget ingen direkt aktivitet i kundanvändningen. Dock återkopplas troligtvis 
produktionsfel som upptäcks under kundanvändning till Wahlquists. Mellan Wahlquists 
produktionsavdelning och kundföretagets konstruktionsavdelning sker ett informationsutbyte, 
se figur 9.  

Siemens arbetar över hela produktlivscykeln i figur 9. De konstruerar, producerar, installerar, 
utför service och reparationer samt återtillverkar själva. I detta projekt intervjuades endast 
monteringsdelen, vilket täcker in produktionsdelen.   

TitanX har egen konstruktion och produktion, hela den övre halvmånen i figur 9 täcks in 
inom företagets egen verksamhet. Eftersom TitanX arbetar som underleverantör till 
fordonsindustrin utvärderar inte företaget kundanvändningen direkt, troligtvis återkopplar 
dock företagets kunder om konstruktions- eller produktionsfel upptäcks. Företaget har inte 
någon återtillverkning.  

PartnerTech arbetar delvis med ren legotillverkning med konstruerar och tillverkar även 
detaljer på beställning. Genom detta täcker de in både konstruktion och produktionsdelen i 
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figur 9 beroende på vilken kund de arbetar mot. Eftersom företaget även arbetar med 
reparation och service täcker de in kundanvändning och i viss mån återtillverkning.   

BT arbetar i hela produktlivscykeln i figur 9, företaget arbetar med funktionsförsäljning som 
beskrivs i kap 3.1.5. Därför arbetar BT med återtillverkning i och med att använda truckar tas 
hem för att servas och sedan hyras ut till en ny kund. Monteringssidan har sin verksamhet 
inom produktionsdelen av figuren. Servicesidan har sin verksamhet inom kundanvändning.  

4.3.1 Arbetsinstruktioner och Composer i produktlivscykeln 
Detta avsnitt beskriver var i produktlivscykeln arbetsinstruktioner behövs och var Composer 
kan användas.  

Det första steget i produktlivscykeln där arbetsinstruktioner i vanlig mening krävs är under 
upprampningen av produktionen. Vissa företag använder även instruktioner redan vid 
prototypframställningen, som t.ex. Wahlquists i denna studie. Efter upprampningen inleds 
volymproduktionen. Här används en rad arbetsinstruktioner, t.ex. monteringsinstruktioner och 
packningsinstruktioner, antingen samma som under upprampningen eller reviderade 
versioner. Om arbetsinstruktionerna inte är framtagna innan volymproduktionen inleds 
kommer produktionen att inledas utan arbetsinstruktioner, förutsatt att företaget själva eller 
deras kunder inte kräver att arbetsinstruktioner ska finnas tillgängliga. I det senare fallet 
kommer produktionen stå helt stilla tills dess att arbetsinstruktionen är framtagen. Tre av 
totalt fem företag i kap 4.1 har upplevt problem med att arbetsinstruktionerna inte har varit 
klara när produktionen ska starta.  

Under produktanvändningen i produktlivscykeln används arbetsinstruktioner. Både rena 
instruktionsböcker riktade till slutanvändaren, men även service- och reparationsinstruktioner. 
BT är enda företaget i undersökningen som arbetar mot slutkunder och behöver därför 
framställa instruktionsböcker. Dessa måste finnas tillgängliga innan produkterna börjar säljas 
på grund av säkerhetsföreskrifter. BT, PartnerTech och Siemens arbetar med reparation och 
underhåll under kundanvändning i figur 9. Detta innebär att det måste finnas reparations- och 
underhållsinstruktioner. I återtillverkningsfasen används arbetsinstruktioner vid demontage, 
reparation/service och återproduktion av produkten.  

En stor fördel med att bereda arbetsinstruktioner med Composer eller liknande programvara 
är att arbetet med instruktionen kan inledas mycket tidigt under produktframtagningen. Redan 
när den första prototypen är framställd i CAD kan beredaren påbörja arbetet i Composer. 
Detta medför att en färdig instruktion finns tillgänglig vid den första prototyptillverkningen. 
När prototypen och arbetsinstruktionen har utvärderats kan arbetsinstruktionen enkelt 
uppdateras för att anpassas till kommande prototyper och senare till volymproduktion. Om 
beredningen av arbetsinstruktionen skulle ske enligt denna metodik skulle produktionen 
troligtvis inte behöva stå stilla pga. att instruktion saknas. En annan stor fördel med att 
använda Composer är att det är väldigt lätt att återanvända information. Om en 
arbetsinstruktion finns för volymproduktion kan delar av denna enkelt användas för att skapa 
exempelvis en demonterings- eller reparationssekvens. I fallet demontering skulle 
monteringsinstruktionen kunna vändas och modifieras för att anpassas till demonteringen.   



 

30  



 

31 

5 3Dvia Composer 
3Dvia är ett av Dassault Systémes varumärken och skapades för att kunna använda företagets 
kunskaper i 3Dgrafik på nya marknader. Företaget har ett flertal produkter som ryms under 
varumärket 3Dvia: 3Dvia Virtools som används för att virtuellt testa storskaliga projekt och 
att träna personal att använda avancerad utrustning med hjälp av flerpersonssimuleringar, 
3Dvia MP, ett utvecklingsverktyg för 3D spel, 3DLive, en lättviktsapplikation för 
onlinevisning av manipulerbara 3Dobjekt, 3D XML, universalt lättviktsformat baserat på 
XML, 3Dvia Sync programvara för att konvertera CAD-filer till XML-format samt 3Dvia 
Composer, program för att tillverka, uppdatera och distribuera utförliga 
produktdokumentationer.   

5.1 Grunder 
3Dvia Composer kan delas upp i två olika lägen, ett för att skapa så kallade Views

 

(hädanefter vyer) och ett för att skapa animeringar. Det som styr vilket av lägena som är 
aktiverade är kameran i fält 4 (figur 10). Om en videokamera visas befinner sig användaren i 
animeringsläge, visas istället en stillbildskamera befinner sig användaren i vyläge. I 
animeringsläget definieras så kallade keys . Varje key står för en händelse i tidslinjen, fält 
3 (figur 9). En key beskriver t.ex. läge, form, färg och storlek på modellerna i arbetsfönstret. 
Om en viss position för en modell definieras i sekund 2, och en annan position i sekund 3, 
kommer modellen i fråga att förflytta sig mellan de två positionerna mellan sekund 2 och 3 
när animeringen spelas upp. På samma sätt kan en detalj, pil, mått etc. till exempel: byta färg 
eller tona in/ut. Det är på detta sätt som en animation byggs upp. Det finns ingen begränsning 
för hur många olika aktiviteter som kan ske parallellt.   

Fält 1 (figur 10) visar de olika vyer som har skapats för detta projekt. Att skapa en ny vy 
påminner mycket om att ta ett fotografi i verkligheten. Bilden i fält 5 (figur 10) ställs in som 
användaren önskar, objektet roteras och zoomas till önskat läge, modeller tonas in/ut, färgas, 
snitt läggs, mått, pilar och text läggs på. När användaren är nöjd skapas vyn genom en knapp, 
att jämföra med avtryckaren på en kamera. Den nya vyn visas nu som en thumbnail i fält 1 
(figur 10). Genom att dra en vy från fält 1 till arbetsfältet, fält 5 (figur 10) kan användaren när 
som helst återgå till önskad vy, utifrån den kan ytterligare vyer skapas, alternativt kan den 
befintliga vyn uppdateras. Vyerna kan ställas in så att de bara påverkar vissa egenskaper, 
exempelvis kan en vy ställas in så att den endast påverkar kameravinkeln. Detta innebär att 
om vyn dras till arbetsfältet (fält 5 figur 10) kommer endast kamerans position anpassas. Detta 
exempel är mycket användbart om användaren vill skapa en enhetlig bildserie. I både 
Animerings- och vyläget används fält 2 (figur 10) till att ställa in objekts egenskaper t.ex. 
färg, opacitet m.m. Detta fält anpassar sig till den funktion och det objekt som är valt.  
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Figur 10. Skärmdump från arbetsfönstret i 3Dvia Composer 
1. Sparade Vyer 

2. Egenskaper för modellen 
3. Tidslinje  

4. Växla mellan vy och animeringsläge 
5. Modell  

Animerings- och vyfunktionen kan ses som två helt olika applikationer som ger olika 
slutresultat. De två funktionerna är dock sammankopplade och kan användas parallellt. Om en 
animering har skapats kan vyer skapas utifrån denna genom att användaren pausar 
animeringen i önskat läge, byter till vyläge och skapar en vy. Omvänt kan färdiga vyer dras in 
i tidslinjen fält 3 (figur 10). Läggs två vyer in i tidslinjen kommer animeringen att interpolera 
mellan de två vyerna under den tid som finns mellan dem i tidslinjen. Detta kan jämföras med 
ett bilderblock för att skapa tecknad film.  

5.2 Funktioner 
Några viktiga funktioner i Composer: 

 

Digger (nr 1 i figur 11): Ett förstoringsglas som följer modellen, D.v.s. om modellen 
roteras, roteras även bilden i förstoringsglaset. Diggern kan bland annat ställas in 
storleksmässigt och hur kraftig förstoringen ska vara. Den kan även användas som 
röntgen eller som onionskin D.v.s. att modellen kan skalas av så inre delar kan visas 
utan att de yttre döljs i modellen utan endast i förstoringsglaset.  

 

2D-bild (nr 2 i figur 11): Till skillnad från diggern är denna bild statisk. D.v.s. om 
modellen roteras eller uppdateras visar 2D-bilden alltjämt samma bild. Vilken 2D-bild 
som helst kan infogas. 
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Ring (nr 3 i figur 11): En ring som fäster på ett 3D-objekt, D.v.s. ringen har ingen 
specifik plats på skärmen utan på modellen. Om modellen roteras följer ringen den 
detalj den är fäst mot. 

 
Pilar (nr 4 i figur 11): Finns i två varianter, antingen som linjär riktningspil, eller som 
rotationspil. Likt ringen fästs båda dessa på 3D-objekt. Rotationspilen fäster kring 
objekts centrumaxel. 

 
Lable (nr 5 i figur 11): En etikett med en eller flera pekare. Per automatik skrivs 
namnet på CAD-modellen (ofta samma som artikelnumret) ut som lablen pekar på, om 
användaren önskar kan dock artikelnumret för hela submontaget eller valfri text visas i 
lablen. 

 

Callout (nr 6 i figur 11): En artikelballong som numrerar artiklar. Kan skapas för 
hand eller automatiskt av programmet. 

 

Mått (nr 7 i figur 11): Måttsätter vald detalj, kan bland annat mäta detaljmått, 
avstånd mellan detaljer eller cirkulära mått 

 

Path (nr 8 i figur 11): Visar med en bana vart en viss detalj är tänkt att monteras 

 

Snitt (infälld i figur 11): Gör ett snitt i modellen vilket kan ske från godtycklig 
vinkel. Snitten kan skära igenom samtliga modeller, eller som i figur 10 lämna vissa 
hela.  

 

Figur 11. Sammanställning av några viktiga funktioner i Composer  

5.3 Technical Illustration 
Technical Illustration är en funktion i Composer som används för att bereda teknisk 
dokumentation som t.ex. sprängskisser i vektorformat. Skillnaden från de bilder som kan 
skapas från Composers vyläge (se kap 5.1) är att beredaren kan integrera BOM:en (se figur 
12). Detta sker genom att beredaren modifierar modellen i vyläge till önskat utseende, sedan 
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placerar beredaren ut callouts (se kap 5.2), manuellt eller genom en automatisk funktion. 
Därefter skapas den tekniska illustrationen. BOM-tabellen som genereras i bilden innehåller:  

 
Id: nr på callout  

 
Description: namn på CAD-modell 

 
Qty: antal detaljer med samma description   

BOM-tabellens innehåll bygger dels på BOM:en i Composer, vilken i sin tur beror på trädets 
struktur, dock kan beredaren påverka båda dessa för att få önskat innehåll i BOM-tabellen. 
Beredaren har även möjlighet att påverka utseendet på tabellen genom ett antal inställningar.  

 

Figur 12. Teknisk illustration med tillhörande BOM-tabell  

Vektorbilderna kan sedan skrivas ut på papper eller sparas i ett antal olika format t.ex. HTML 
eller pdf där operatören kan jobba interaktivt med bilden genom att klicka på callouts. Då 
färgas de detaljer i bilden som tillhör callouten samt den tillhörande raden i BOM-tabellen, 
operatören kan även klicka på detaljen och raden i BOM-tabellen då färgas de övrig två på 
samma sätt (se figur 12).  
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5.4 Hjälp 
Det finns en hjälpfunktion i Composer som användaren kan utnyttja som stöd. I hjälpen finns 
alla funktioner beskrivna, dock finns det få typexempel på hur de kan användas. Hjälpen finns 
endast i ett bibliotek där användaren själv får leta upp den information han/hon söker, det 
finns ingen funktion av typen what is this där användaren kan klicka på den funktion 
han/hon vill ha information om.  

5.5 Import/export 

 

Figur 13. Import och export möjligheter i Composer (Mousselin, 2008)  

Composer importerar 3D CAD-modeller antingen som parts eller products, Collect i figur 
13. Genom att köpa till extra moduler kan Composer importera filer från alla större CAD-
program. Här hämtas specifikationsdata (def i kap 3.2.4) och metadata (def i kap 3.2.4) ur 
CAD-modellen. Datan konverteras till XML-format. Composer stödjer två olika XML-
format, smg eller smgXML+smgGeom. Dessa format finns närmare beskrivet i nästa avsnitt. 
XML formatet bearbetas i Composer, Author Content i figur 13. I nästa steg kan XML-filen 
konverteras till ett antal olika format enligt beredarens val. Composer stödjer en rad 
etablerade format som PDF, AVI, JPG, HTML m.fl. Detta möjliggör visning utan speciell 
programvara från Dassault Systémes med ett undantag då animerade instruktioner ska visas 
krävs 3Dvia Player, denna programvara kräver dock ingen licens. Överföringarna mellan 
CAD till XML-format, samt XML till PDF/AVI/JPG-format, kan ske manuellt, eller 
automatiskt med hjälp av programvaran 3Dvia sync. När en CAD-modell konverteras till 
Composerformat finns det två olika format att välja mellan: smg eller smgXML+smgGeom. 
smgXML+smgGeom-formatet skapar en smgXML- och en smgGeom-fil för varje part, en 
smgXML-fil skapas för varje subprodukt och en för topprodukten. SmgGeom beskriver 
produktens fysiska egenskaper (definierat i kap 3.2.4) medan SmgXML beskriver dess 
funktionella egenskaper, närmare beskrivet i kap 3.2.4. Detta visas i figur 14. SmgXML-filen 
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innehåller produktstrukturen samt information om hur parterna är hopsatta. SmgGeom-filen 
beskriver partens geometri och eventuellt utgångsdatum.  

