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2 Förord 

Detta arbete har genomförts under våren 2013 och är ett samarbete mellan avdelningen för 
industriell produktion vid Linköpings universitet och SAAB Aerostructures i Linköping. Det är även 
sista momentet i utbildningen på civilingenjörsprogrammet Design och Produktutveckling.  
 
Vi skulle vilja tacka Erik Sundin för handledning och stöd under arbetets gång. Hans kunskap om DFA 
och DFM har gett bra input till arbetet. Vår examinator, Mats Björkman, har även han varit ett bra 
stöd i arbetet och gett goda råd och tips på vägen.  
 
Under arbetets gång har ett flertal anställda på SAAB intervjuats och vi skulle vilja ta tillfället i akt att 
tacka dem. Utan deras information om arbetsprocessen på SAAB Aerostructures hade inte arbetet 
kunnat genomföras. Ett speciellt tack till Joakim Frank, konstruktionschef, på SAAB. Vi skulle också 
vilja tacka Anders Larsson, vår handledare på SAAB, för all information han bidragit med samt den 
hjälp vi fått med att hitta rätt kontakter för intervjuer.  
 
De företag som deltagit i vår benchmarking vill vi också ge ett stort tack till. Utan den kunskap vi fått 
om hur arbetet med DFM fungerar i praktiken hade det varit svårare att identifiera 
framgångsfaktorer kopplat till DFM.  
 
Vi skulle också vilja tacka Emma Larsson och Maja Nilsson för ett bra samarbete. De har gett 
användbar kritik som hjälpt oss i utvecklingen av arbetet.  
 
 
 
 
 
 

Frida Andersson   Astrid Hagqvist 
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3 Sammanfattning 

På SAAB Aerostructures i Linköping utvecklas och tillverkas delsystem, så som dörrar och skevroder, 
till kommersiella flygplan åt framförallt Boeing och Airbus. Inom flygindustrin går utvecklingen mot 
en större användning av kompositmaterial i denna typ av strukturer. För att befästa sin position på 
marknaden och bygga kunskap kring konstruktion i och tillverkning av kompositmaterial har SAAB 
startat ett forskningsprojekt kallat GF Demo. Projektet syftar till att ta fram nästa generations 
kompositstrukturer för civilflygplan, samt att utveckla effektiva produktionsprocesser för detta. En 
utmaning med konstruktioner i kompositmaterial är den dyra och komplexa tillverkningsprocessen. 
För att skapa möjlighet för effektiv tillverkning måste konstruktionerna anpassas efter 
produktionstekniska krav tidigt i utvecklingsarbetet. Syftet med detta arbete är att utveckla en 
strategi för hur SAAB ska lyckas med detta.   

Arbetet har fokuserat på large cargo door till Boeings Dreamliner som är ett av de delsystem som 
ingår i GF Demo. SAAB har som målsättning att fördubbla takten i tillverkningen av dessa dörrar, för 
att uppnå målet måste konstruktionen utvecklas för att passa tillverkningen. Ett sätt att skapa 
produktionsanpassade konstruktioner är att arbeta med DFM. Genom att undersöka kommersiella 
DFM-metoder och hur andra företag arbetar med dessa frågor har en strategi anpassad efter 
företagets förutsättningar utvecklats.  

Den benchmarking och litteraturstudie som genomfördes visade på ett antal faktorer som skapar 
förutsättningar för ett lyckat arbete med DFM. De viktigaste faktorerna är att arbetet är förankrat i 
hela organisationen och att det finns väldefinierade mål med arbetet samt en tydlig 
ansvarsfördelning. För att kunna identifiera vilka specifika utmaningar som finns på SAAB har 
anställda på företaget intervjuats. De utmaningar som identifierats är framförallt tillverkningen av 
kompositartiklar, granskningar av konstruktioner utifrån produktionstekniska förutsättningar samt 
rutiner vid konceptval. Utifrån detta har en strategi utformats som hanterar främst dessa utmaningar 
och på lång sikt säkrar att de viktigaste framgångsfaktorerna realiseras på SAAB. En del av strategin 
är ett verktyg som konstruktörerna kan använda i sitt dagliga arbete för att underlätta utvecklingen 
av tillverkningsvänliga konstruktioner.      

Den framtagna strategin inbegriper organisatoriska, taktiska och strategiska förändringar. Den är 
utformad för att möta problematiken kring framförallt kompositartiklar och tillverkningen av dessa. 
Strategin innehåller moment från kommersiella produktutvecklings- och DFM-metoder som har 
anpassats efter de förutsättningar som finns på SAAB. Att arbeta strukturerat med DFM bidrar till en 
effektivare produktutvecklingsprocess och utveckling av konstruktioner anpassade för 
tillverkningsprocessen.
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4 Abstract 

At SAAB Aerostructures in Linköping, structural parts such as doors and ailerons for commercial 
aircrafts are being developed and manufactured. The major customers are Airbus and Boeing. Within 
the aircraft industry the usages of composite materials are steadily increasing, especially in structural 
parts of the aircraft. To consolidate their competitive advantage on the market SAAB needs to ensure 
that they have the sufficient knowledge of composite materials and the technology associated with 
it. To do this they have started a research project called GF Demo. The aim of the project it to 
develop the next generation composite structures to commercial aircrafts and simultaneously 
develop efficient production processes for components manufactured in composite material.  

One of the major challenges with composite materials is the expensive and complex manufacture 
process. To ensure a cost-effective production process of the final design, manufacturability needs to 
be considered early in the product development process. The aim for this Master thesis is to develop 
a strategy for how SAAB should address manufacturability issues during the development of airframe 
structures in composite materials.   

This thesis has focused on one of the subsystems that are included in the GF Demo project; the large 
cargo door to Boeing´s Dreamliner. SAAB has as objective to reduce the time for assembly during the 
manufacturing of the door to half. One way to develop designs suited for manufacturing and reduce 
time in production is using DFM-methods. By investigate commercial DFM-methods and how other 
companies manage issues concerning manufacturing, a DFM-strategy for how SAAB should manage 
DFM to ensure manufacturability of their products.  

Through the benchmarking and the literature review a number of factors has been identified as 
necessary to successfully manage DFM. The identified factors includes organizational conditions to 
facilitate clear division of responsibility, concrete and quantifiable objectives and finally that the 
work procedure for DFM is established in the whole organization.  

Employees at SAAB have been interviewed to identify challenges at SAAB. The identified challenges 
are particularly the manufacturing of composite structures, the evaluation of design concepts 
regarding manufacturability and routines when selecting design concept. The strategy has been 
developed to manage the identified challenges and in a long run ensure that the important factors 
for a successful DFM-management are implemented at SAAB.   

The strategy that has been developed includes organizational, tactical and strategically changes. It is 
designed to face the problems in the manufacturing process of composite components and address 
these issues in the early stages of product development. As a part of the strategy a tool has been 
developed to assist the designers in their daily work when designing structures in composite 
materials. The tool includes parts from commercial product development methods as well as DFM 
methods, which have been adjusted to the conditions at SAAB. By working in a structured way with 
DFM it can contribute to a more efficient product development process as well as the creation of 
more cost-efficient designs.     
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5 Förkortningar 

AEM  Assemblability Evaluation Method 

AOPD  Assembly Oriented Product Design 

CDR  Critical Design Review 

CFC  Kolfiberkomposit (Carbon Fibre Composite) 

DFA  Design for Assembly 

DFA2  Design for Automatic Assembly  

DFM  Design for Manufacturing 

DFX  Design for X 

DPC  Design and Production Coordination 

GF Demo  Grönt Flygtekniskt Demonstrationsprogram  

IRR  Industrial Readiness Review 

MRB  Material Review Board 

PDR  Preliminary Design Review 
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6 Ordlista 

Boeing 787  En kommersiell flygplansmodell, även kallad Dreamliner.  

Change board  Forum som finns på både SAAB och Boeing som fattar beslut om 
ändringar ska införas eller inte. 

Critical Design Review Konstruktionsgranskning som ingår I SAABs utvecklingsprocess som sker 
under detaljdesignfasen och ska vara gjord för att design freeze ska 
inträda.  

Delsystem I denna rapport syftar delsystem på en del av en produkt som har en 
eller flera specifika funktioner, exempelvis är en flygplansdörr ett 
delsystem i ett flygplan.  

Demonstratorprojekt Ett projekt med syfte att visa och bevisa användningsområden för ny 
teknik.   

Design I denna rapport syftar design på det engelska ordet för konstruktion. 

Design freeze  Ett steg i utvecklingsprocessen då konstruktionen låses för ändringar. 
Om ändringar ska göras efter detta steg måste det tas upp och 
godkännas av change board.   

Design for Assembly Ett begrepp som syftar till processen att konstruera för montering.  

Design for Manufacturing Ett begrepp som syftar till processen att konstruera för tillverkning. 

DFM-metod I denna rapport används DFM-metod som en benämning på 
kommersiella DFM-metoder och arbetssätt som används inom 
verkstadsindustrin idag.     

DFM-strategi I denna rapport syftar DFM-strategi på en metod för att arbeta med 
DFM-frågor. 

DFM-verktyg I denna rapport syftar DFM-verktyg på ett verktyg som används av 
konstruktörer för att skapa tillverkningsvänliga konstruktioner.  

Design and Production En arbetsgrupp som ansvarar för att driva arbetet med DFM på SAAB.   
Coordination 

Dreamliner  Ett annat namn för Boeings flygplansmodell 787. 

Flytande mellanlägg Ett material som används för att shimsa och täta kompositstrukturer.  

Functional baseline Det grundkoncept som tas fram under den första fasen i 
utvecklingsprocessen på SAAB. 
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Grönt Flygtekniskt  Ett forskningsprojekt vars syfte är att ta fram nästa generations  
Demonstrationsprogram kompositstrukturer för civila flygplan.    

Industrial Readiness Review Konstruktionsgranskning som ingår I SAABs utvecklingsprocess som sker 
innan detaljdesignfasen med syfte att undersöka producerbarhet i 
konstruktionen. 

Kolfiberkomposit Ett laminat av kolfiber som sprayats med epoxi.  

Komponent  En del av ett delsystem.  

Kompositartikel En komponent tillverkad i kompositmaterial.  

Large cargo door En av de dörrar som SAAB tillverkar åt Boeings flygplansmodell 787. 

Laminär kompositstruktur Kallas den struktur i kompositmaterial som tillverkas av enkelriktade 
fiberskikt som lagts lager på lager med olika fiberriktningar. 

Lessons Learned En metod för att ta till vara på lärdomar och erfarenheter från ett 
projekt och använda dessa i nästkommande projekt för dra nytta av 
dessa och undvika att upprepa misstag.  

Preliminary Design Review Konstruktionsgranskning som ingår I SAABs utvecklingsprocess som 
avslutar konceptutvecklingsfasen. 

Produkt I denna rapport syftar produkt till ett fysiskt föremål som SAAB säljer. 
En produkt kan bestå av ett eller flera delsystem.    

Sammanbyggnad Den avdelning på SAAB som ansvarar för slutmonteringen av företagets 
produkter.  

Servistik   Ett företag som bland annat servar monteringslinan med material.  

Shimsa  Processen att justera inbördes läge mellan två delar.  

Sign-off  Beslut från change board att en konstruktionsändring ska införas. 

Submontage  Ett montage av flera komponenter som sedan monteras i ett delsystem.  

Tillverkning  I denna rapport syftar tillverkning på monterings- och 
produktionsprocessen. 

Tillverkningsvänlig En konstruktion som är anpassad för den tilltänkta 
tillverkningsprocessen. 

Återspring  Ett fenomen som uppstår vid tillverkning av kompositartiklar där 
formen ändras efter härdningsprocessen.  
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1 Inledning 

1 

  

1 Inledning 

Första kapitlet innehåller en förklaring av bakgrunden till arbetet samt en kortare beskrivning av 
företaget, SAAB Group. Det innehåller även en beskrivning av syfte och mål med arbetet samt vilka 
avgränsningar som satts upp. Slutligen finns en redogörelse för rapportstrukturen och de kommande 
kapitlen.  