 

Figur 14. Beskriver uppdelningen mellan smgXML och smgGeom  (Mousselin, 2008)  

Formatet smg skapar endast en fil för hela produkten. All information ligger i en enda fil. 
Fördelen med detta format är att filen tar upp mindre lagringsutrymme och att det endast är en 
fil, vilket är enklare att administrera. Nackdelen är att det inte blir lika flexibelt som 
smgXML+smgGeom. Vid en produktuppdatering måste hela smg-filen förnyas, istället för att 
endast uppdatera de berörda smgXML+smgGeom-filerna.  

5.6 Viewer 
För att se animerade instruktioner som är skapade i Composer krävs en viewer. Det är viktigt 
att viewern har ett enkelt interface då den ska gå snabbt att lära sig och många olika 
operatörer med olika datakunskapsnivåer ska kunna använda den. Tar det långt tid att lära sig 
gränssnittet försvinner går en av fördelarna med Composer förlorad, då mycket tid måste 
läggas på att lära operatören interfacet. Det finns ett antal olika sätt för operatören att se 
animerade instruktioner. Gemensamt för dem alla är att 3Dvia Player används. Den kan 
integreras i flera format som t.ex. HTML och pdf, den kan också användas fristående, se figur 
15. 3Dvia Player är ett enkelt program med få funktioner. Det finns dock en del funktioner 
som kan tyckas onödiga om operatören endast vill se en instruktion. Om instruktionen är 
uppbyggd med stöd av egengjorda knappar (se nr 2 i figur 15) t.ex. play, rew, pause mm. för 
att navigera i instruktionen kan det bli förvirrande för operatören då även 3Dvia Player har 
dessa knappar, se nr 1 i figur 15. Beroende på hur instruktionen är uppbyggd är det inte säkert 
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att dessa knappar ger samma resultat för operatören. Vilket strider mot Mandels teorier om att 
vara konsekvent, se kap 3.3.1.  

 

Figur 15. Instruktion i 3Dvia Player 
1. Integrerade uppspelningsknapparna i 3Dvia Player 
2. Uppspelningsknapparna beredaren själv har lagt till  

Ett av de mest användbara formaten är HTML (se figur 16) eftersom det kan visas i Internet 
Explorer, vilket är ett program som de flesta användare känner sig hemma i. Det är alltid en 
fördel eftersom användaren kan dra nytta av tidigare kunskap enligt kap 3.3.1. Att 3Dvia 
Player finns integrerat i formatet är inget användare märker av. HTMLformat innehåller också 
färre funktioner vilket gör att en ovan operatör blir mindre förvirrad och kan snabbt lära sig 
gränssnittet.  

 

Figur 16. Instruktion i HTML-format 
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Genom att manipulera HTML-koden kan gränssnittet förenklas ytterliggare samtidigt som det 
kan göras företagsspecifikt genom att endast visa de funktioner som önskas, samt välja färger 
och logotyper som passar företaget. I exemplet som visas i figur 16 behöver operatören endast 
lära sig att öppna en instruktion och att navigera i instruktionen, för detta finns en 
hjälpfunktion. När instruktionen sparas i HTML-format skapas dels en HTML-fil 
(namn.HTML) och dels en mapp (namn_files). Mappen innehåller: script, bilder mm. som 
bygger upp HTML-sidan med dess funktioner, en smgfil som innehåller instruktionen samt 
3DviaPlayerAciveX.cab, en komprimerad fil som innehåller 3Dvia Player. Om en instruktion 
ska visas i HTML-format på en dator som har Composer installerat behöver inte operatören 
vidta några åtgärder, eftersom 3Dvia Player ingår i Composer-installationen. Har datorn inte 
Composer installerat behöver operatören packa upp den komprimerade filen 
3DviaPlayerAciveX.cab och sen spela upp instruktionen, då installeras 3DviaPlayerActiveX 
Control och instruktionen kan visas. Detta behöver operatören endast göra första gången en 
instruktion visas. I HTML-interfacet finns en funktion som heter bläddra , se figur 16. Här 
kan operatören öppna vilken instruktion som helst i smg-format, vilket gör att beredaren 
endast behöver spara en enda instruktion i HTML- format. Om alla instruktioner skulle sparas 
i HTML-format skulle operatören få en mängd filer för varje instruktion vilket inte är 
önskvärt.  Förslagsvis kan företag skapa en HTML-sida som en portal, som i figur 17, via den 
öppnas sedan olika instruktioner, antingen lokalt eller via ett nätverk. Varje instruktion 
behöver då endast sparas som en smg-fil.  

 

Figur 17. Viewer-gränssnitt anpassat till företaget DELFOi  

5.7 Uppdatering av instruktioner vid produktförändringar 
När en CAD-fil har blivit modifierad kan den relaterande Composer-filen uppdateras för att 
upprätthålla instruktionen aktuell, detta görs genom funktionen update . Det finns en 
automatisk uppdateringsfunktion i 3Dvia sync vilken automatiskt uppdaterar Composer-filen 
när CAD-filen modifieras. Funktionen bygger på information lagrad i smgXML-filen. Det är 
möjligt att uppdatera ett helt assembly eller endast de objekt som har blivit modifierade 
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manuellt. Om inget är markerat uppdateras hela modellen, är en eller flera objekt markerade 
uppdateras bara dessa. Användaren har fem valmöjligheter vilka även kan kombineras, se 
figur 18.  

 

Figur 18. Uppdatering av modell  

Tillvalet Add new objects kontrollerar om nya objekt har skapats i CAD-filen och 
konverterar dem till Composer-filen. Kontrollen bygger på filnamn. Delete old objects

 

Kontrollerar om objekt tagits bort i CAD-filen, om så är fallet tas det bort även ur Composer-
modellen, även denna kontroll bygger på filnamn. Modify geometry

 

uppdaterar alla 
geometrier oavsett om ändringar gjorts eller inte. Check issued from

 

kontrollerar om ett 
assembly refererar till externa CAD-filer, D.v.s. om det finns objekt i CAD-filen som 
refererar till andra CAD-filer och om dessa modifieras uppdateras även dessa om denna 
funktion väljs. All occurences

 

kontrollerar om ett objekt förekommer på flera ställen i 
Composer-filen och uppdaterar alla dessa. Om t.ex. en konstruktion innehåller flera likadana 
skruvar räcker det att uppdatera en av dem för att uppdatera samtliga med denna funktion. Det 
går även att uppdatera geometrin på objekt vars namn har blivit ändrade, detta görs genom att 
välja markera objektet, välja update och Modify geometry , och sedan markera filen där 
objektet utfärdas ifrån och uppdatera.       
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5.8 DFA-analys 
I Composer finns tre verktyg för att DFA-analysera en produkt.  

 
Interactive collision detection: Funktionen användas under tiden en animering spelas 
upp. Beroende på inställningar kan animationen stoppas och/eller kollisionsområdet 
zoomas in vid en kollision. Figur 19. 

 
Clearance checking: Kan användas för att kontrollera om 3D-modellen innehåller 
kollisioner mellan delarna i grundposition. Även avstånd från en detalj till andra 
detaljer kan mätas automatiskt. Figur 19. 

 

Path planning: Om ett montage eller demontage inte kan ske genom enkla linjära 
rörelser utan måste ske genom en kombination av många små rörelser och rotationer 
blir detta arbete mycket tidskrävande för beredaren. Path Planner räknar automatiskt ut 
om ett montage/demontage överhuvudtaget kan ske, om så är fallet definieras en bana 
för att färdigställa montaget/demontaget. Det enda beredaren behöver göra är att 
definiera start- och slutläge för detaljen. Figur 19.  

   

Figur 19. Till vänster visa 

 

Interactive collision detection , i mitten Clearance 
Checking , till höger Path Planning

  

Förutom dessa verktyg fungerar beredningen av arbetsinstruktionen i sig även som en DFA 
analys. Allt eftersom beredaren bereder arbetsinstruktionen upptäcker han/hon troligtvis 
eventuella konstruktionsfel eller fel i monteringssekvensen, genom att instruktionen hela tiden 
animeras kan beredaren med blotta ögat se eventuella kollisioner eller montage som inte går 
att utföra.    
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5.9 Från E-BOM till M-BOM  
Beredning av M-BOM, se kap 3.2.4, i Composer är fullt möjlig. Dassault Systémes har dock 
inte presenterat någon metodik för hur det ska göras och det saknas en lämplig exportfunktion 
för att exportera M-BOM:en från Composer. Beredaren importerar CAD-modellen i vilken 
produktstrukturen är ordnad som en E-BOM, se kap 3.2.4. Under tiden beredaren bereder 
arbetsinstruktionen kan hon/han forma strukturträdet i lämpliga subprodukter och delmontage, 
det nya strukturträdet bildar en M-BOM. Via BOM-funktionen i Composer kan trädet enkelt 
göras om till en BOM-lista, dock endast med artikelnummer och antal utan hierarki mellan 
produkterna D.v.s. en E-BOM. Om beredaren gör en M-BOM i Composer vore det önskvärt 
om denna kunde exporteras till ERP-systemet för att styra materialflöden i produktionen. Det 
beredaren kan göra är att exportera modellen i en smgXML-fil vilken bland annat innehåller 
hierarkin (i detta fall M-BOM:en) mellan parter och produkter (se kap 3.2.4). Koden i denna 
fil är inte krypterad vilket medför att ett script kan skapas för att skicka informationen i 
smgXML-filen som en M-BOM till ERP-systemet.  

5.10 Assembly Design  
Att importera CAD-parter var och en för sig och sedan sätta ihop dem till en produkt eller ett 
assembly i Composer fungerar. I programmet finns en alignement toolbar , den fungerar likt 
de flesta CAD-programmen där punkter, axlar, ytor och koordinatsystem fixeras mot varandra 
för att definiera de olika komponenternas position. När parterna flyttas från sina positioner de 
får vid importeringen i Composer skapas nycklar och rörelserna blir till simuleringsavsnitt. 
Det går att lägga dessa nycklar i starten av simuleringen och på så vis syns inte 
simuleringsavsnitten då de enskilda parterna sätts ihop till en produkt. Arbetet med att göra en 
instruktion kan då påbörjas på samma sätt som om de hade importerats en hel produkt direkt 
från CAD-programmet. Det finns en funktion, set as neutral properties i Composer som gör 
att programmet ignorerar de första rörelserna och ser komponenternas nya position som 
startposition likt funktionen save initiale state i DELMIA.   

5.11 Analys 
I detta kapitel analyseras programvaran Composer, dels utifrån rent programtekniska aspekter 
som gränssnitt och begränsningar, men även hur programmet kan användas till olika typer av 
beredningsarbeten.  

5.11.1 Gränssnittet 
Rent generellt är gränssnittet i Composer bra. Ikonerna är intuitiva och att manipulera objekt i 
rummet (rotera, translatera) är enkelt och mycket lättbegripligt då möjliga rotations- och 
translationsled visas med hjälp av pilar utgående från ett koordinatsystem i produkten, se figur 
20.  
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Figur 20. Till höger visas  Rotationsverktyg i Composer och  till vänster 
Translationsverktyg i Composer  

Det är hela tiden intuitivt och enkelt att arbeta med programmet, dock medför enkelheten att 
precisionen får stå tillbaka. En nyckelfunktion vid upprättande av en monteringsinstruktion är 
att kunna vända en monteringsprocess, eftersom arbetet oftast utgår från en färdig produkt 
som monteras isär, processen vänds sedan och visar då en produkt som monteras ihop. Det 
finns en funktion för detta i Composer, denna fungerar inte alls som det är tänkt i dagens 
version. Simuleringen blir omvänd, men den beter sig på ett helt annat sätt än den borde. Att 
denna problematik finns bekräftas av Mousselin (2008). Detta problem adresserar vikten av 
att system uppträder som användaren förväntar sig, beskrivet av Mandel i teoridelen. Det 
finns dock metoder för att gå runt denna problematik, dock kräver dessa betydligt fler steg än 
en enda knapptryckning. Mandel hävdar att en viktig del i ett bra gränssnitt är möjligheten att 
återanvända kunskaper från andra gränssnitt. CATIA och DELMIA ligger på samma 
plattform och kan därför dra nytta av denna möjlighet. Composer ligger dock utanför denna 
plattform. Eftersom både CATIA/DELMIA och Composer är från Dassault Systémes borde 
användaren kunna återanvända kunskaper mellan de olika programmen. Gränssnittet i 
Composer skiljer sig dock på de flesta punkter jämför med CATIA/DELMIA. De 
grundläggande Windowsupplägget är likadant, men i övrigt är det få egenskaper som förenar 
programmen. Några exempel på detta är att helt olika musknappskombinationer används för 
att zooma, rotera och panorera i modellerna. Detta kan vålla frustration om användaren jobbar 
parallellt i de båda programmen. Ett typiskt exempel på dålig konsekvens av 
interaktionstekniker som beskrivs i kap 3.3.1. En annan skillnad är att Composer och 
DELMIA använder olika koordinatsystem för att translatera och rotera objekt. Composer 
använder olika symboler för translation och rotation av objekt, se figur 20 och 21. DELMIA 
använder istället en symbol som medger både translation och rotation, genom att dubbelklicka 
på denna symbol kan användaren manipulera alla axlar samtidigt genom att definiera 
translationer och rotationer i siffervärden, i Composer kan användaren endast skriva in 
siffervärden på en rörelse- eller rotationsled i taget. Även detta är ett exempel på dålig 
interaktionsteknik mellan programvaror, beskrivet i kap 3.3.1.  
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Figur 21. Koordinatsystem för rotation och translation i DELMIA  

En svaghet med Composer är hanteringen av de tidigare nämnda keys . När en simulering 
byggs upp definieras start- och slutläge på exempelvis en rörelse med hjälp av keys på en 
tidslinje. Detta är ett mycket intuitivt sätt att bygga upp en simulering, det påminner om ett 
videoredigeringsprogram. När simuleringen växer och flera processer sker parallellt blir det 
svårt att skilja de olika nycklarna åt. Den enda möjligheten som finns att göra nycklarna unika 
är att nycklarna får samma färg som den detaljen de definierar. Även om färger är ett bra sätt 
att skilja nycklar åt kan flera detaljer ha samma färg, eller så kan samma detalj påverkas av 
flera olika nycklar. Trots färgerna blir tidslinjen väldigt rörig och svårarbetad när 
simuleringen växer. Den röriga tidslinjen är inte förenligt med Mandels teorier, beskrivna i 
kap 3.3.1, om att ge användaren kontroll genom att tillåta användaren att tappa fokus. Tappar 
användaren fokus under tiden denne jobbar med en komplex simulering kommer användaren 
förmodligen att tappa bort sig bland alla keys . Dock kan användaren filtrera keysen så att 
endast de keys

 

som hör till en specifik produkt visas. Figur 22 visar en skärmdump där 
tidslinjen med dess keys är inrutad i rött.  