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har tillverkningen av flygplan varit ett hantverk, där tillverkningen till stor del varit 
manuell. Detta beror mycket på att flygplan vanligtvis inte serietillverkas eftersom utvecklingstiden 
är relativt lång och konstruktionen uppdateras och ändras kontinuerligt, vilket medfört att 
investeringskostnaden för automatiserad tillverkning inte varit försvarbar. (Gilbert, 2009) Till skillnad 
från tidigare är det idag vanligt att tillverkningen av kommersiella flygplan inte sker internt utan 
utveckling och produktion av många delsystem läggs ut på underleverantörer. Då flygindustrin 
numera består av ett nätverk av flera leverantörer som tillsammans utvecklar flygplan ställer det 
höga krav på leveranstid och kostnad, eftersom det är enklare att byta ut en leverantör i en 
nätverksmodell än att lägga ner en division hos ett företag. (Kihlman, 2005)  

Samtidigt som förutsättningarna inom flygindustrin har ändrats spår flygplanstillverkarna Airbus och 
Boeing att antalet flygresor kommer öka med 4,7 % respektive 5,2 % per år över en tjugoårsperiod 
(Airbus, 2013; Boeing, 2013). Vilket medför att även efterfrågan på kommersiella flygplan tros öka. 
Detta medför att seriestorlekarna kommer att bli större eftersom ökad globalisering har lett till färre 
flygplanstillverkare (Kihlman, 2005; SAAB Group, 2012). Förutom omställningen från styck- till 
serietillverkning har detta också ökat kraven på kortare ledtid för både produktutveckling och 
tillverkning, samtidigt som kostnaden för detta måste hållas nere (Dostaler, 2010). 

Ett sätt att möta delar av dessa krav är att använda sig utav Design for Manufacturing-metodik (DFM) 
eftersom kostnaden för tillverkning är en stor del av produktens totala kostnad och DFM är direkt 
kopplat till kostnaden och tiden för tillverkningen (Ulrich & Eppinger, 2008). Konsekvensen av att inte 
anpassa sin produkt till produktion kan bli förlängd utvecklings- och tillverkningstid samt hög 
utvecklings- och tillverkningskostnad. Detta eftersom det ökar risken för att konstruktionerna blir 
onödigt komplexa att tillverka eller att omtag måste göras för att hantera problem som inte upptäcks 
förrän produkten ska produktionssättas. (Herbertsson, 1999) Att arbeta med DFM är ett sätt att 
kunna sänka tillverkningskostnaden utan att sänka kvaliteten på produkten (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Förutom krav på kortare utvecklings- och tillverkningstid, ökar även kraven på minskad 
bränsleförbrukning och miljöpåverkan. En del av arbetet för att möta kraven är att minska vikten på 
flygplanen och på så sätt minska energiförbrukningen. För att lyckas med detta fokuseras 
utvecklingen mycket på nya material, framförallt kompositmaterial. (SAAB Group, 2012) Utifrån detta 
har ett forskningsprojekt kallat Grönt Flygtekniskt Demonstrationsprogram (GF Demo) startat mellan 
SAAB, ett flertal industriföretag och lärosätena Linköpings Universitet (LiU) och Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH).  Syftet med projektet är att ta fram nästa generations kompositstrukturer för 
civilflygplan som kan tillverkas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. (SAAB Group, 2012) 

1.2 Problemformulering 

SAAB Aeronautics i Linköping (benämns som SAAB i denna rapport), som är en del av SAAB Group, 
tillverkar i dagsläget delsystem till flyglanstillverkare såsom Airbus och Boeing. SAAB spår att behovet 
av stora seriestorlekar kommer kräva en snabbare tillverkningsprocess. (SAAB Group, 2012) För att 
uppnå detta är det viktigt att redan i ett tidigt skede i designprocessen ta hänsyn till de 
förutsättningar som finns vid tillverkning. En svårighet är att de flesta problemen med montering inte 
upptäcks förrän i tillverkningsfasen och det är då ofta kostsamt att göra förändringar. (Vianello & 
Ahmed-Kristensen, 2012) Majoriteten av problemen med tillverkningen härstammar från en 



2 

 

bristfällig design (Dostaler, 2010). Bakgrunden till brister i designen beror mycket på svagheter i både 
kunskap och kommunikation mellan konstruktörer och produktionstekniker (Dostaler, 2010; Vianello 
& Ahmed-Kristensen, 2012). Att arbeta med DFM är ett sätt att hantera denna problematik och SAAB 
ser att de har ett behov av att utveckla hur de arbetar med detta (Larsson, 2013).   

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en strategi för hur SAAB ska arbeta med DFM vid utveckling 
av delsystem till kommersiella flygplan. Strategin är uppdelad i tre delar och innehåller en 
beskrivning för hur arbetet ska genomföras på de tre organisatoriska nivåerna.  

Strategin ska underlätta arbetet med utveckling av konstruktioner i kompositmaterial anpassade för 
serieproduktion. Arbetet innefattar en kartläggning av hur utvecklingsprojekt utförs på SAAB samt 
hur de arbetar med DFM-frågor idag. Strategin beskriver ett arbetssätt som inbegriper 
organisatoriska förändringar och ett DFM-verktyg som konstruktören ska använda under 
utvecklingsarbetet.  Den är anpassad för tillverkningen av delsystem bestående till största delen av 
kompositmaterial.  

1.4 Mål 

Målet är att ta fram en strategi för hur SAAB kan arbeta med DFM vid konstruktion av delsystem till 
framtidens kommersiella flygplan. Arbete har fokuserat på large cargo door till Boeings flygplan 787 – 
Dreamliner (Dreamliner) som är ett av de delsystem som ingår i GF Demo. Målet ska uppnås genom 
att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka DFM-metoder används inom verkstadsindustrin idag? 
- Vad krävs för att lyckas med DFM? 
- Vad påverkar utformningen av DFM-arbetet? 

2. Hur ser processen för utveckling av delsystem till kommersiella flygplan ut på SAAB idag? 
- Hur är produktutvecklingsarbetet upplagt? 
- Vilka utmaningar finns idag? 

3. Hur sker tillverkningen av large cargo door till Dreamlinern? 
- Hur arbetar SAAB med producerbarhet inom tillverkningen av delsystem till 

kommersiella flygplan? 
- Vilka svårigheter finns i tillverkningen av large cargo door till Dreamlinern? 
- Vilka krav ställer tillverkningen av kompositdetaljer på konstruktionen? 

4. Vad krävs för att skapa tillverkningsvänliga konstruktioner på SAAB? 
- Vad kan tas med från existerande DFM-metoder för att uppnå tillverkningsvänliga 

konstruktioner hos SAAB? 
- Vad behöver vidareutvecklas för att uppnå tillverkningsvänliga konstruktioner hos 

SAAB?  
- Hur ska en DFM-strategi utformas för att underlätta tillverkningen av large cargo 

door till Dreamlinern? 