 

Figur 22. Skärmdump från Composer. Tidslinjen är inrutad med rött. 
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5.11.2 Begränsningar 
Det finns begränsningar vid användandet av de mest vanliga och användbara funktionerna i 
Composer. För att kunna jobba snabbare, smidigare och göra snyggare instruktioner skulle 
dessa begränsningar behöva åtgärdas.  

 

Figur 23. Användbara funktioner i Composer 
1. Digger 2. Statisk 2D bild 3. Markeringsring 4. Hänvisningspilar 5. Lables 6. Callout 

 7. Mått 8. Monteringsbana  

Funktionen Digger (Förstoringsbubblor) (nr 1 i figur 23) är mycket användbar men har många 
begränsningar. Det går inte att ha två eller flera diggers i samma vy. Problemet kan kringgås 
genom att spara förstoringsbubblorna som döda bilder (nr 2 i figur 23). Denna bild blir en 
statisk 2Dbild som inte ändras om huvudfiguren ändras, vilket är en stor nackdel med diggern. 
Ett annat problem är att diggerna inte kan kombineras med cuttingplane (snittplan) (infälld i 
figur 23) det finns ingen lösning på detta problem i dagsläget. Det går heller inte att lägga 
callouts (ballonger) (nr 6 i figur 23), lables (textrutor) (nr 5 i figur 23) eller mått (nr 7 i figur 
23) direkt i diggern. Problemet går att lösa genom att lägga dessa i döda bilder eller genom 
att lägga dem i modellen då de förstoras upp precis som de övriga i modellen. Detta gör dock 
att de syns på två platser. Om många callouts, lables eller mått ska läggas i samma digger 
måste de ligga väldigt tätt i modellen för att rymmas i diggern, vilket gör att det snabbt ser 
plottrigt ut. Det finns även vissa problem som i dagsläget helt saknar lösning, t.ex. kan diggers 
inte användas vid utskrift av vektorbilder, eller i technical illustrations. Det går heller inte att 
ändra geometrisk form på diggern, den kan endast vara rund, ibland skulle det var funktionellt 
om den kunde utformas som en ellips, rektangel etc. Funktionen lable kan inte redigeras vid 
automatiskt införande av artikelnummer D.v.s. det går endast att placera ut den text som står i 
trädet. Det vore önskvärt om det gick att t.ex. lägga till antal (st) eller ta bort delar av texten 
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som finns i trädet om det inte tillhör artikelnumret. Detta problem kan lösas genom att lägga 
en text-string där det går att skriva in artikelnumret för hand men är tidskrävande. Denna 
metod gör även att lablen måste uppdateras manuellt vid produktförändring. BOM:en går 
endast att använda i technical illustrations men vore mycket bra att kunna lägga till denna i 
animeringar och i vanliga vyer i tabellform. Detta skulle bl.a. vara en alternativ lösning till 
problemet med redigering i lables.   

5.11.3 Uppdateringar 
Om en modell i Composer uppdateras och den nya konstruktionen har ungefär samma 
geometri som den gamla behöver användaren oftast inte ändra pilar, mått och texter. Att 
uppdatera Composer-filen påverkar både animeringar och vyer. Eftersom även vyerna 
uppdateras kan bilder till pappersinstruktioner enkelt uppdateras. Uppdateringsfunktionen kan 
även användas då flera instruktioner är lika varandra t.ex. till moduluppbyggda produkter eller 
då förändringar av instruktionen krävs vid nya versioner av produkter. När uppdateringar skett 
får moment i instruktionen eventuellt ändras, läggas till eller tas bort. Detta sparar mycket tid 
då instruktionen inte behöver göras från grunden, till skillnad från om instruktionen görs 
genom skärmdumpar eller fotografier då hela instruktionen oftast måste ersättas om korrekta 
bilder önskas.  

5.11.4 Konverteringsproblem 
Detta avsnitt beskriver den problematik som har uppstått med att konvertera diverse olika 
CAD-format till Composer.(Meningen saknade infinitiv, så jag la till: att) Nedan kommer ett 
antal olika fall beskrivas. Författarna reserverar sig, samt är väl medvetna om att dessa fel kan 
ha uppstått genom handhavandefel. Dock har Dassault Systémes tekniska support tillfrågats 
och de har inte hittat någon lösning på problemet. Under fallstudien hos Wahlquists har CAD-
modeller med sekretess behandlats, det har därför inte varit möjligt att skicka dessa filer till 
Dassault Systémes för felsökning. Rena hårdvarufel kan uteslutas då samma konverteringar 
har testats på fyra olika datorer. Huruvida detta problem är specifikt för den version av 
Composer (V6R1) som har använts har inte gått att utreda då endast denna version har funnits 
tillgänglig under examensarbetet. Problemfallen är beskrivna nedan.  

Catia V5R18  Composer: Har inte fungerat alls. Composer ger felmeddelande. Däremot 
har samma fil fungerat om den först har konverterats till Catia V5R17-format. 
ProEngineer Wildfire version 3 och 4  Composer: I den konverterade modellen saknas 
vissa delar helt medan andras position är förskjutna. Vid olika konverteringsförsök drabbas 
helt olika delar. 
STEP iso203ext  Composer: Vid konverteringen har delar försvunnit och bytt färg. Vid 
olika konverteringförsök har dessa symtom uppträtt helt slumpmässigt. STEP iso203 har 
fungerat perfekt, detta format stödjer dock inte färg. 
STEP iso214  Composer: Konverteringsprocessen står och arbetar utan resultat tills den 
avbryts av användaren.  

5.11.5 Olika skärmupplösningar 
Det uppstår problem när en elektronisk arbetsinstruktion visas på en monitor med en annan 
upplösning eller ett annat format jämfört med den monitor som instruktionen beredes på. Om 
en arbetsinstruktion bereds i Composer på en monitor med 16:10-format för att sedan visas på 
en monitor med 4:3-format, kommer den information som är placerad nära kanterna på 16:10 
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monitorn att döljas på 4:3 monitorn. Detta beror på skärmarnas olika geometri. Information 
kommer även att döljas om arbetsinstruktionen bereds på en monitor med hög upplösning och 
visas på en monitor med låg upplösning. Om arbetsinstruktionen bereds på en skärm med låg 
upplösning och visas på en monitor med hög upplösning kommer istället modellen bli mindre 
än beredaren har tänkt sig. Vissa av objekten i Composer går att placera efter en procentsats 
relativt skärmen. Det vill säga att positionen anges som 90 % till höger utifrån skärmens 
bredd, dock kan endast vissa av Composers funktioner placeras enligt denna metodik. Figur 
24 och 25 visar en instruktion som är beredd på en skärm med 16:10-format och en 
upplösning på 1680x1050. Figur 24 är en skärmdump från en monitor 16:10-format och 
1920x1200 i upplösning. I denna figur saknas ingen information, dock ser modellen mindre ut 
än vad beredaren hade tänkt sig. Figur 25 är en skärmdump från en monitor med 4:3-format 
och 1280x1024, denna figur visar tydligt hur information döljs på grund av skärmens 
geometri. Observera att de fyra navigeringsknapparna ligger på samma plats oavsett 
skärmformat eller upplösning. Detta beror på att dessa är placerade enligt den relativa 
principen.  

 

Figur 24. Skärmdump från en 16:10 monitor med upplösningen 1920x1200  
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Figur 25. Skärmdump från en 4:3 monitor med upplösningen 1280x1024  
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6 Composer för monteringsberedning 
I detta stycke jämförs beredning av arbetsinstruktioner enligt de i kapitel 4 fyra identifierade 
metoderna med beredning i Composer. Metod 1 fotografering jämförs genom en fallstudie på 
en produkt som DELFOi ställde ut på tekniska mässan 2008. Metod 2 CAD-scener jämförs 
genom en fallstudie på företaget Wahlquists. Metod 3 skärmdumpar och metod 4 digitala 
arbetsinstruktioner jämförs endast med författarnas tidigare arbete på grund av projektets 
begränsade tidsomfattning. De fyra olika metoderna jämförs i en scoring i kapitel 8.2.1.  

6.1 Metod 1 - Fotografier 
I fallstudien jämförs tidsåtgång för att bereda bilder till en arbetsinstruktion utifrån fotografier 
med att bereda CAD-modeller i Composer. Då monteringsanvisningarna bygger på en 
produkt som ställdes ut på Tekniska mässan i oktober 2008 av DELFOi, som inte har någon 
egen tillverkning, är det inte rimligt att dra några objektiva slutsatser om vilken 
arbetsinstruktion som blev av högst kvalité eftersom ingen monteringspersonal kan tillfrågas.  

6.1.1 Utförande 
Produkten som studeras är ett ramverk för fixturering, kallat BoxJoint. När produkten 
monterades ner på Tekniska mässan togs ett antal fotografier. Dessa fotografier behandlades i 
Adobe Photoshop med beskärning, pilar, mått och siffror. Den totala tidsåtgången för att 
fysiskt montera ner ramverket, ta fotografierna och efterbehandla dem mäts. Denna tidsåtgång 
jämförs sedan med att i Composer skapa bilder utifrån CAD-modellen. Bilderna ska vara av 
samma antal och beskriva samma monteringssekvenser. Samma person har skapat de två olika 
bildserierna. Personen har goda kunskaper i både Photoshop och Composer.  

6.1.2 Resultat 
Att montera isär produkten krävde två personer på grund av produktens vikt. Detta arbete 
skedde parallellt med fotografering och tog 20 min, det vill säga 40 minuter effektiv arbetstid. 
Efterbehandlingen i Photoshop tog 30 minuter. Att skapa de 6 bilderna i Composer tog totalt 
27 minuter.  

6.1.3 Slutsats 
I detta försök uppvisades en tidsbesparing på ca 60 %. Om fotografier redan finns tillgängliga 
på montaget är skillnaden i tid mellan de två metoderna försumbar. Den stora tidsbesparingen 
kommer istället från det faktum att beredaren av arbetsinstruktionen inte behöver fysiskt sätta 
ihop och/eller ta isär produkten. Den faktor som bidrog mest till att fotograferingen tog så 
lång tid i detta försök var produktens otymplighet och vikt. Vissa av de tider som ytterligare 
bidrar till att öka totaltiden för fotograferingsmomentet har dock inte räknats in: exempelvis 
att hämta kamera och eventuella verktyg samt den tiden det tar för författaren att förflytta sig 
från datorn till monteringsstationen och tillbaka.  

6.1.4 Diskussion 
Fallstudien visar att arbete med Composer minskar beredningstiden för instruktionen. 
Huruvida 60 % tidsbesparing kommer att stämma för andra produkter är omöjlig att säga. En 
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stor fördel är att arbetet med arbetsinstruktionen i Composer kan inledas direkt när produktens 
CAD-modell är framtagen. Om fotografier används kan arbetet med arbetsinstruktioner 
inledas först när en prototyp av produkten är framställd.  

En annan av de stora resursbesparingarna med att använda Composer sker i samband med 
uppdatering av produkterna. Traditionellt måste den nya produkten fotograferas, bytas ut i alla 
dokument, symboler som pilar, cirklar etc. göras om samt att instruktionen måste skrivas 
ut/tryckas på nytt. Med Composer kan enkelt en produkt bytas ut bara genom en 
knapptryckning (eller automatiskt via PLM-system). Alla på förhand skapade bilder kommer 
uppdateras med den nya produkten. Mått och artikelnummer uppdateras automatiskt, med 
reservation för att en allt för ändrad geometri hos produkten kan göra att vissa detaljer måste 
efterjusteras. En arbetsinstruktion som är enkel att uppdatera kommer troligtvis att uppdateras 
oftare. Dåligt uppdaterade arbetsinstruktioner är en av orsakerna till att arbetsinstruktioner 
inte används enligt Larsson och Myrgren (2006).  

Författarnas bedömning är att kvalitén på arbetsinstruktionen kommer även att höjas då 
vanliga fotografier har en tendens att bli plottriga, om blanka ytor fotograferas uppstår även 
problem med reflektioner. I bilaga 2 kan fotobaserade instruktioner jämföras med bilder 
renderade i Composer. Composer ger även beredaren möjlighet att tona ner detaljer och/eller 
framhäva andra, vilket gör arbetsinstruktionen tydligare. Visserligen kan dessa effekter 
uppnås med hjälp av vanliga bildbehandlingsprogram, detta är dock en mycket tidsödande 
process.  

6.2 Metod 2 - Skärmdumpar CAD 
Denna utvärdering utgår från författarnas tidigare erfarenheter av att bereda 
pappersinstruktioner utifrån skärmdumpar från CATIA, se kap 3.1.4. Instruktionen som 
beretts under detta arbete har inte testats av någon montör, det är därför inte rimligt att dra 
några direkta slutsatser av kvalitén på instruktionen. Det gjordes heller ingen tidsstudie vid 
beredningen i CATIA och därför kan ingen exakt besparingssiffra tas fram. Studien bygger 
därför på författarnas egna subjektiva uppfattningar. Pga. omständigheterna ovan kan inga 
resultat och slutsatser presenteras, endast en diskussion kan föras.  

6.2.1 Utförande 
Produkten som studerades var ett ramverk för fixturering, BoxJoint. Med hjälp av författarnas 
befintliga kunskaper i CAD och bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop togs 
skärmdumpar som sedan efterbehandlades i Photoshop med pilar, mått etc. Dessa bilder 
kompletterades med text i ett HTML-dokument.  

6.2.2 Diskussion 
Beredningstiden i Composer jämfört med metod 2 kommer att minska något. Detta beror 
främst på att den icke värdeskapande tiden i växlingen mellan CAD- och 
bildbehandlingsprogrammet minskar. När i processen arbetet med arbetsinstruktionen kan 
inledas påverkas inte eftersom arbetet kan inledas när CAD-modellerna är färdiga, oavsett om 
skärmdumpar från CAD-programmet eller Composer används.  

Eftersom Composer ger möjlighet att spara projekt i olika vyer, som uppdateras automatiskt 
om produkten uppdateras, blir arbetet med att uppdatera arbetsinstruktionerna vid 
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produktförändringar mycket enklare. Att producera en ny bild med skärmdumpar innebär att 
beredaren måste: försöka ställa in rätt vinkel i CAD-programmet, ta en skärmdump, beskära 
skärmdumpen och ägga in nya symboler (pilar, artikelnr etc). Används istället Composer 
uppdateras produkten med en knapptryckning och därigenom produktens olika vyer 
(alternativt per automatik via 3Dvia sync) pilar och andra symboler ligger kvar.  

En annan stor skillnad mellan skärmdumpar och bilder från Composer är att symboler som 
pilar, cirklar etc. lätt kan läggas in i en 3D-miljö. När resultatet är en 2D-bild hamnar 
symbolerna i ett perfekt perspektiv när Composer används. Detta minskar risk för 
missförstånd och feltolkningar. Att ta en skärmdump och lägga på en pil med 3D-känsla är 
mycket svårt i ett bildbehandlingsprogram.   

En stor förtjänst är att bilderna producerade direkt ur Composer är av mycket högre kvalitet 
än skärmdumpar från ett CAD-program. Förklaringen till denna skillnad är att Composer 
jobbar i ett lättare format än CAD-programet, vilket medger en mycket högre detaljrikedom 
givet samma processor- och grafikkortsprestanda. En skärmdump från Composer ser bättre ut 
än en från ett CAD-program, givet att 3D-modellen ska gå att rotera och arbeta med. En 
annan viktig orsak är att skärmdumpen aldrig kan få ett högre antal pixlar än vad användarens 
skärm är inställd på. För att producera en så bra bild som möjligt bör därför skärmdumpar 
undvikas helt. Composer har en funktion som skapar bilder utifrån hur datorskärmen är 
konfigurerad, dock är det ingen skärmdump som produceras utan en helt ny bild renderas 
utifrån CAD-data. Eftersom en helt ny bild, som inte behöver kunna roteras, renderas, kan 
Composer utan större belastning rendera en bild med en stor detaljrikedom, jämför med CAD-
programmets skärmdump. För att se skillnaden mellan dessa bilder se bilaga 3.  

6.3 Metod 3 - CAD-scener 
För att jämföra metod 3 med Composer genomfördes en fallstudie på Wahlquist verkstäder i 
Linköping.   

6.3.1 Utförande 
Dagens beredningsmetod och operatörens användning av arbetsinstruktioner har analyserats 
djupare. Alternativa arbetsmetoder med hjälp av Composer har presenterats och diskuterats 
tillsammans med företaget. Några olika typer av arbetsinstruktioner har tagits fram och 
jämförts med de instruktioner och den metodik som används idag. Tillsammans med företaget 
har författarna utvärderat om Composer passar in i deras verksamhet och vad det i så fall 
skulle ge för vinster och effekter.  

6.3.1.1 Kartläggning av dagens beredningsmetod 
I dagsläget bereder Wahlquist arbetsinstruktioner baserade på CAD-modeller ritade i 
Pro Engineer. Alla CAD-modeller finns att ladda ner från en extern databas ur vilken 
beredarna checkar ut filerna och sparar på sina respektive lokala hårddiskar. Filen öppnas 
sedan i Pro Engineer där verktyget viewmanager används för att explodera modellen, dölja 
delar av modellen och ställa in kameravinkel. Dessa inställningar sparas som en Drw-fil med 
en instruktion per sida. Drw:en sparas sedan som pdf som sedan öppnas i Adobe Illustrator, i 
Illustrator läggs pilar, positionsnummer, linjer, förstoringsbubblor och mått till. De färdiga 
bilderna sparas sedan som eps-filer, vilket är ett vektorformat, formatet medger zoomning 
utan att bildernas kvalité försämras. Eps:n importeras sedan till Framemaker (Layout 
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program) där instruktioner i textformat skrivs och BOM läggs till i tabellformat. Filen sparas 
sedan som en pdf på en server och den färdiga instruktionen skrivs ut. Se figur 26. Om flera 
personer önskar använda samma CAD-fil för modellhantering måste modellen i fråga 
kopieras till företagets fil-server för att därefter hämtas av nästa användare.  

 

Figur 26. Dagens arbetsmetod vid framtagning av arbetsinstruktion  

Nackdelar med dagens arbetssätt är att det snabbt blir många filer vilket skapar administrativa 
problem, därigenom riskerar information att gå förlorad. Det tar också tid att byta mellan 
olika program, spara och öppna filer, speciellt tidskrävande blir det om ett steg i instruktionen 
ska ändras. Exempelvis kan en bild som inte visar viktiga delar av montaget pga. ofördelaktig 
kameravinkel behöva uppdateras. När kameravinkeln ändras kommer pilar, banor och 
förstoringar hamna ur position, ibland kan dessa justeras genom att korrigera positionerna. Ett 
annat problem är att CAD-filerna som innehåller informationen till instruktionen endast finns 
lokalt på datorn. Detta medför administrativa problem om flera beredare arbetar med samma 
arbetsinstruktion. När en produktförändring sker och instruktionen måste uppdateras hämtas 
den nya CAD-filen från databasen och ersätter den ursprungliga filen. Arbetet i viewmanager 
måste upprepas (se tidigare avsnitt) för nya detaljer. Förändrade detaljer medför ibland 
omarbete av vyn. Filen sparas som en ny pdf, Illustrator öppnas och bilden uppdateras, dock 
ligger pilar, nummer och banor kvar eftersom dessa ligger i ett separat lager (jämför med att 
lägga en OH-film över ett fotografi). Vid behov ändras pilar och banor. En ny eps sparas. Om 
filen har samma namn som den gamla eps:n, vilket den har om inte den gamla versionen av 
instruktionen behöver sparas uppdateras eps:n automatiskt i Framemaker se figur 27.  

 

Figur 27. Dagens arbetsmetod vid uppdatering av arbetsinstruktion  

6.3.1.2 Alternativa arbetsmetoder med Composer 
Två förslag togs fram där hela eller delar av instruktioner bereds i Composer:  

Förslag 1 
Bygger på dagens arbetsmetod med skillnaden att de två första stegen i arbetet utförs i 
Composer. D.v.s. CAD-modellerna hämtas på samma sätt och importeras till Composer, hela 
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bilden bereds och exporteras sedan i raster- eller vektorformat för att sedan importeras i 
Framemaker där instruktionen färdigställs. Se figur 28  

 

Figur 28. Alternativ arbetsmetod 1  

Slutresultatet blir det samma som i dagsläget, D.v.s. instruktioner som skrivs ut på papper, 
dock kan beredaren spara tid på varje bild som tas fram. Uppdateringar förenklas också något 
då det är ett steg mindre i processen. Med denna arbetsmetod kan beredaren även lägga in 
artikelnummer direkt i arbetsinstruktionen då artikelnumren inte behöver skrivas in manuellt 
som med dagens arbetsmetod, vilket medför att det går smidigt att uppdatera dessa vid 
förändringar.  

Förslag 2 
Bygger på att beredaren skapar animerade instruktioner som visas på en dataskärm för 
operatören. Beredaren importerar CAD-modeller till Composer och bereder hela instruktionen 
för att sedan spara den på ett nätverk se figur 29. Operatören kan sedan använda instruktionen 
med hjälp av en vanlig webbläsare och ett interface, se kap 5.6.  

 

Figur 29. Alternativ arbetsmetod 2  

Med denna metod finns en rad fördelar:  

 

Endast ett program används från CAD-fil till färdig arbetsinstruktion. Detta eliminerar 
den icke värdeskapande tiden i form av växlingar mellan program. 

 

Hela instruktionen ligger i en fil. Detta eliminerar de administrativa problem som idag 
uppstår på grund av det stora antal filer som skapas, vilket ibland leder till 
informationsförluster. 

 

Uppdateringen är effektivare 

 

Monterbarhet (DFA) kan analyseras 

 

Inga papper behövs 

 

Mindre text krävs, vilket sparar översättningskostnader   



 

54 

Ett antal andra fördelar sågs möjliga men var tvungna att utredas vidare:  

 
Tidsbesparing vid beredning kan göras 

 
Snabbare montering genom att operatöres lättare förstår montaget 

 
Effektivare utbildning  

Förslag 2 var den metod Wahlquists i samråd med författarna valde att gå vidare med. En 
specifik produkt valdes ut och en monteringsinstruktion bereddes i Composer och jämfördes 
med den instruktion som bereds enligt dagens arbetsmetod. Arbetsmomenten för den 
specifika produkten bestod av ett antal submontage, slutmontering samt några inställningar. 
För att anpassa instruktionen till olika erfarenhetsgrader D.v.s. en erfaren montör ska lätt 
kunna välja vilken information han/hon vill ta del av medan en mindre erfaren montör kan 
välja att se den fullständiga informationen. Vikten av detta beskrivs i kap 3.3.1. För att 
tillgodose detta gjordes en startsida där modeller över submontagen är synliga, för varje 
submontage finns en länk montören kan klicka på för att se instruktionen av det specifika 
submontaget. På startsidan finns också en länk för att se slutmonteringen av submontagen.  

Varje delinstruktion har flera valmöjligheter, där en erfaren operatör kan klicka sig igenom 
instruktionen och endast se artikelnummer, inställningsmått mm. på komponenterna medan en 
oerfaren montör kan välja att se en animering av hur varje komponent ska placeras och exakt 
hur en inställning ska göras. Dessa möjligheter för användaren att anpassa gränssnittet är 
viktigt enligt kap 3.3.1. De två arbetssätten kan även kombineras. För varje steg i 
instruktionen kan montören välja om han/hon vill stega sig fram eller spela upp 
animeringarna, om montören väljer att stega sig fram men missar något kan han/hon gå 
tillbaka och istället spela upp animeringen. Som förslag gavs även att vissa enkla montage kan 
ersättas med en technical illustration se kap 5.3. Dessa länkas från förstasidan på samma sätt 
som de animerade instruktionerna. De tekniska illustrationerna öppnas i ett eget fönster i 
Internet Explorer, vilket operatören kan stänga ner när han/hon önskar. Ett förslag på ett 
HTML-interface, se kap 5.6, togs fram där instruktionen visas i den stora rutan, nr 1 i figur 
30, i det vänstra fältet finns ett bibliotek över instruktioner som operatören kan öppna samt en 
sökfunktion se nr 2 i figur 30. I den lilla rutan kan operatören se vilken aktuell instruktion 
som visas för tillfället, nr 3 i figur 30.  
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Figur 30. HTML-interface anpassat till Wahlquist  

6.3.2 Resultat 
De animerade instruktionerna är så mycket tydligare att mycket av texten som finns i 
pappersinstruktionen blir överflödig, vilket sparar översättningskostnader om instruktionen 
ska användas i Estland. Produktionsteknikern på Wahlquists tror att felfrekvensen kan minska 
på grund av att de animerade montagen visar mer exakt än pappersinstruktionen hur montaget 
ska ske. Den animerade instruktionen förutsätter att operatören klickar sig fram stegvis genom 
arbetsinstruktionen, vilket medför att montagen kommer att ske enligt samma sekvens, vilket 
är att föredra ur kvalitetssynpunkt. Wahlquists såg även potential i de tekniska 
illustrationerna, eftersom det är lätt att se hur ett enkelt montage ska utföras, samt att han/hon 
har en BOM-tabell med artikelnummer som är knutna på ett bra sätt till de komponenter som 
ska monteras. Denna typ av illustration löser problemet att det endast finns en callout för varje 
sort av komponent då operatören kan klicka på ett artikelnummer i ritningen för att markera 
tillhörande komponenter, närmare beskrivet i kap 5.2.  

Operatören identifierar flera fördelar med arbetsinstruktioner framställda i Composer:   

 

Modellen kan roteras och zoomas på plats i monteringen vilket gör det möjligt att se 
detaljer och montage som är dolda i dagen pappersinstruktioner. Detta löser problemet 
med att operatören behöver gå in till produktionsteknikern för att vrida och zooma 
modellen då pappersinstruktionen inte är tillräckligt tydlig för att utföra ett montage. 

 

Operatören kan hålla muspekaren över detaljer för att se artikelnummer. Detta gör det 
betydligt lättare och mindre tidskrävande för operatören att få tag på ett 
artikelnummer, då montören tidigare var tvungen att gå igenom upp till tre olika 
dokument för att finna ett artikelnummer    
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För denna specifika monteringsinstruktion minskade beredningstiden med 58 % se figur 31.   

 

Figur 31. Tidsbesparing med Composer  

Vid monteringen av den aktuella produkten med hjälp av den nya instruktionen bekräftar 
montören flera av de fördelar som tidigare beskrivits. Montören ansåg att det var betydligt 
bättre att montera efter instruktionen beredd i Composer jämfört med de traditionella 
pappersinstruktioner han monterar efter i vanliga fall och att tid kommer sparas i 
monteringsprocessen med hjälp av de nya instruktionerna. Montören framhäver särskilt att det 
är:  

 

Lätt att se vilken ordning montagen ska ske i 

 

Lätt att få fram artikelnummer  

 

Lätt att navigera och hitta den information som söks  

Wahlquists efterfrågar ett kvalitetssystem där montören måste signera varje montage för att 
sedan kunna gå tillbaka och få information om det specifika montaget vid reklamation. Detta 
saknar instruktionen men går att ta fram, men då krävs en del XML-programmering vilket det 
inte fanns tid för i projektet. Dassault Systémes själva har visat förslag på hur detta kan se ut 
och information om detta lämnades som ett komplement.  

6.3.3 Slutsats 
Wahlquists skulle kunna dra flera stora fördelar om Composer användes istället för dagens 
arbetsmetod. Förutom tidsbesparingen vid framtagningen sparas även tid vid uppdatering. 
Arbetsinstruktioner bereda i Composer minskar behovet av text, vilket minskar 
översättningskostnaden för den Estniska fabriken. Arbetsinstruktioner beredda i Composer 
eliminerar en rad problem som Wahlquists montörer hade: att inga artikelnummer fanns direkt 
i arbetsinstruktionen och att montören ibland fick gå in till produktionsberedningen för att 
kunna se modellen på detta sätt sparas även tid i produktionen.  

6.3.4 Diskussion 
Tanken med att bygga upp instruktionen på ett interaktivt sätt är att en erfaren montör inte ska 
uppleva instruktionen seg och därför välja att inte använda instruktionen. Detta för att undvika 
två problem som beskrivs i kap 3.1.4, att montören inte använder arbetsinstruktionen om det 
tar för lång tid att hitta rätt information och att det ibland är mer text än vad som behövs för 
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montaget. Montören ska snabbt kunna hitta den specifika information han/hon är ute efter 
utan att behöva läsa och se information som han/hon ser som självklart. Montören som testade 
instruktionen tyckte detta fungerade mycket bra. Montören var mycket nöjd med 
instruktionen och tror att denna typ av instruktioner skulle underlätta arbetet avsevärt. 
Produktionschefen på Wahlquists trodde att den interaktiva instruktionen skulle säkra kvalitén 
på ett bättre sätt. De trodde även att beredningsarbetet i sig skulle bli mer stimulerande med 
Composer.  

Då fallstudien endast innefattade framtagning av en instruktion får tidsbesparingen på 58 % 
endast ses som en fingervisning, dock kan man dra slutsatsen att det inte tar längre tid att 
bereda denna typ av instruktioner än de pappersinstruktioner som bereds idag.  

6.4 Metod 4-Animeringar i DELMIA  
Denna utvärdering bygger på författarnas tidigare erfarenheter av att bereda animerade 
arbetsinstruktioner i DELMIA se kap 3.1.4. Instruktionen som beretts under detta arbete har 
inte testats av någon montör, det är därför inte rimligt att dra några direkta slutsatser av 
kvalitén på instruktionen. Det gjordes heller ingen tidsstudie vid beredningen i DELMIA och 
därav kan ingen exakt besparingssiffra tas fram. Studien bygger därför på författarnas egna 
subjektiva uppfattningar. Pga. omständigheterna ovan kan inga resultat och slutsatser 
presenteras, endast en diskussion kan föras.  