1.5 Företagsbeskrivning  

SAAB Group är en stor svensk koncern som arbetar framförallt inom försvarsindustrin och civil 
säkerhet. Företaget grundades 1937 i Trollhättan och tillverkade då stridsflygplan åt det svenska 
försvaret. Sedan dess har verksamheten utökats och idag förser man den globala marknaden med 
produkter och service, både militära och civila.  (SAAB Group, 2010) 

Företaget är uppdelat i fem affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, 
Security and Defence Solutions och Support and Service. Inom affärsområdet Aeronautics tillverkas 
bland annat delar till kommersiella flygplan till flygplanstillverkare såsom Airbus och Boeing.  I SAABs 
anläggning i Linköping konstrueras och tillverkas bland annat framkantsstruktur till vingar och dörrar 
till flygplanen A380 och Dreamliner.  (SAAB Group, 2010)  
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1.6 Avgränsningar 

 Kartläggningen av utvecklingsprocessen kommer att fokusera på ett delsystem; large cargo 
door till Boeings Dreamliner. 

 Strategin kommer inte att implementeras och testas hos SAAB inom tiden för arbetet då det 
inte bedöms som tidsmässigt möjligt.  

 Kostnaden för olika tillverkningstekniker kommer att finnas i åtanke men inga 
kostnadskalkyler kommer att göras då kostnadseffektivitet inte är huvudsyftet med detta 
arbete.   

 Företagen som kommer att undersökas inom ramen för benchmarkingen avgränsas till 
industriföretag med utveckling och tillverkning i Sverige. Detta för att det anses vara mest 
relevant att undersöka företag med liknande förutsättningar som SAAB.   

 Den sorts kompositstruktur som används till dörrarna idag är laminär, därför kommer endast 
denna sorts struktur att beröras i arbetet.  

1.7 Rapportstruktur 

Figur 1 visar rapportens olika delar och rubriker för varje kapitel. Under rubrikerna till varje kapitel 
finns en förklaring till vad de innehåller. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika kapitlens 
innehåll. 

 

Figur 1: Bild över rapportens kapitel 

 

Kapitel 1 består av en bakgrundsbeskrivning till arbetet, problemformulering och en beskrivning av 
företaget. Här presenteras också syfte och mål med arbetet och vilka avgränsningar som gjorts. Nästa 

kapitel, kapitel 2, beskriver nuläget på SAAB och deras position på marknaden. Det ger också en bild 

över large cargo door, som är den produkt arbetet berör. Kapitel 1 behandlar de metoder som 

använts i arbetet och hur arbetet har genomförts. Det fjärde kapitlet, kapitel 0, presenterar den teori 
som ligger till grund för arbetet. De teoriområden som berörs är flygplanstillverkning, 
produktutveckling, DFX, metoder för att skapa tillverkningsvänliga konstruktioner och 

kompositmaterial. Följande kapitel, kapitel 0, beskriver produktutvecklingsprocessen på SAAB och 
vilka utmaningar som identifierades genom kartläggningen av processen. I kapitel 6 presenteras den 
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information som framkom vid workshop och studiebesök. Kapitlet belyser problematik i 

produktionsprocessen, framförallt kopplat till tillverkning av kompositartiklar. Kapitel 1 innehåller en 

sammanfattning av den information som framkom vid benchmarkingen. I kapitel 1 presenteras 
resultatet av detta arbete; de framgångsfaktorer som identifierats och de områden som bör 

utvecklas på SAAB.  Även en beskrivning av den utvecklade DFM-strategin ges. I kapitel 1 diskuteras 

resultatet och förväntade effekter vid införandet av en DFM-strategi. I nästa kapitel, kapitel 1, 
besvaras de uppsatta frågeställningarna och hur framtida utveckling av strategin kan se ut. I kapitel 

11 listas de källor som används i arbetet. Det sista kapitlet, kapitel 12 innehåller appendix.  
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2 Marknadsläget för SAAB Aerostructures 

Nuläget på företaget och deras placering på marknaden beskrivs i detta kapitel. Det ges en förklaring 
till varför företaget måste utvecklas inom effektiv tillverkning. Dessutom beskrivs produkten large 
cargo door till Dreamlinern, vilken arbetet fokuserar på.  

I dagsläget är SAAB en tier 1-leverantör1 till Boeing och Airbus och levererar delsystem till flera olika 
flygplansmodeller. Arbetet innebär både att utveckla nya delsystem och att tillverka redan 
färdigutvecklade konstruktioner.  SAAB förutspår att marknaden kommer att utvecklas mot fler 
uppdrag där de är involverade i utvecklingsarbetet redan i ett tidigt skede. De tror också att det i 
fortsättningen kommer att krävas flera samarbetspartners som utvecklar och producerar olika delar 
av flygplanet eftersom det är en komplex och till storleken omfattande produkt.  Produktionstakten 
för tillverkningen tros också komma att öka för att möta marknadens efterfrågan på nya flygplan.  
(Larsson, 2013) 

SAABs mål är att fortsätta vara en tier 1-leverantör till både Boeing och Airbus och måste därför 
kunna möta den ökande konkurrensen om uppdrag (SAAB Group, 2012). De ser själva att de 
uppfattas som ett företag som håller god kvalitet på de produkter de tillverkar men att de är dyra, 
vilket har medfört att de förlorat kontrakt till konkurrenter som erbjuder ett lägre pris (Larsson, 
2013). För att öka sin konkurrenskraft arbetar SAAB med att dels dra ner på kostnader genom att 
effektivisera sin produktion och dels med att utveckla en unik kompetens inom nyckelområden 
kopplade till nästa generations flygplan. För att befästa sin position som tier 1-leverantör är det 
viktigt för SAAB att delta i stora demostratorprojekt såsom Clean Sky2. En förutsättning för att få 
delta i sådana projekt är att SAAB visar på att de besitter kunskap om och är i framkanten av 
utvecklingen av nya tekniker. (SAAB Group, 2012)   

Framförallt inom tekniker kopplade till kompositmaterial sker mycket nyutveckling. (Lamb, et al., 
2010). Kompositmaterial möjliggör konstruktioner med lägre vikt och som kräver lite underhåll 
eftersom det har hög korrosionsbeständighet. Både Airbus och Boeing satsar på att öka andelen 
kompositmaterial i nya flygplansskrovsstrukturer. (Airbus, 2013; Boeing, 2013) Till exempel kan 
Boeings Dreamliner nämnas, där andelen kompositmaterial har ökat med 38 procentenheter jämfört 
med den tidigare modellen 777. (Boeing, 2013) Den procentuella materialfördelningen för 
Dreamlinern kan ses i Figur 2 nedan. 