6.4.1 Utförande 
Produkten som studeras var ett ramverk för fixturering, BoxJoint. Efter några dagars 
självkurs med material från DELFOi kunde arbetet med den animerade arbetsinstruktionen 

inledas i DELMIA. Programmet kändes intuitivt och att illustrera enklare montage gick 
smidigt. Vissa problem uppstod dock när mer avancerade montage skulle illustreras.   

6.4.2 Diskussion 
Att göra instruktioner i Composer är enklare och kräver betydligt färre knapptryckningar än i 
DELMIA, dock får precision stå tillbaka. Att få exakta positioner och hastigheter på objekt 
som animeras i Composer är fullt möjligt, dock är detta mer tidskrävande i Composer än i 
DELMIA främst pga. utformningen av pivot, se kap 5.11. Att uppnå precision i rörelser i 
arbetsinstruktioner är dock av mindre relevans för instruktionens tydlighet. Composer har 
flera möjligheter som DELMIA saknar, främst att lägga till visuella effekter för att öka 
tydligheten, exempelvis pilar vilket gör instruktionen mer illustrativ. En annan viktig funktion 
DELMIA saknar är diggers, se kap 5.2, dettas gör att det krävs betydligt fler 
kamerapanoreringar i DELMIA än i Composer vilket inte är önskvärt. Operatörer som arbetar 
med animerade instruktioner upplever en form av sjösjuka då instruktioner innehåller mycket 
panoreringar.   

Den stora fördelen med DELMIA är att tidigare steg i beredningsarbetet kan användas direkt i 
simuleringen. Exempelvis, en produkt som tagits fram genomgår en DFA-analys i DELMIA, 
alla monteringssteg kontrolleras genom simulering, när DFA-analysen är klar kan den testade 
och godkända monteringssekvensen enkelt användas som en monteringsinstruktion. 
Konstruktionskrav från CATIA följer även med och kan läggas in som specifikationer i 
DELMIA-simuleringen. Den så kallade processen för hur en produkt ska tillverkas ligger 
hela tiden kvar, genom produktframtagningens alla steg, och ligger sedan till grund för en 
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arbetsinstruktion. Denna process tappas helt bort när modellen konverteras till Composer. 
Detta gör att alla tillverkningssekvenser som upprättats i DELMIA måste definieras en gång 
till för att skapa en arbetsinstruktion i Composer. Det gör även att återkopplingen längs hela 
produktionsprocessen bryts. Tanken med digital manufacturing i DELMIA är att en ändring 
vart som helst i beredningsprocessen fortplantar sig tillbaka genom hela processen. 
Exempelvis om en monteringssekvens ändras, fortplantar sig ändringen tillbaka till MPS-
systemet så att detta anpassar sig till den nya monteringssekvensen. Detta gäller dock bara om 
företaget bereder i DELMIA.  

För att kunna se en instruktion beredd i DELMIA krävs programvaran DPM Shop Floor 
Veiwer. Det krävs en licens för varje dator som ska visa en DELMIA instruktion. Detta 
program har även upplevts långsamt och segt av användare (Kihlman, 2008). Animeringar 
som skapats i Composer kan däremot köras på vilken vanlig dator som helst, utan krav på 
licensierad programvara. Detta medför att det är betydligt enklare och billigare att distribuera 
instruktioner beredda i Composer. 
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7 Konkurrentanalys 
I detta kapitel analyseras konkurrerande program till 3Dvia Composer. Adobe 3D Reviewer 
har analyserats med hjälp av en demolicens från Adobe. DELMIA har analyserats utifrån 
tidigare arbete som författarna har genomfört, se kap 3.1.4. PTC Abrotext IsoDraw kunde inte 
utvärderas då ingen demolicens fanns att tillgå, därför nämns programmet endast utan någon 
jämförelse.  

7.1 Adobe 3D Reviewer 
Programmet ingår i programpaketet Adobe Acrobat Pro Extended. Detta paket är till för att 
skapa olika PDF filer för presentationer. 3D Reviewer är ett program för att kunna lyfta in 3D 
Cad modeller. Utifrån dessa modeller kan sedan bilder och PDF:er skapas med mått, texter, 
snitt m.m. I PDF-formatet kan även animeringar skapas. Adobe 3D är främst profilerat som 
ett verktyg för marknadsföring, eftersom detta tillämpningsområde inte undersöks i denna 
rapport (se avgränsningar kap 1.3) kommer Adobe 3D analyseras utifrån dess möjligheter att 
skapa arbetsinstruktioner. Programvarans profilering kan göra att jämförelsen med Composer 
ur arbetsinstruktionssynpunkt känns orättvis, Adobe 3D är dock ett av programmen som 
nämndes som konkurrent under en kurs i Composer från Dassault Systémes under våren 2008.  

7.1.1 Import 
Importen i 3D Reviewer går betydligt mycket snabbare än i Composer. Detta är ett mindre 
problem eftersom importen oftast sker en gång per projekt och upptar en mycket liten del av 
projektets totala tid, dessutom kan en import ske samtidigt som beredaren ägnar sig åt andra 
saker eller nattetid. Vad som spelar större roll är det faktum att importen i 3D Reviewer 
verkar mycket mer felsäker än i Composer. Under detta examensarbete har det uppstått 
mycket problem vid import från av vissa format till Composer, se kap 5.11.4. Med 
reservations för handhavandefel är den enda säkra slutsatsen som kan dras att det är enklare 
att importera i 3D Reviewer än Composer.  

7.1.2 Export 
Huvudtanken med 3D Reviewer är att resultatet ska presenteras som en PDF. Fördelen med 
detta format är att det är plattformsoberoende och väletablerat. Det går även att publicera 
diverse andra format som exempelvis STEP, men inget av dessa lämpar sig bättre än PDF för 
presentation. I likhet med Composer kan även bilder skapas, både rasterbilder (JPEG, BMP) 
och vektorbilder (DFX, EMF). Beträffande bildkvalité är 3D Reviewer sämre än Composer på 
alla dessa format, jämförelser finns i bilaga 1. Flera inställningsmöjligheter saknas i Adobe 
3D, exempelvis hur breda konturerna ska vara i vektorformat.  

7.1.3 Gränssnitt 
Gränssnittet i Adobe 3D Reviewer känns gammalmodigt jämfört med Composer. Delvis beror 
detta på rent visuella effekter som att ikoner knappar etc. ser gammalmodiga ut. Den största 
faktorn är dock de för användaren begränsade möjligheterna att anpassa gränssnittet. Två 
exempel på detta är att alla knappar i fält 4 i figur 32 endast är enkelknappar , D.v.s. de 
innehåller endast en funktion. I Composer kan dessa knappar antingen innehålla flera 
funktioner som kommer upp i en list när knappen trycks in, eller endast en funktion. En annan 
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stor skillnad är att användaren i Composer själv kan lägga upp fönstrets utseende, exempelvis 
ha två olika fält, se figur 32, i fönstrets högerkant, eller lägga de olika funktionerna som 
flikar, som syns högst upp i fält 1 i figur 32. I 3D Rewiever kan fält 1 i figur 32 inte delas upp, 
det innehåller en information av olika karaktär, denna information är i Composer uppdelad 
efter tillhörighet i antingen flikar, eller i nya fält, allt efter användarens önskemål. Detta gör 
det svårare för användaren att veta i vilket sammanhang denna utför vissa uppgifter, beskrivet 
i kap 3.3.1. Dessutom är det ett tydligt tecken på ett gammalmodigt sätt att utforma gränssnitt, 
att låta användaren anpassa sig till gränssnittet istället för tvärtom, beskrivet i kap 3.3.1.  

Den största bristen i gränssnittet är utan tvekan att det helt saknas en ångrafunktion, någon 
som får betraktas som standard i dagsläget. Detta leder till att misstag blir mycket svårare att 
rätta till. I kapitel 3.3.1 beskrivs vikten av att tänka på att användaren inte alltid vill slutföra 
det den startat. Vissa funktioner öppnar ett nytt fönster för att ta användaren vidare i 
processen, i figur 32 är detta fönster markerat som nr 2. Visserligen kommer programmet ihåg 
vart användaren sist placerade detta fönster, men fönstret kan inte integreras i 
programfönstret, utan måste ligga och skymma annan information, antingen i fält 1 eller 3 i 
figur 32. Detta står i strid med det som beskrivs i kap 3.3.1, att ett bra gränssnitt är ett som 
inte märks.   

 

Figur 32. Skärmdump från Adobe 3D Reviewer  

7.1.4 Vy-funktioner 
Som tidigare nämnt har Adobe 3D inte samma profil som Composer. Detta visar sig tydligt 
när syftet är att framställa arbetsinstruktioner. En del funktioner är gemensamma för 
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programmen, som exempelvis mått och call-outs (beskrivet i kap 5.2). Dock saknas en hel del 
verktyg som är viktiga vid framtagning av arbetsinstruktioner exempelvis diggers, paths och 
pilar, dessa funktioner är närmare beskrivna i kap 5.2. Detta gör att bilderna som skapas i 
Adobe 3D blir mindre illustrativa än de som skapas i Composer.  

7.1.5 Animeringsfunktioner 
Likt Composer har även Adobe 3D en funktion för animeringar av 3D-CAD modellen. Denna 
funktion är dock inte alls lik Composer, alla de goda egenskaper som Composer har, se kap 
5.1, som exempelvis det intuitiva keys systemet och den smidiga integrationen mellan vyer 
och animeringar saknas helt. Att skapa animeringar är inte alls lika enkelt och ger inte alls lika 
bra resultat som i Composer. Den största bristen är att olika animeringar, t.ex. två olika 
rörelser eller en rörelse och en rotation inte kan ske samtidigt i Adobe 3D, utan animeringarna 
sker i följd. Det finns inte heller någon möjlighet att styra tiden för animationen, varje rörelse 
sker med konstant hastighet.  

7.1.6 Uppdatering 
I Adobe 3D saknas helt möjlighet att uppdatera CAD-modellen och dra nytta av tidigare 
arbete.  

7.1.7 Slutsats 
Som tidigare nämnt är jämförelsen mellan Adobe 3D och Composer inte helt rättvis ur 
arbetsinstruktionssynpunkt. Följaktligen saknas flera viktiga funktioner och möjligheter. 
Adobe 3D kostar dock betydligt mycket mindre än Composer, författarna anser dock att om 
ett företag vill lägga resurser och energi på förändring av arbetsinstruktioner är denna 
kostnadsskillnad inget som motiverar en ur arbetsinstruktionssynpunkt mindre kompetent 
programvara.  

7.2 DELMIA 
Ett programpaket för så kallad digital manufacturing , programpaketet innehåller en rad 
funktioner. Denna analys fokuserar enbart på möjligheterna att bereda arbetsinstruktioner.  

7.2.1 Import 
CATIA/DELMIA kan förutom de egna CAD-formaten importera en rad olika CAD-format, 
ett stöd för många av dessa måste dock köpas till.  

7.2.2 Export 
De färdiga arbetsinstruktionerna kan exporteras som vektorbilder för 2D-bilder eller som 
DELMIA work instructions. Vektorbilderna kan användas av i stort sett vilket bild- eller 
textredigeringsprogram som helst. DELMIA work instructions kan endast öppnas med hjälp 
av DPM Shoop Floor, som kräver en specifik licens från Dassault Systémes. Det finns ingen 
möjlighet att exportera arbetsinstruktionen till något standardiseras format som inte kräver 
licenser, som exempelvis PDF.  
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7.2.3 Gränssnitt 
Gränssnittet är bra och ger användaren stora möjligheter att anpassa det efter önskemål, något 
som är viktigt enligt kap 3.3.1. Det finns dock en hel del funktioner som inte beter sig som en 
användare kan förvänta sig, vilket även det är viktigt enligt kap 3.3.1. Detta kan vålla stora 
problem för användaren, misstag som begås i ett tidigt steg och visar sig ofta långt senare. För 
en van användare vållar detta förmodligen inga problem, men för en användare som använder 
programmet sporadisk blir det fler.  

7.2.4 Vy-funktioner 
Vyer skapas genom att upprätta scener i CATIA. Dessa fungerar på samma sätt som 
Composers vyer, beskrivet i kap 5.1. Vektorbilderna som bereds enligt denna metod påminner 
mycket om klassiska pappersritningar. Mått, toleranser och artikelballonger kan läggas till. 
Dock saknas möjligheten att skapa perspektivbilder.  

7.2.5 Animeringsfunktioner 
I Delmia DPM assembly kan arbetsinstruktioner beredas med hjälp av att detaljer tonar in/ut, 
olika kameravinklar och texter. Jämfört med Composer saknas en del funktioner som gör 
arbetsinstruktionen mer intuitiv, som exempelvis rörliga pilar och mått. De flesta funktionerna 
är mycket svårare att hantera i DELMIA jämfört med Composer och kräver flera 
knapptryckningar. En fördel med CATIA/DELMIA jämfört med Composer är att det är lättare 
för användaren att skilja olika operationer från varandra och flytta om i händelseordningen. 
Detta beror på att DELMIA använder olika processer som definieras enligt ett PERT-schema, 
istället för Composers keys , se kap 5.1.  

7.2.6 Uppdatering 
I CATIA/DELMIA kan produktförändringar enkelt uppdateras i scenerna eller 
arbetsinstruktionerna genom att delar i CAD-produkten, definierat i kap 3.2.4, byts ut eller 
uppdateras.  

7.2.7 Slutsats 
CATIA/DELMIA är ett program för hela produktframtagningen till skillnad från Composer. 
Att programpaketet täcker in många olika aktiviteter medför att det inte är lika specialiserat 
som Composer, vilket leder till att det inte finns lika många funktioner anpassade för 
arbetsinstruktioner. Eftersom de andra delarna av produktframtagningen ofta kräver precision 
ligger samma precisionstänk över hela plattformen. Denna precision är inte nödvändig när just 
arbetsinstruktioner bereds, vilket leder istället till att många operationer känns onödigt 
krångliga jämfört med Composer.      
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7.3 PTC Arbortext IsoDraw 
IsoDraw är en programvara för teknisk dokumentation som nämnts eller omskrivits som en 
konkurrent till Composer i ett antal olika sammanhang under detta examensarbete. IsoDraw 
skiljer sig från Composer eftersom programmet från början är framtaget för teknisk 
illustration, se kap 5.3. Senare har programmet uppdaterats med vissa animeringsfunktioner. 
Composer är istället utformat som ett animeringsverktyg som senare har uppdaterats med 
verktyg för teknisk illustration, se kap 5.3. Under examensarbetet fanns det ingen möjlighet 
att testa IsoDraw eftersom PTC inte tillhandahåller några demolicenser av programvaran. 
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8 Resultat 
I kapitlet nedan presenteras huvudresultaten från arbetet. De delar av beredningsprocessen 
som Composer kan behandla och vilka besparingar som kan göras med Composer presenteras. 
De olika arbetsmetoderna i kap 4 rangordnas med hjälp av en scoring och även de 
konkurrerande programmen som analyseras i kap 7 rangordnas genom en scoring. Ett 
dokument för implementering hos kundföretag presenteras i kap 8.5. Den syntetiserade 
produktlivscykeln som beskrivs i kap 4.3 är även den ett resultat. Den har dock placerats 
tidigare i rapporten för att ge läsaren en bättre bild av Composers integration i 
produktlivscykeln.  