                                                           

1
 Tier 1-leverantör – Nyckelleverantör till ett företag.  (CSOFT International, Ltd., 2010) 

2
 Clean Sky – Ett Europeiskt forskningsprogram med syfte att utveckla teknik för att skapa mer miljövänliga 

flygplan. (Clean Sky, 2010) 

Figur 2: Materialanvändning i Boeing 787 – Dreamliner (bild från Boeing (2013)) 
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Bakgrunden till GF Demo är delvis att bygga kunskap om kompositmaterial för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Projektet inriktar sig på konstruktion och tillverkning av komponenter gjorda i 
kompositmaterial och genom detta hoppas SAAB att kunna ligga i framkant av utvecklingen av 
lättviktskonstruktioner och tillverkning av dessa. En av de delsystem som ingår i GF Demo och som 
det här arbetet fokuserar på är large cargo door till Boeings Dreamliner, en skiss över dörren visas i 
Figur 3.  

 

Figur 3: Skiss över large cargo door till Boeings Dreamliner, sedd inifrån (bild från SAAB). 

Dörrarna utvecklas och tillverkas i produktionsanläggningen i Linköping och monteras i en 
produktionslina som är delvis automatiserad. Linan är taktad och en dörr tillverkas på nästan två 
dagar. Målet är att öka takten till att tillverka sex dörrar på sju dagar. Dörrarna består till största 
delen av komponenter i komposit och aluminium samt elkablage och stängningsmekanism. Det är en 
komplex produkt med många submontage och kraven på kvalitet och hållbarhet är höga. SAAB har 
ett flerårigt kontrakt på att tillverka dörren för Boeing. Konstruktionen av dörren kommer att 
vidareutvecklas för att reducera bland annat vikt och tillverkningskostnad under de kommande åren.  
(Larsson, 2013) 
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3 Genomförande 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet och de metoder som används under arbetet med 
utvecklingen av DFM-strategi för SAAB. Dessutom diskuteras för- och nackdelar med de valda 
metoderna och källornas trovärdighet.    

3.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara de frågeställningar som satts upp delades arbetet upp i tre olika faser. Första 
fasen inbegrep att undersöka den teoretiska bakgrunden till DFM och metoder som har utvecklats 
för att uppnå god tillverkningsvänlighet. Dessutom undersöktes hur tillverkande industriföretag i 
Sverige arbetar med DFM idag. I nästa fas kartlades hur produktutvecklingsprocessen på SAAB ser ut 
och hur företaget arbetar med att anpassa sina produkter för tillverkning. Utöver detta samlades 
teori om flygplanstillverkning och kompositmaterial in. I den sista fasen jämfördes sedan resultaten 
från de två föregående faserna för att identifiera vilka områden SAAB behöver utvecklas inom och 
hur deras arbete med DFM borde utformas. Figur 4 nedan visar en övergripande bild av 
arbetsprocessen, siffrorna i kursivt i boxarna refererar till vilken frågeställning som berörs. 

 

 

 

3.1.1 Litteraturstudie 

Parallellt med intervjuerna och benchmarkingen genomfördes en litteraturstudie som innebar en 
fördjupning inom områden kopplade till arbetet. Baserat på projektbeskrivning och diskussion med 
handledare ansågs följande områden relevanta att fördjupa sig inom: 

 DFM 

 Flygplanstillverkning 

 Kompositmaterial 

 Intervjuteknik 

De sökord som användes vid litteraturstudien för att finna relevanta artiklar och publikationer kan 
ses i Appendix 1. Förstahandskällor valdes i så stor utsträckning som möjligt men om de inte gick att 

Intervjuer med 
anställda på SAAB 2&3

Benchmarking 1

Litteraturstudie 1,3&4

Studiebesök 
2,3&4

Workshop 2&3 

Kartläggning 
av 

tillverknings-
och 

utvecklings-
processen

2,3&4

Identifiering 
av framgångs-

faktorer
1,2&3

DFM-
strategi

3&4

Figur 4: Upplägg för genomförandet (siffrorna i kursivt anger vilken frågeställning som berörs) 
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finna användes andrahandskällor. Huvudfokus var områdena design for manufacturing och design for 
assembly där många artiklar och publikationer samlades in och lästes igenom. Först ville författarna 
skapa sig en bild över bakgrunden till DFM och DFA och generella riktlinjer för hur arbetet med detta 
vanligtvis genomförs. Nästa steg blev att titta närmare på de metoder som finns inom DFM och DFA; 
hur dessa tillämpas, hur användningsområdet påverkar utformningen samt deras för- och nackdelar.  

Inom området för flygplanstillverkning låg fokus på att få en allmän förståelse för hur flygplan 
tillverkas, detta genom att undersöka material, tillverkningsmetoder etc. Litteraturstudien inom 
detta område skulle också ge förståelse för problematiken och de största utmaningarna rörande 
flygplanstillverkning. Eftersom arbetet till stor del berör tillverkning av kompositartiklar och 
problematiken med materialet, samlades information in som dels berörde komposit kopplat till 
flygindustrin men även kompositmaterial i allmänhet.  

Utöver detta gjordes en studie gällande intervjuteknik för att intervjuerna skulle vara välplanerade 
och generera relevant information.  

Litteraturen samlades in från framförallt Linköpings Universitets bibliotek och deras e-resurser så 
som databaserna Scopus och LIBRIS. Material har också tillhandahållits av handledare på både LiU 
och SAAB.  