8.1 Composer i processen 
Composers är främst avsett för att skapa arbetsinstruktioner. Trots detta kan programmet 
användas till andra delar av beredningen: att genomföra DFA-analyser, kap 3.1.3, och att 
upprätta en M-BOM, se kap 3.2.4. Att använda Composer till dessa två ändamål är främst 
lämpligt för företag som i dagsläget inte alls arbetar med någon form av digital beredning. 
Om företaget i dagsläget använder exempelvis DELMIA för digital beredning finns det inte 
tillräckligt stora vinster som motiverar att använda Composer till detta istället.  

Den stora fördelen med att genomföra en DFA-analys och skapa en M-BOM i Composer är 
att detta kan göras i samband med att arbetsinstruktionen bereds. Genom att göra detta bereds 
inte bara en instruktion, utan även en metodik för hur en produkt ska monteras och en kontroll 
om produkten går att producera på ett rationellt sätt, se figur 33.  

 

Figur 33. Composer i PLM-systemet  

8.2 Arbetsmetoder 
De fyra olika arbetsmetodikerna som har identifierats i kapitel 4 jämförs genom en 
scoringprocess. Metod 1, att arbeta med fotografier som efterbehandlas med ett vanligt 
kontorsprogram (ex. Excel eller Word) är i denna scoring referenskoncept. Detta eftersom 
denna metodik är mest utbredd enligt denna rapports kartläggning. Siemens, TitanX, 
PartnerTech och BT:s monterings sida arbetar alla enligt denna metodik. Övriga koncept är:  

 

Att arbeta med Composer, antingen genom att skapa animeringar eller vyer, båda 
dessa har testats i fallstudien hos Wahlquists. 

 

Att ta skärmdumpar från CAD-program för att sedan efterbehandla i något 
bildbehandlingsprogram (ex. Photoshop eller Illustrator), författarna har arbetat enligt 
denna metodik i tidigare projekt. 
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Att skapa vyer i CAD-programet för att sedan efterbehandla i något 
bildbehandlingsprogram (ex. Photoshop, Illustrator), Wahlquists och BT:s service sida 
arbetar enligt denna metodik.   

8.2.1 Concept Scoring 
Utifrån utvärderingen av de olika metoderna i kap 4 rangordnas metoderna genom en scoring 
i detta kapitel. Teorin bakom scoringmetoden finns beskriven i kap 2.1.3. De kriterier som 
används definieras enligt:  

Tidsåtgång framställning: Tiden det tar att bereda en arbetsinstruktionen. 
Tidsåtgång uppdatering: Tiden det tar att uppdatera en befintlig arbetsinstruktion. 
Placering i PLC (Placering i produktlivscykeln): Anger hur tidigt i produktlivscykeln 
framtagning av arbetsinstruktionen kan inledas. 
Kunskapskrav: Hur stora krav ställer konceptet på användarens datorkunskaper. Metoden 
med fotografier och Word/Excel är referens och borde kunna genomföras med genomsnittliga 
datorkunskaper. 
Investeringskostnad: Beskriver hur mycket företaget måste investera initialt för att kunna 
använda konceptet. Vid bedömningen förutsätts att företaget redan innehar licenser till CAD-
program och Microsoft Office programmen. 
Arbetsinstruktionens kvalité: Författarnas bedömning om hur tydlig och lättolkad den 
producerade arbetsinstruktionen blir. Även minskat behov av text vägs in. 
DFM-analys: Beskriver möjligheten att genomför DFM analys samtidigt som 
arbetsinstruktionen framställs.  

De olika kriteriernas vikt har fastställt genom att författarna, utifrån företagsintervjuerna i kap 
4.1, oberoende av varandra har kommit fram till ett viktvärde. Medelvärdet av författarnas 
viktvärden är det som finns i tabell 2 och 3.  

Metod 

 

1 Fotografier 
word/excel (ref) 

2 CAD 
skärmdumpar 

3 CAD scener 

 

Kriterium  Vikt  Värde 
Viktat 
värde  Värde 

Viktat 
värde  Värde 

Viktat 
värde 

Tidsåtgång 
framställning 

20 % 3 0,60 4 0,80 4 0,80 

Tidsåtgång 
uppdatering 

15 % 3 0,45 4 0,60 4 0,60 

Placering i PLC 15 % 3 0,45 5 0,75 5 0,75 
Kunskapskrav 5 % 3 0,15 2 0,10 1 0,05 
Investeringskostnad 5 % 3 0,15 3 0,15 3 0,15 
Arbetsinstruktionens 
kvalité 

35 % 3 1,05 3 1,05 4 1,40 

DFM analys 5 % 3 0,15 4 0,20 4 0,20 
Total 
poäng 

3,00 3,65 3,95 

 

Rank 6 5 4 

Tabell 2. Metodscoring I  
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Metod 

 
4 Animeringar 
DELMIA 

Composer 
(animeringar) 

Composer (vyer) 

 
Kriterium  Vikt  Värde 

Viktat 
värde  Värde 

Viktat 
värde  Värde 

Viktat 
värde 

Tidsåtgång 
framställning 

20 % 4 0,80 5 1,00 5 1,00 

Tidsåtgång 
uppdatering 

15 % 5 0,75 4 0,60 5 0,75 

Placering i PLC 15 % 5 0,75 5 0,75 5 0,75 
Kunskapskrav 5 % 1 0,05 1 0,05 1 0,05 
Investeringskostnad 5 % 1 0,05 1 0,05 2 0,10 
Arbetsinstruktionens 
kvalité 

35 % 4 1,40 5 1,75 4 1,40 

DFM analys 5 % 5 0,25 5 0,25 4 0,20 
Total 
poäng 

4,05 4,45 4,25 

 

Rank 3 1 2 
Tabell 3. Metodscoring II  

Att arbeta med Composer är enligt denna scoring det klart bästa alternativet. Animeringsläget 
är det koncept som får det högsta betyget, detta beror främst på att detta koncept uppfyller 
kravet på arbetsinstruktionens kvalité, som har högst vikt. Att arbeta med Composer och vyer 
är fördelaktigt jämfört med referenskonceptet. Att arbeta med hjälp av ett CAD-program, 
antingen genom skärmdumpar eller vyer, är även det bättre än referenskonceptet. Båda dessa 
får dock lägre betyg än Composer eftersom de tar längre tid vid framställning och 
uppdatering. Investeringskostnaden bedöms som bättre eftersom de flesta företag redan har 
CAD-programvara i sin verksamhet. Förutom att Composer sparar tid i beredning och vid 
uppdateringar av arbetsinstruktioner så ger programmet en stor fördel då arbetet kan inledas 
tidigare i produktframtagningsprocessen än med metod 1. Detta medför minskad risk för 
produktionsförseningar till följd av försenade arbetsinstruktioner. De metodernas olika 
tidsåtgång, placering i processen och hur de påverkar starten av volymproduktionen visas i 
figur 34.  

 

Figur 34. Arbetsinstruktionsmetoder i produktframtagningen  
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8.2.1.1 Känslighetsanalys 
I bilaga 7 har en känslighetsanalys av metodscoringen genomförts. Ytterligare två fall har 
scorats genom att viktningen har ändrats för att anpassas till två olika fall. Fall 1 utgår från ett 
mindre företags behov, med detta avses ungefär 100 anställda eller färre, detta gör att 
investeringskostnaden blir viktigare då företaget har mindre resurser. Kunskapskraven blir 
även viktigare eftersom det mindre företaget inte har lika specialiserad kompetens jämfört 
med ett större. På ett företag av denna storlek kommer beredning av arbetsinstruktioner bara 
vara en del av många arbetsuppgifter för produktionstekniker vilket kommer leda till att 
programvaran inte kommer att användas kontinuerligt. De faktorer som får mindre betydelse 
är placeringen i produktlivscykeln, arbetsinstruktionens kvalité och möjligheterna till DFM-
analys. I detta fall får Composer (vyer) den högsta poängen, tätt efter kommer metod 2 och 3. 
Att dessa får högre poäng än Composer (animeringar) bygger på antagandet om att företaget 
redan har en CAD-programvara och personal som behärskar den. Om ännu större vikt läggs 
vid kunskapskrav och investeringskostnader kommer metod 2 eller 3 få den högsta poängen. 
Composers (animeringar) hamnar på en fjärde plats på grund av dess höga 
investeringskostnad. Värt att notera är att metod 4, DELMIA, kommer på sista plats.  

Fall 2 beskriver ett företag som är större än de som intervjuats i kap 4.1, exempelvis Volvo 
eller Scania. I detta fall blir investeringskostnaden och kunskapskraven av mindre betydelse. 
Dessa företag har inga problem med en investering av denna storlek, det finns även personal 
specialiserad på arbetsinstruktioner som kan arbeta kontinuerligt med programvaran. Tiden 
det tar att bereda och uppdatera instruktionen får även det mindre betydelse. Vikten hamnar 
istället på vilken kvalité arbetsinstruktionen håller, eftersom en hög kvalité leder till kortade 
upplärningstider för personal, enligt kap 3.3.2 och 3.3.3. Kan upplärningstiden kortas med 
bara några procent i ett företag av denna storlek sparas investerings- och beredningskostanden 
snabbt in. Dessa ändringar i viktningen leder till att Composer (animeringar) hamnar som etta, 
med en mycket större marginal till tvåan än i tabell 2 och 3. Vidare hamnar metod 3 och 4 på 
lika hög poäng, detta kan te sig märkligt eftersom DELMIA kan behandla en mycket större 
del av PLM-livscykeln än ett CAD-program, något som borde passa storföretag. Detta beror 
på att endast rena arbetsinstruktionsaspekter vägs in i scoringen, förutom möjlighet till DFM-
analys vägs inga andra PLM-aktiviteter in i processen.  

8.2.2 Slutsats 
Att arbeta med Composer är den metod som genom scoringen har visat sig vara den bästa. 
Känslighetsanalysen tyder på att mindre företag bör arbeta med vy-läget och ju större 
företaget blir, ju mer finns det att tjäna på att arbeta med animeringsläget. Är företaget mycket 
litet är CAD-scener eller CAD-skärmdumpar de effektivaste metoderna.  

8.3 Besparingar med Composer 
Composer medför besparingar under beredningsarbetet och i produktionen. Dassault 
Systémes hävdar att det finns stora besparingar att göra under beredningsarbetet. Dock är 
detta i ett reklamsyfte men fallstudien på Wahlquist, se kap 6.3, styrker detta då en 
tidsbesparing på 58 % gjordes.  

Tid i produktionen kan sparas genom att använda interaktiva arbetsinstruktioner vilket stödds 
av Salonen et al, (2008) där operationstiden minskade med 13 % framförallt finns det tid att 
spara under upplärningstiden vilket också stöds av Salonen et al, (2008) där tiden minskade 
från 20 dagar till 1 dag. Malmsköld, et al. (2007) studie visar att upplärningstiden minskar 
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med 50 %. Även montören på Wahlquist säger att tid kommer att sparas vid användandet av 
interaktiva instruktioner.  

8.3.1 Return On Investment  
För att få en uppfattning om återbetalningstiden då Composer implementeras på företag görs 
en ROI-kalkyl. Beräkningen görs på två olika storlekar av företag och med två olika 
besparingsalternativ. Denna kalkyl bygger endast på rimliga antaganden gjorda av författarna. 
Implementeringskostnaderna är antagna i samråd med en säljare på DELFOi och 
besparingsalternativen bygger på fallstudien hos Wahlguist se kap 6.3 samt de studierna i kap 
3.3.2 och 3.3.3. dock är besparingsprocenten betydligt lägre än i dessa fall för att kalkylen ska 
bli mer trovärdig. De antaganden som är gjorda presenteras nedan.  

Företag 1  
Listpris licens Composer  70 000 kr 
Utbildning    15 000kr 
Hårdvarukostnad  25 000kr 
Installation    35 000kr 
Årlig kostnad   20 000kr  

Beredare   1st 
Montörer   10st 
Kostnad beredare  45000 kr/mån 
Kostnad montör  30000 kr/mån  

Företag 2 
Listpris licens Composer  5*70 000 = 350 000 kr 
Utbildning    75 000kr 
Hårdvarukostnad  200 000kr 
Installation    35 000kr 
Årlig kostnad   100 000kr  

Beredare   5st 
Montörer   80st 
Kostnad beredare  45000 kr/mån 
Kostnad montör  30000 kr/mån  

Tidsbesparing Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Beredning 8 % 30 % 30 % 8 % 
Montering 3 % 10 % 3 % 10 % 

Tabell 4. Besparingsscenarier  

Återbetalningstiden för de olika företagen och scenarierna redovisas nedan.   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4  
Företag 1 13 mån 4 mån 7 mån 5 mån 
Företag 2 8 mån 3 mån 5 mån 3 mån 

Tabell 5. Återbetalningstid för implementering av Composer  
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8.4 Konkurrentanalys 
För att utvärdera Composers ställning på markanden görs en så kallad Scoring, se kap 2.1.3. 
De tre programmen som jämförs är Dassault Systémes 3Dvia Composer, Adobe 3D reviewer 
(som ingår i programpaketet Adobe Acrobat 9 Pro Extended) och Dassault Systémes 
DELMIA DPM Assembly. Composer är satt som referens pga. att syftet denna studie är att 
utvärdera just Composer. Programmen har utvärderats enligt följande:  

3Dvia Composer (version V6R1): har använts under fallstudien hos Wahlquists. Förutom 
detta har författarna gått en tvådagars kurs från Dassault Systémes och gjort ett antal andra 
projekt för DELFOi:s räkning  

Adobe 3D reviewer (version 9.0.0.107): Utifrån en 30-dagars så kallad trial license har 
programmet utvärderats men hjälp av programmets hjälpfunktion och boken Adobe Acrobat 
3D Version 8 Classroom in a Book . Denna bok är egentligen avsedd för en tidigare version 
av programvaran, vid tiden för examensarbetet fanns det dock ingen bok på marknaden för 
version 9.  

DELMIA DPM Assembly (Version V5R17): Har använts för att bereda 
monteringsinstruktioner, se kap 3.1.4.  