3.1.2 Intervjuer 

Intervjuer är en grundläggande metod för att samla in information. De ger information och 
förklaringar om vad folk tycker och tänker. Metoden är subjektiv vilket bör finnas i åtanke då 
slutsatser dras. Det intervjuobjektet säger kanske inte överensstämmer med vad denne gör. 
Intervjuer ger kunskap om till exempel erfarenheter, åsikter, värderingar och upplevelser. Intervjuer 
bör kompletteras med observationer för att få en verklig bild. (Osvalder, et al., 2008) 

Det finns olika typer av intervjuer. Intervjuer kan vara kvantitativa eller kvalitativa beroende på deras 
struktur. Om frågeställningen bygger på frågor av typen hur många, hur ofta eller hur vanligt, är det 
en kvantitativ studie. Är meningen med frågeställningen istället är att hitta ett mönster eller förstå 
ett område, räknas det som en kvalitativ studie. (Trost, 2010) 

Intervjuer kan delas in i tre olika strukturkategorier; ostrukturerad, semistrukturerad och 
strukturerad. Vid ostrukturerade intervjuer får intervjuobjektet berätta fritt och kan själv ta upp 
områden som denne tycker är intressanta. Det är en bra metod att använda sig av då intervjuaren 
har en diffus bild eller kunskap om området. Semistrukturerade intervjuer bygger på en struktur över 
vilka områden som ska besvaras och det finns möjlighet till öppna frågor och följdfrågor. Denna 
metod ger möjlighet att komma in på andra områden som är av intresse. Vid en strukturerad intervju 
svarar intervjuobjektet antingen fritt på frågan eller väljer ett svarsalternativ. Denna typ av intervju 
ger kvantitativ data och används främst då många personer ska intervjuas. (Osvalder, et al., 2008).  

Vid intervjutillfället måste intervjuaren beskriva vad syftet med intervjun är. Denne bör även beskriva 
hur intervjun ska dokumenteras samt hur resultatet ska användas och när intervjuobjektet kommer 
få ta del av resultatet. Intervjun bör inledas med enkla frågor, helst faktafrågor, och sedan bör 
frågorna följa en logisk ordning. (Osvalder, et al., 2008) Intervjuaren bör ställa raka och enkla frågor. 
Är frågan lång kan intervjuobjektet glömma bort vad som sades i början av frågan. Frågorna bör inte 
heller vara allmänna utan specifika och konkreta. (Trost, 2010) 

En sammanfattning av intervjun bör inte göras under eller i direkt anslutning till intervjutillfället, utan 
informationen ska tolkas och analyseras i lugn och ro efter intervjun. Det är bra att få distans till 
intervjun för att informationen ska sjunka in och analysen kunna göras. Det kan hända att det vid 
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analystillfället uppkommer osäkerheter med vad intervjuobjektet menat med ett svar, det är då bra 
att ta kontakt med denne och få oklarheter förklarade. (Trost, 2010) 

Genomförande av intervjuer på SAAB 

För att skapa en förståelse för hur produktutvecklingsprocessen går till på SAAB, intervjuades 
anställda på företaget. Intervjuerna delades upp i två omgångar. I första omgången intervjuades 
endast konstruktörer och i andra omgången intervjuades anställda inom andra discipliner som deltar 
under utvecklingsarbetet. Vilka olika discipliner som intervjuades visas i Figur 5, intervjuunderlaget 
visas i Appendix 2. Beroende på intervjuobjektets arbetsuppgifter anpassades frågorna under 
intervjun för att beröra relevanta områden. I denna studie var intervjuerna kvalitativa och 
semistrukturerade, vilket innebär att de var indelade i olika områden med några utgångsfrågor inom 
olika områden. De områden som var i fokus och de frågor som ställdes kan ses i Appendix 2. 

Syftet med första intervjuomgången var att få en bild över hur utvecklingsprocessen gick till och vilka 
svårigheter och problem konstruktörerna såg med arbetsprocessen. Dessa intervjuer gav också 
underlag till vilka discipliner som skulle komma att intervjuas i omgång två eftersom det gav insikt i 
vilka konstruktörerna interagerade med under de olika faserna i utvecklingsprojekten. På SAAB 
Aerostructures arbetar 14 konstruktörer och åtta av dessa intervjuades i den första 
intervjuomgången, varav en var en testintervju med syfte att testa frågorna och att verifiera att 
relevant områden berördes. Intervjuerna genomfördes enskilt, varade omkring 30 minuter och 
intervjuobjekten var anonyma. Det var alltid två personer som höll i intervjuerna där den ena 
ansvarade för att ställa frågorna och den andra antecknade men kom även med frågor och input 
under intervjun. Alla intervjuer spelades in för att underlätta efterarbetet med att sammanställa 
dem. Sammanfattningarna från intervjuerna finns i Appendix 3. Sammanfattningarna verifierades av 
den intervjuade efter intervjun för att säkerställa att ingen information misstolkats och för att ge 
intervjuobjektet möjlighet att komplettera informationen.    

Syftet med andra intervjuomgången var att gå djupare in i hur arbetet med utveckling går till och hur 
kommunikationen mellan de olika disciplinerna sker samt att få svar på mer specifika frågor kopplade 
till de olika disciplinerna. Totalt intervjuades sex anställda; en från strategiskt inköp, två från 
produktionsteknik, en projektledare, en lean-koordinator och en tekniskt ansvarig. Även dessa 
intervjuer var enskilda och anonyma och planerad tid för intervjuerna var 60 minuter. Upplägget för 
intervjuerna var samma som tidigare, en person var ansvarig för att ställa frågorna och en person 
antecknade och kom med input under intervjun. Samtliga sammanfattningar från intervjuerna, 
förutom intervjun med lean-koordinatorn, finns i Appendix 4 Sammanfattningen från intervjun om 
lean kan ses i Appendix 5. 

Intervjuomgång 1 

Konstruktörens roll i projektet 

8 intervjuer á 30 minuter 

 2 & 3 
DFA -Workshop 

Konstruktörens roll i projektet 

8 intervjuer à 30 minuter med 
konstruktörer 

 

Intervjuomgång 2 

Konstruktörens roll i projektet 

8 intervjuer á 30 minuter 

 

Övriga discipliners roll i projektet 
6 intervjuer à 60 minuter med: 

 Inköpare 

 Produktionstekniker  

 Projektledare  

 Lean-koordinator 

 Tekniskt ansvarig  

 

Figur 5: Intervjuupplägg 
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Eftersom arbetet innehåller en fördjupning inom kompositmaterial genomfördes även tre intervjuer 
angående kompositmaterialets möjligheter, begränsningar och egenskaper. Två intervjuer hölls med 
produktionstekniker för komposit och en intervju hölls med en beräkningsingenjör specialiserad på 
återspring i kompositartiklar. Återspring kallas den formförändring av artikeln som kan inträffa efter 
härdning. Intervjuerna varade i ungefär en timme vardera och spelades in för att underlätta analysen 
av dem. Sammanfattningar från intervjuerna finns i Appendix 6. 