Då inlärningen av de olika programvarorna har skett genom olika metoder och vid olika 
tidpunkter finns en risk för att vissa av programvarorna uppfattas bättre eller sämre än de 
kanske egentligen är. Författarna har därför försökt ta så stor hänsyn som möjligt till dessa 
faktorer i bedömningen av programvarorna. Analysen avser endast de angivna versionerna av 
programvarorna.  

8.4.1 Concept Scoring 
De olika programmen utvärderas i kap 7. De kriterier som används definieras enligt:  

Gränssnitt: Hur bra och enkelt gränssnittet är att arbeta med, enligt kap 3.3.1. 
Funktioner: Hur många och hur användarvänliga programmets funktioner är för att skapa 
bilder och animationer. 
Uppdateringar: Beskriver hur mycket omarbete av arbetsinstruktionen som krävs vid 
uppdateringar av CAD-modellen 
Import: Beskriver hur möjlighet det är att importera olika CAD-format och hur säker 
processen är 
Export: Beskriver hur många olika format programmet stödjer, vilka inställningsmöjligheter 
som finns samt hur användarvänlig exportfunktionen är. 
Investeringskostnad: Hur mycket kostar programvaran           
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Programvara 

 
Composer (ref) Adobe 3D DELMIA 

 
Kriterium  Vikt  Värde 

Viktat 
Värde  Värde 

Viktat 
Värde  Värde 

Viktat 
Värde 

Gränssnitt 25 % 3 0,75 1 0,25 2 0,50 
Funktioner 40 % 3 1,20 1 0,40 2 0,80 

Uppdateringar 10 % 3 0,30 1 0,10 3 0,30 
Import 5 % 3 0,15 4 0,20 1 0,05 
Export 20 % 3 0,60 2 0,40 1 0,20 

 

Total Poäng 3 1,35 1,85 
Tabell 6. Programvaruscoring  

8.4.2 Slutsats 
Utifrån denna scoring-matris är Composer den bästa programvaran på alla punkter utom 
import. Detta beror enbart på att importen i Adobe 3D strular betydligt mindre än den i 
Composer, vilket påverkar den totala bedömningen ytterst lite. Adobe 3D:s låga poäng 
bekräftar det som nämnts i kap 7.1, att detta program inte är utformat för framtagning av 
arbetsinstruktioner. DELMIA får lägre poäng än Composer eftersom gränssnittet inte är 
riktligt lika intuitivt, funktionerna för arbetsinstruktioner är begränsade, ett mindre antal 
CAD-format kan importeras samt att en instruktion från DELMIA kräver en specifik licens på 
varje dator den ska visas på. Denna scoring gäller endast för modulerna DPM Assembly samt 
DPM shop floor i DELMIA.  

8.5 Implementering av Composer 
Att inför Composer innefattar mer än att införskaffa en programvara då det flesta företag idag 
har någon typ av PLM-system som Composer måste integreras i. För att underlätta 
implementering av Composer i en verksamhet föreslås följande metodik. Implementeringen 
bör ske under 4 steg, se figur 35, där DELFOi tillhandahåller utbildning och konsultation.  

 

Figur 35. Implementering av Composer 
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8.5.1 Steg 1 - Systemintegration 
DELFOi tillhandahåller två konsultationsdagar i detta steg. En dag för att kartlägga 
kundföretagets PLM-system och sätta upp riktlinjer för hur Composer ska integreras. Den 
andra dagen läggs i slutet på steget för verifiering av systemintegrationen.  

Användarna av Composer måste kunna hämta information från PDM-systemet och lagra 
information i ERP-systemet eller PDM-systemet beroende på var företaget i fråga vill lagra 
sina arbetsinstruktioner (se nr 1 & 2 i figur 36). D.v.s. beredaren måste kunna öppna 
CAD-modeller i smg-format och kunna spara de färdiga instruktionerna i önskat format. Ett 
alternativ är att endast lagra arbetsinstruktionerna på en fil-server, utan koppling till 
PDM/ERP-systemet. Denna metod är mindre komplicerad att implementera och underhålla, 
och kostar därför mindre pengar.  Uppdateringar och versionshantering måste också kunna 
hanteras på ett smidigt sätt. Då konvertering från CAD-filer till Composer-format har vållat 
stora problem under detta projekt är det ytterst viktigt att detta fungera perfekt innan 
implementeringen fortsätter. Operatören måste enkelt kunna hämta arbetsinstruktionerna från 
PDM- eller ERP-systemet alternativt från en fil-server (se nr 3 i figur 36). Det flesta företag 
vill även ha någon form av återkoppling där information från processen lagras, t.ex. vem som 
utfört den, när den är utförd, problem som uppstått, tidsåtgång mm (se nr 4 i figur 36). Detta 
kan integreras i arbetsinstruktionen genom att skapa ett interface men kräver betydligt mer 
konsultation från DELFOi i form av XML-programmering. Ett enklare alternativ är att 
operatören har ett fristående dokument där han/hon kan rapportera in informationen. Om 
företaget ifråga är nöjt med det återkopplingssätt det har idag finns det ingen anledning att 
byta ut det.   

Att ta fram en specifikation för detta flöde gör DELFOi i samarbete med kundens 
systemförvaltare. Integrationen av Composer i PLM systemet genomförs av 
systemförvaltaren.   

 

Figur 36. Flödet mellan ett företags olika datasystem  

1. Konvertering av CAD-filer till smg-format  
2. Lagring av data skapad i Composer 
3. Distribution av data skapad i Composer 
4. Återkoppling av data t.ex. problem som uppstått under processen, vem som utfört 

processen och när processen utfördes mm.   
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8.5.2 Steg 2 - Utbildning 
DELFOi tillhandahåller en tredagars utbildning. Förutom utbildning i själva programvaran 
Composer informerar DELFOi även om hur beredaren hämtar och sparar information i PLM-
systemet. Produktionsledare, produktionstekniker, beredare och montörer bör involveras i 
detta steg.  

Efter utbildningen tas ett lämpligt pilotprojekt fram, det är viktigt att hela 
beredningsprocessen med Composer ryms i pilotprojektet. Det är även viktigt att välja ett 
montage som lämpar sig för ett pilotprojekt. Förutom att ordinarie verksamhet inte får störas 
alltför mycket finns även några rekommendationer för vilket montage som ska väljas:  

 

Montaget bör vara ett av de mer avancerade i företagets verksamhet 

 

Montaget bör vara väl utprovat, så att montaget i sig inte vållar frustration hos 
operatören och därigenom påverkar utvärderingen av den digitala arbetsinstruktionen 

 

För att pilotprojektet ska begränsas tidsmässigt bör montaget inte var alltför stort, 
lämpligen kan ett submontage väljas. Beredaren bör kunna bereda den första 
instruktionen på 8-16 timmar  

Kundens beredare färdigställer en arbetsinstruktion för pilotprojektet på egen hand. Vid 
problem har kunden möjlighet att kontakta DELFOi via telefon eller melj.  

Viktigt är att beredaren bör använda samma eller liknande skärmupplösning och skärmformat 
som operatören för att undvika problem, se kap 5.11.5.  

8.5.3 Steg 3 - Pilotprojekt 
Detta steg innefattar två dagars sammanhängande konsultation där lämpligt pilotprojekt och 
lämpliga montörer för projektet väljs ut.  

DELFOi löser eventuella problem och frågeställningar som uppstått vid beredningen av 
arbetsinstruktionen till pilotprojektet. Efter att arbetsinstruktionen har färdigställts upprättar 
DELFOi tillsammans med beredarna ett interface som ska användas under pilotprojektet. 
Uppsättning av skärmar och datorer på monteringsstationerna genomförs. Kundens 
produktionsledare, beredare och personalansvariga väljer själva ut lämpliga montörer till 
pilotprojektet, dessa bör väljas efter följande kriterier:  

 

Montörerna bör vara representativa för företaget. Har företaget exempelvis stor 
personalomsättning bör någon relativt nyanställd väljas. Har företaget en blandning 
bör detta avspeglas i urvalsgruppen. Om företaget har anställda som har begränsade 
kunskaper i svenska språket kan dessa med fördel ingå i pilotprojektet. 

 

Det är viktigt att montörerna som ingår i pilotprojektet inte har någon erfarenhet av 
montaget som används i pilotprojektet. Detta eftersom en van montör kommer att 
utföra montaget utan att behöva instruktionen och därav kan ingen utvärdering av 
instruktionen göras.   

Beredarna utbildar på egen hand de montörer som valts till pilotprojektet hur gränssnittet 
fungerar. Efter utbildningen inleds monteringen i pilotprojektet.   
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8.5.4 Steg 4 - Uppskalning 
Detta steg innefattar tvådagars konsultation för att ta fram metodik för uppskalning av 
pilotprojektet.  

Pilotprojektet utvärderas av DELFOi i samråd med produktionsledare, beredare och montörer. 
Utifrån denna utvärdering framarbetas en metodik för hur den fortsatta implementeringen ska 
ske, exempelvis vilka produkter som ska prioriteras. Även standarder för arbetsinstruktioner 
sätts:  

 

Utformning av manualerna, förutom grundstruktur bör standarder sättas för t.ex. 
färger, textstorlekar mm. Detta för att operatörerna ska känna igen sig och snabbt hitta 
den information de söker. 

 

Uppdateringar och versionshantering, förutom namn på filer och hur filerna ska lagras 
måste standarder för hur operatören skall uppmärksammas på att en ny version har 
släppts samt att han/hon snabbt skall hitta till de förändringar som är gjorda.  

8.5.5 Systemkrav 
För att bereda i Composer rekommenderas:  

Processor: Intel Pentium 4 2GHz 
RAM: 1GB 
Grafikkort med 3Daccelerator 
Operativsystem: Microsoft Windows (Vista, XP Home/Pro, 2000 Pro sp3) 
Mjukvara: 3Dvia Composer  

För att kunna se material skapat i Composer via 3Dvia Player rekommenderas:  

Hårdvara: grafikkort med 3Daccelerator. De övriga kraven är så låga att datorer som inte är 
äldre än 10år utan tvekan uppfyller dessa. 
Operativsystem: Microsoft Windows (Vista, XP Home/Pro, 2000 Pro sp3) 
Mjukvara: DirectX 9.0c eller högre, Internet Explorer (4.0+) alternativt Firefox (1.0+) eller 
Netscape (6.1+) 
Mousselin (2008)  

Eftersom systemkraven för visning av arbetsinstruktionen är så låga kan datorer som 
avvecklats ur företagets verksamhet användas för att hålla nere investeringskostnader, 
företrädelsevis under pilotprojekten. Datorns prestanda får givetvis inte påverka 
arbetsinstruktionen så att operatören upplever instruktionen som seg. 
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9 Diskussion 
Det står helt klart att dagens företag har problem relaterade till sina arbetsinstruktioner. Det 
uteslutande största är att beredningen och uppdateringen av arbetsinstruktionerna tar upp för 
mycket tid, vilket ibland leder till produktionsförseningar. Med Composer skulle detta 
problem minska eftersom beredningen av arbetsinstruktionerna skulle kunna inledas tidigare i 
produktframtagningsprocessen och ske parallellt med andra processer. Detta medför att 
arbetsinstruktionerna måste uppdateras ett flertal gånger då produkterna oftast förändras under 
produktframtagningsprocessen. Composer är väl utvecklat och har funktioner för att hantera 
denna problematik på ett smidigt sett jämfört med hur de intervjuade företagen arbetar idag.  

Elektroniska arbetsinstruktioner är ett relativt nytt område inom datorstödd produktion, därför 
finns det i dagsläget lite forskning kring detta. Den forskning som finns pekar på flera fördelar 
med elektroniska arbetsinstruktioner. Personalomsättning och personalinhyrning har ökat och 
med hjälp av elektroniska arbetsinstruktioner kan upplärningstiden av nyanställda minska 
vilket gör att företagen sparar pengar. Det ställs även allt större krav på att industriföretagen 
skall kunna enstyckstillverka till samma pris som för massproduktion, vilket kommer att ställa 
högre krav på arbetsinstruktioner som anpassar sig efter produkterna. Fler företag verkar och 
sprider sin produktion globalt vilket medför högre översättningskostnader för bl.a. 
arbetsinstruktioner. Instruktioner beredda i Composer minskar behovet av text radikalt vilket 
reducerar kostnader för översättning. Att distribuera data-filer reducerar i sin tur kostnader 
och fördröjningar jämfört med de traditionella pappersinstruktionerna. Digitala 
arbetsinstruktioner medför att exempelvis att servicepersonal skulle ha ständigt tillgång till de 
senaste serviceinstruktionerna vart än i världen de befinner sig. Författarna tror även att 
funktionsförsäljning och återtillverkning kommer få en allt större betydelse inom industrin. 
Funktionsförsäljning kommer troligtvis att växa eftersom marginalerna för traditionell 
tillverkning och försäljning blir allt mer pressade på grund av global konkurrens, genom 
funktionsförsäljning kan företagen ta ut högre marginaler då en tjänst tillhandahålls istället för 
en produkt. Kunden är beredd att betala ett högre pris för säkerheten att det till exempel alltid 
finns tre fungerade truckar. Återtillverkning kommer att bli allt populärare i takt med att fler 
och fler företag vill profilera sig som miljövänliga och konsumenterna efterfrågar mer 
miljövänliga produkter. Införandet av båda dessa affärsidéer skulle underlättas med 
elektroniska arbetsinstruktioner. Allt detta pekar sammantaget på en växande marknad för 
produkter som Composer.  

Om ett företag funderar på att börja använda Composer är det viktigt att fundera över vem 
som kommer att använda programvaran. Samtliga utvärderingar om programvaran utgår från 
författarnas kunskaper. Båda författarna är unga, har stor allmän datorvana, har arbetat med 
diverse CAD-programvaror och har arbetat med digitala arbetsinstruktioner i DELMIA. Dessa 
förkunskaper underlättar troligtvis inlärningen avsevärt av en ny programvara som påminner 
mycket om CAD-system och DELMIA, i detta fall Composer. Den gör även att författarna 
kan gå runt brister som programvaran har. En äldre användare utan samma förkunskaper 
kanske inte har samma möjligheter att gå runt eventuella brister och upplever då 
programvaran rörig och svårarbetad. På BT är det i dagsläget montörerna själva som bereder 
arbetsinstruktionerna, något som kan bli svårt eftersom Composer kräver en viss 
kunskapsnivå för att kunna bereda instruktioner, en nivå som dels kan bli dyr att sprida till 
många olika montörer, och dels kan vara svår att uppehålla om montörerna bereder få 
instruktioner per år.  
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Det är även viktigt att företaget frågar sig vem som kommer använda själva 
arbetsinstruktionen. Författarna själva upplever det interaktiva gränssnittet som mycket enkelt 
och väl anpassat till sina egna kunskapskrav, även montören på Wahlquists var positiv och 
mycket goda resultat uppnåddes i Augmented Reality-studien i kap 3.3.2. Den gemensamma 
nämnaren för båda dessa grupper är den unga åldern, samtliga är mer eller mindre uppväxta 
med datorer, mobiltelefoner etc. Författarna och gruppen i Augmented Reality-studien är 
samtliga ingenjörsakademiker vilket medför en viss extra förståelse för och vana av teknik. 
Skulle en digital arbetsinstruktion sättas i händerna på någon ur en äldre generation finns 
risken att denna har en mer begränsad teknikvana, vilket skulle kunna leda till att de positiva 
effekterna uteblir på grund av svårigheter och frustration med den nya tekniken.  