3.1.3 Studiebesök i tillverkningen och monteringen 

Observationsstudier är en objektiv metod för att samla information. Det är ett sätt att få en insikt i 
hur produkter eller maskiner hanteras, hur uppgifter och arbetsmoment utförs och hur människor 
beter sig i en verklig situation. Det finns både kvantitativa och kvalitativa observationsstudier. De 
kvantitativa kräver observationer under en längre tid medan de kvalitativa ger en förståelse för hur 
en människa agerar i ett system. (Osvalder, et al., 2008)  

Det finns fyra typer av observationsstudier; systematisk, osystematisk, indirekt observation och 
direkt observation. Systematisk innebär att det finns ett fast schema och det finns kunskap innan 
studien om viktiga händelser och beteenden. En osystematisk observation innebär att det inte är 
något specifikt som eftersöks utan allt noteras, denna typ av observationsstudie används ofta i ett 
tidigt skede i en studie. Vid indirekt observation är ingen närvarande vid själva observationsplatsen 
utan allting filmas. Direkt observation innebär att observatören är närvarande vid observationen men 
ska vara diskret och inte störa den som blir observerad. (Osvalder, et al., 2008) 

I denna studie genomfördes kvalitativa studier genom först ett besök i produktionsanläggningen där 
large cargo door till Dreamlinern tillverkas. Syftet med besöket var att skapa djupare förståelse om 
hur tillverkningsprocessen går till, vilka olika moment arbetet innefattar och vilka svårigheter och 
problem som finns kopplade till montering och produktion. Studiebesöket kan delvis ses som en 
osystematisk observation. Besöket bestod av en rundvandring i monteringslinan och de tio stationer 
den består av. Under rundvandringen förklarade en gruppsamordnare för monteringen vad arbetet 
vid de olika stationerna innefattade och hur linan var planerad samt vilka utmaningar som fanns vid 
monteringen. Författarna ställde frågor under rundvandringen och besöket varade drygt en timme. 
En sammanställning av informationen som framkom vid besöket visas i Appendix 7. 

Även ett besök i kompositverkstaden gjordes i samband med intervjuomgång två. Författarna blev 
visade runt i verkstaden och fick förklarat för sig vad arbetet med tillverkning av komposit innebär 
samt vilka svårigheter och möjligheter det finns med materialet. Under besöket visades också hur 
detaljer i komposit tillverkas och vilka viktiga aspekter det finns vid tillverkning. Även vid detta besök 
fanns det möjlighet att ställa frågor under rundvandringen och en sammanfattning av besöket kan 
ses i Appendix 8. 

3.1.4 DFA-Workshop 

En fokusgrupp är en gruppdiskussion med cirka 6-10 deltagare och en moderator som leder 
diskussionen. Gruppen diskuterar kring ett förutbestämt tema som kan handla om erfarenhet av en 
produkt, en arbetssituation, ett system eller hur en uppgift ska lösas. En positiv aspekt med metoden 
är att det valda ämnet kan utvärderas utifrån många olika aspekter. Det en person säger inbjuder 
övriga deltagare att associera utifrån deras erfarenhet och kunskaper. En fokusgrupp ska ha en lös 
struktur och ge möjlighet till spontanitet. Moderatorns roll är att få deltagarna aktiva och uttrycka 
sina åsikter. En fördel med att använda sig av en fokusgrupp vid informationsinsamling är att dess 
lösa struktur och gruppdynamiken gör det möjligt att få information som inte skulle framkomma vid 
enskilda intervjuer. (Osvalder, et al., 2008) 
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Efter intervjuer och studiebesök anordnades en workshop om DFA på SAAB. Workshopen kan liknas 
vid en fokusgrupp i upplägg och huvudfokus är näst intill det samma. Vid workshopen deltog sex 
personer från olika avdelningar på företaget. De discipliner som fanns representerade var: strategiskt 
inköp, lean-koordinator, tekniskt ansvarig, produktionstekniker för komposit, produktionstekniker 
samt gruppledare för hållfasthet. Workshopen började med att författarna presenterade sig, sitt 
arbete och upplägget för workshopen. Därefter tog Erik Sundin, docent och universitetslektor på 
avdelningen för industriell produktion vid Linköpings universitet, över och presenterade kortfattat 
vad Design for Assembly innebär. Deltagarna vid workshopen hade fått i uppgift att ta med sig ett 
exempel på en DFA-utmaning kopplat till deras arbete. Efter presentationen om DFA fick deltagarna 
berätta om sina utmaningar och detta låg till grund för fortsatt diskussion. Erik Sundin agerade 
moderator under diskussionsforumet och tillsammans med författarna kom han med följdfrågor 
under diskussionen. Anteckningar gjordes under hela workshopen. När diskussionsforumet avslutats 
presenterade författarna vilka problemområden de sett från intervjuomgångarna samt intressanta 
aspekter som framkom vid benchmarkingen.  

3.1.5 Benchmarking 

För att få en inblick i hur företag arbetar med tillverkningsvänlighet och DFM i industrin idag 
kontaktades företag som arbetar med utveckling och tillverkning av komplexa produkter i Sverige. 
Både företag som tillverkar ett fåtal produkter per år och företag med hög produktionsvolym ingick i 
benchmarkingen. Totalt genomfördes nio intervjuer med sju olika företag, fem per telefon och fyra i 
form av besök hos företaget.  

De företag som intervjuades per telefon var:  

 Atlas Copco Mechanical Rock Excavation 

 Atlas Copco Rock Drills 

 Bombardier Transportation 

 BT Products AB 

 Alfa Laval 

De företag som besöktes var: 

 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

 Väderstad-Verken AB 

 Scania AB där både ett besök på motoravdelningen och ett på chassiavdelningen gjordes.  