Som tidigare nämnt ligger Composer delvis isolerat från övriga Dassault Systémes produkter. 
Olika gränssnitt är ett av problemen, något som dock borde vara relativt enkelt att åtgärda. 
Den största bristen är att processen som löper som en röd tråd genom hela paketet med 
CATIA/DELMIA helt bryts när modellen konverteras till Composer. Enligt Dassault 
Systémes själva kommer detta problem lösas i nästa release av Composer. Detta kommer inte 
att göra Composer som stand-aloneapplikation mer lättsåld. Däremot kommer det troligtvis 
bli enklare att sälja in Composer till företag som redan idag arbetar med CATIA/DELMIA 
och visa versa.  

De olika metoderna för beredning av arbetsinstruktioner som beskrivs i kap 4 anses väl täcka 
in de olika metoderna som dagens företag använder sig av. Dock använder sig både 
PartnerTech och Siemens av instruktioner som endast baserar sig på text. Denna metod 
behandlades inte i kap 4 eftersom att alla metoder i kap 4 bygger på att montaget visualiseras, 
vilket är svårt att jämföra med en beskrivning i ord, vidare använde både Siemens och 
PartnerTech bilder i kompletterande syfte, vilket gör att deras metod påminner mycket om 
metod 1 i kap 4. Angående metoden med att arbeta med skärdumpar bygger den endast på hur 
författarna valde att arbeta i ett tidigare arbete. Under examensarbetet bekräftades aldrig att 
det fanns verkliga företag som arbetade enligt denna metod utan de som använder CAD-
programvara som stöd vid beredning av instruktioner arbetar istället med CAD-scener . 
Eftersom kunskaper från denna metod redan fanns och därför kunde utvärderas utan stora 
resurser analyserades metoden ändå. Metoden med att arbeta med digitala arbetsinstruktioner 
utgick helt från DELMIA Work Instructions. Detta berodde på att denna metod var känd av 
författarna och att den används på bland annat SAAB. Varken författare, handledare eller 
företagen som intervjuades kände till någon annan programvara än just DELMIA för digitala 
arbetsinstruktioner.  

De företag som deltagit i detta examensarbete representerar väl gruppen medelstora och 
mindre företag i Sverige. Wahlquists är det minsta företaget, att undersöka något mindre 
företag kändes inte relevant då dessa förmodligen inte kan ha något större utbyte av 
Composer. De största företagen i studien är Siemens och BT. Gemensamt för dessa företag är 
att de har hela världen som marknad och ingår i två av världens största industrikoncerner. 
Båda är dock relativt nyförvärvade och är därför inte helt integrerade i koncernerna. För att 
täcka in företag från mindre, medelstor till storföretag hade ett storföretag av typen Scania, 
SAAB eller Volvo varit intressant. Delvis för att dessa troligtvis har beredare som är 
specialiserade på arbetsinstruktioner men även för att dessa företag ligger i teknikens 
framkant. Sammanfattningsvis kan sägas att studien täcker in företag från större småföretag 
till mindre storföretag.  
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Under intervjun med BT framkom att programvaran Abrotext IsoDraw var en konkurrent som 
enligt BT:s analys passade deras verksamhet bättre än Composer. Att detta program inte 
kunde analyseras gör konkurrentanalysen ofullständig då det är en relevant konkurrent till 
Composer. På grund av projektets tidsbegränsning kunde de konkurrerande programmen 
heller inte jämföras lika grundligt som Composer. Även om författarna har försökt ta hänsyn 
till detta vid jämförelserna är det svårt att genomföra en helt objektiv jämförelse. Detta kan 
medföra att konkurrentanalysen är något skev till Composers fördel.  

För att få ett pålitligt värde av hur stora tidsbesparingar som kan uppnås med Composer, både 
i beredning och i montering, hade en mycket omfattande studie krävts. Även om en studie av 
denna storlek inte hade rymt i detta examensarbete hade ytterligare en fallstudie gett ett bättre 
riktvärde för tidsbesparingen. I fallstudien hos Wahlquists visade det sig att Composer 
passade in mycket bra för beredning och montering av den specifika produkten. Om 
ytterligare en fallstudie hade gjorts hade denna kanske gett andra slutsatser, eller ytterligare 
stärkt resultaten från Wahlquists-studien. Om det hade rymts i projektet hade en fallstudie där 
Composer hade integrerats i något PLM system varit mycket önskvärt, för att få en komplett 
bild av implementeringens omfattning. I detta arbete bygger den på författarnas antaganden. 
Detta kan få till följd att implementeringen tar mycket längre tid än det som anges i detta 
examensarbete. Dock bygger implementeringsdokumentet på rimliga antaganden i samråd 
med DELFOi, som har stor erfarenhet av implementering av liknande programvaror. 
ROI-kalkylen visar dock att trots mycket små tidsbesparingar hos både små och stora företag 
ger en acceptabel återbetalningstid för implementeringen av Composer.   

Eftersom examensarbetet inleddes under industrisemestern var det svårt att få intervjuer med 
företag, istället inleddes arbetet med inlärningen av Composer. Detta fick till följd att 
intervjuerna undermedvetet utgick från Composers rent tekniska förutsättningar, något som 
skall undvikas enligt kap 2.1.2. Under arbetets gång upptäcktes en utbredd skepsis mot 
elektroniska arbetsinstruktioner och de flesta företag var nöjda med dagens arbetsmetodik, 
trots att de själva kunde identifiera en rad brister med den. Detta skulle till viss del kunna bero 
på att författarna omedvetet försökte sälja in Composer istället för att utreda de problem som 
fanns med dagens arbetsmetoder. Rent allmänt verkar dock industrin skeptiska till ny teknik 
vilket kan bero att företagen använt sig av en metod under en längre tid och personalen som 
arbetar med och tagit fram metoden har ett visst revirtänkande. Författarna tror därför att det 
svåraste arbetet för DELFOi blir att övertyga marknaden om att elektroniska 
arbetsinstruktioner kan generera en rad fördelar och vinster, inte att Composer i sig är en 
kompetent programvara  
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10 Slutsats 
Detta examensarbete visar att den totala tiden som läggs på att bereda och uppdatera 
arbetsinstruktioner kan minskas om Composer användes istället för traditionella 
beredningsverktyg. Dessutom kan företag som i dagsläget inte alls arbetar med digital 
beredning definiera M-BOM:ar och genomföra digitala DFA-analyser med hjälp av 
Composer.  

De teorier som studerats och fallstudierna tyder på att det finns flera vinster att göra med 
interaktiva arbetsinstruktioner vilket Composers lämpar sig bra för, främst minskad 
felbenägenhet i processen och snabbare upplärning av personal. ROI-kalkylen visar att 
återbetalningstiden för Composer är acceptabel för både små och stora företag.    

Programvaran Composer är kompetent och har inga brister som är så stora att den inte kan 
rekommenderas och DELFOi bör därför sälja och arbeta med Composer. Programvaran ska 
främst profileras som ett verktyg för att framställa interaktiva arbetsinstruktioner, men kan 
även användas som ett mer allmänt beredningsverktyg för mindre företag. Vidare 
rekommenderas DELFOi att sälja Composer istället för DELMIA Work Instructions som 
stand-aloneapplikation för arbetsinstruktioner. Dock är DELMIA Work Instructions att 
föredra om företaget integrerar hela beredningsprocessen i DELMIA.  
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11 Fortsatt arbete 
Författarna ser inget behov av att vidare utvärdera programvaran Composers gränssnitt och 
funktioner i sig. Att genomföra DFA-analyser och bereda M-BOM med hjälp av Composer 
borde utvärderas vidare genom fallstudier. Även implementering av Composer i ett befintligt 
PLM-system borde utvärderas genom fallstudier.  

För företag som funderar på nya metoder för framtagning av arbetsinstruktioner 
rekommenderas en grundlig jämförelse mellan Composer och programvaran PTC IsoDraw, då 
IsoDraw inte har analyserats överhuvudtaget i denna rapport och programmet är en 
konkurrent till Composer.  

Arbetsinstruktionerna i sig skulle även behöva analyseras vidare. En större studie där 
tidsbesparingar och andra vinster som arbetsinstruktioner beredda i Composer kan säkerställas 
vore önskvärd. 
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Bilaga 1 
Denna bilaga visar skillnaden i bildkvalité mellan bilder från Adobe 3D Reviewer och 
Composer. Rasterbilderna är sparade i TIFF-format (bildformat helt utan komprimering) för 
att inte kompressionsgraden mellan programmen ska göra skillnad.  

Rasterbilder 

 

Figur 1. Rasterbild från Adobe 3D Reviewer  

 

Figur 2. Rasterbild från Composer  
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Vektorbilder 
Pga. nedskakningen är det svårt att se någon skillnad på dessa vektorbilder i detta dokument. 
Den mindre bilden är dock ett utklipp i ursprungsstorlek. Skillnaden är tydlig främst i de 
runda geometrierna  

 

Figure 3. Vektorbild från Adobe 3D Reviewer  

 

Figur 4. Vektorbild från Composer  
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Bilaga 2 
Figurerna 1-6 är gjorda i Composer och figurerna 7-12 är baserade på fotografier från 
DELFOi:s monter under tekniska mässan 2008. Vissa avvikelser kan förekomma då CAD-
modellen och den verkliga produkten inte stämde helt överens.  

  

Figur 1. Composer Figur 2. Composer 

  

Figur 3. Composer Figur 4. Composer 

  

Figur 5. Composer Figur 6. Composer  
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Figur 7. Fotografi Figur 8. Fotografi  

  

Figur 9. Fotografi Figur 10. Fotografi 

  

Figur 11. Fotografi Figur 12. Fotografi  
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Bilaga 3 
Figurerna 2 och 4 är gjorda i Composer och figurerna 1 och 3 är baserade på skärmdumpar 
från CATIA.  

Skärmdumpar från CATIA, behandlad i 
Photoshop 

Bild renderad med hjälp av Composer 

  

Figur 1. Skärmdump från Catia 1 Figur 2. Bild renderad från Composer 1 

  

Figur 3. Skärmdump från Catia 1 Figur 4. Bild renderad från Composer 2    
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Bilaga 4: Intervjufrågor: 
Dessa frågor användes under intervjuerna med de företag som deltog i rapporten.  

Vem använder era arbetsinstruktioner, montörer, kund?  

Tillverkar ni arbetsinstruktionerna själva?  

Vad finns det för för- och nackdelar med nuvarande metod för framtagning av 
arbetsinstruktioner?  

Hur lagras arbetsinstruktionerna?  

Hur uppdateras arbetsinstruktionerna vid produktförändring eller ny produkt?  

Används era arbetsinstruktioner i flera länder, flera olika språk?  

Vilka verktyg använder ni när ni konstruerat arbetsinstruktioner, metodik, tidskrav, kundkrav?  

Genomför ni någon DFA analys av era produkter, om ja hur?  

Kan ni identifiera något behov av att virtuella arbetsinstruktioner?  

När det kommer in en ny person i produktion, hur sker utbildningen?  

Hur definierar ni processerna, t ex monteringsprocesserna?  

När ni konstruerar arbetsinstruktioner, jobbar ni efter någon speciell teori/systematik, eller kör 
varje beredare efter eget huvud? 
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Bilaga 5 
Denna bilaga beskriver resultaten av känslighetsanalysen i kap 8.2.   

F
al

l 1
fo

to
gr

af
ie

r
ca

d 
du

m
pa

r
ca

d 
sc

en
er

D
E

LM
IA

co
m

po
se

r 
an

i
co

m
po

se
r 

vy
er

kr
ite

ri
um

vi
kt

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

tid
så

tg
ån

g 
fr

am
st

äl
ln

in
g

0,
2

3
0,

6
4

0,
8

4
0,

8
4

0,
8

5
1

5
1

tid
så

tg
ån

g 
up

pd
at

er
in

g
0,

15
3

0,
45

4
0,

6
4

0,
6

5
0,

75
4

0,
6

5
0,

75
pl

ac
er

in
g 

i P
LC

0
3

0
5

0
5

0
5

0
5

0
5

0
ku

ns
ka

ps
kr

av
0,

2
3

0,
6

2
0,

4
1

0,
2

1
0,

2
1

0,
2

1
0,

2
in

ve
ts

er
in

gk
os

tn
ad

0,
25

3
0,

75
3

0,
75

3
0,

75
1

0,
25

1
0,

25
2

0,
5

ar
be

ts
in

tr
uk

tio
ne

ns
 k

va
lit

e
0,

2
3

0,
6

3
0,

6
4

0,
8

4
0,

8
5

1
4

0,
8

D
F

M
 a

na
ly

s
0

3
0

4
0

4
0

5
0

5
0

4
0

p
o

än
g

1
3

3,
15

3,
15

2,
8

3,
05

3,
25

ra
n

k
5

2
2

6
4

1

F
al

l 2
fo

to
gr

af
ie

r
ca

d 
du

m
pa

r
ca

d 
sc

en
er

D
E

LM
IA

co
m

po
se

r 
an

i
co

m
po

se
r 

vy
er

kr
ite

ri
um

vi
kt

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

vä
rd

e
vi

kt
at

tid
så

tg
ån

g 
fr

am
st

äl
ln

in
g

0,
1

3
0,

3
4

0,
4

4
0,

4
4

0,
4

5
0,

5
5

0,
5

tid
så

tg
ån

g 
up

pd
at

er
in

g
0,

05
3

0,
15

4
0,

2
4

0,
2

5
0,

25
4

0,
2

5
0,

25
pl

ac
er

in
g 

i P
LC

0,
15

3
0,

45
5

0,
75

5
0,

75
5

0,
75

5
0,

75
5

0,
75

ku
ns

ka
ps

kr
av

0,
05

3
0,

15
2

0,
1

1
0,

05
1

0,
05

1
0,

05
1

0,
05

in
ve

ts
er

in
gk

os
tn

ad
0,

05
3

0,
15

3
0,

15
3

0,
15

1
0,

05
1

0,
05

2
0,

1
ar

be
ts

in
tr

uk
tio

ne
ns

 k
va

lit
e

0,
55

3
1,

65
3

1,
65

4
2,

2
4

2,
2

5
2,

75
4

2,
2

D
F

M
 a

na
ly

s
0,

05
3

0,
15

4
0,

2
4

0,
2

5
0,

25
5

0,
25

4
0,

2
p

o
än

g
1

3
3,

45
3,

95
3,

95
4,

55
4,

05
ra

n
k

6
5

3
3

1
2