Även dessa intervjuer var kvalitativa och semistrukturerade. Intervjuerna utgick från ett 
intervjuunderlag men detta anpassades efter vilket företag som intervjuades och hur intervjun 
utvecklades under intervjutillfället. Upplägget för telefonintervjuerna var detsamma som tidigare, då 
en person ställde frågor och en antecknade. Intervjuerna tog ca en timme och spelades in för att 
underlätta efterarbetet med att sammanställa materialet. De intervjuer som genomfördes genom ett 
besök hos företaget varierade beroende på hur företaget planerat besöket. På samtliga företag 
visades en del av produktionen och det fanns möjlighet att ställa frågor i samband med 
rundvandringen samt vid en kompletterande intervju efteråt. Intervjuerna vid studiebesöken 
spelades inte in utan det gjordes endast anteckningar för att dokumentera intervjun. 
Sammanfattningar från benchmarkingen finns att se i Appendix 9. Benchmarkingen kartlades genom 
att samla de metoder och arbetsmoment som företagen använde i sin arbetsprocess kopplat till 
tillverkningsvänlighet och producerbarhet, se Appendix 10.   
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3.1.6 Kartläggning av tillverknings- och utvecklingsprocessen 

När intervjuer, studiebesök och benchmarking genomförts, påbörjades kartläggning av 
arbetsprocessen och rutinerna vid produktutvecklingsprojekten på SAAB. Kartläggningen gav en 
helhetsbild över hur produktutvecklingsprocessen går till och hur kommunikationen sker mellan olika 
discipliner och intressenter. Processens olika steg och faser och vad arbetet med dessa innebar 
sammanställdes utifrån informationen från intervjuerna samt SAABs dokument för 
utvecklingsprocessen. Även en sammanställning av de problemområden och det som ansågs fungera 
bra i utvecklingsarbetet gjordes utifrån den information som framkom vid intervjuerna. 

3.1.7 Analys 

Utifrån den benchmarking som gjordes och teori om produktutveckling och DFM-metodik 
identifierades ett antal framgångsfaktorer för DFM-arbete. Genom kartläggning av 
utvecklingsprocessen på SAAB kunde sedan en jämförelse göras för att utreda vilka 
framgångsfaktorer som redan existerade på företaget och vad som behövdes utvecklas. 

3.1.8 Utformning av DFM-strategi 

Baserat på hur DFM utformas i de olika undersökta DFM-metoderna och hur företagen som ingick i 
benchmarkingen har lagt upp sitt DFM-arbete togs en strategi för hur SAAB bör arbeta med DFM 
fram. Delar av existerande metoder och strategier kombinerades och vidareutvecklades för att passa 
företagets förutsättningar. Strategin utformades för att inbegripa samtliga framgångsfaktorer och 
anpassades efter SAABs nuvarande arbetsätt och organisation för att underlätta implementering. De 
olika delarna i DFM-strategin bedömdes utifrån hur viktiga de ansågs vara och hur komplexa de var 
att införa. DFM-strategin inbegriper vissa områden som måste utvecklas inom företaget samt 
checklistor för bedömning av konstruktion och en beslutsmatris vid val av koncept, se Appendix 11.  

3.1.9 Verifiering 

För att styrka att strategin är användbar för SAAB och uppfyller syftet diskuterades resultatet i en 
fokusgrupp med deltagare från konstruktion. Då ingen från produktionsteknik kunde medverka vid 
verifieringstillfället fick de ta del av resultatet via mail. Fokus under mötet låg på om de ingående 
delarna i resultatet var relevanta och om något saknades. Utifrån den feedback som gavs vid 
verifieringen utvecklades resultatet.  De frågor som diskuterades var följande: 

 Tror ni att det kommer ha önskad effekt? 

 Tror ni att det kommer att gå att implementera? 

 Vad ser ni som de största svårigheterna? 

 Tror ni att detta kommer att användas? 

 Är det något som saknas enligt er? 

3.2 Metoddiskussion 

De metoder som används i arbetet har utvärderats utifrån hur de kan ha påverkat resultatet. 
Metodernas objektivitet har diskuterats och varför just dessa metoder har valts.  

3.2.1 Problemformulering & Avgränsningar  

Projektbeskrivningen av GF Demo och samtal med Anders Larsson på SAAB ligger till grund för 
problemformuleringen. Syfte och mål skapades för att konkretisera problemet och klargöra vad 
arbetet skulle innefatta. För att tydliggöra detta ännu mer sattes också en del avgränsningar upp. En 
av avgränsningarna var att metoden inte kommer implementeras hos SAAB inom tiden för arbetet. 
När metoden implementeras är det möjligt att det upptäcks saker som saknas eller inte fungerar. 
Slutresultatet skulle kunna se annorlunda ut om det funnits möjlighet att implementera metoden och 
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införa ändringar inom tiden för arbetet. Nu lades mer tid på att kartlägga arbetssättet och 
problematiken på SAAB för att metoden skulle fungera i deras arbetssätt utan några större 
förändringar efter implementering. Benchmarkingen fokuserades på tillverkande företag i Sverige. 
Hade företag från andra länder undersökts hade kanske andra aspekter identifierats som 
framgångsfaktorer. Hur man arbetar med tillverkningsfrågor kan skilja sig beroende på 
förutsättningar och regler i olika länder.  

3.2.2 Datainsamling  

Litteraturstudien bygger till så stor del som möjligt på primärkällor. De artiklar och texter som 
använts kommer från definierade sökord samt rekommendationer från handledare och experter 
inom området.  Målet har varit att få fler än en källa till olika påståenden för att det ska vara 
trovärdigt. De områden som litteraturstudien omfattar valdes utifrån de områden som 
problemformuleringen berör. De områden som litteraturstudien bygger på anses relevanta för 
arbetet. Under litteraturstudien undersöktes flera olika DFA- och DFM-metoder. De metoder som 
ansågs mest lämpade och användbara för den utvecklade metoden gjordes det ytterligare 
fördjupningar inom, och är de som finns beskrivna i teorikapitlet.  Det var svårt att finna nackdelar 
med de olika metoderna då det oftast var författaren som utvecklat metoden och det blir då mest en 
subjektiv bedömning. De nackdelar som är identifierade har oftast upptäckts vid testning av metoden 
och många metoder är endast testade i pilotprojekt.  

Intervjuerna gav information från flera olika discipliner. Från vissa avdelningar intervjuade endast en 
representant medan från andra avdelningar intervjuades ett flertal. Relevanta discipliner har 
intervjuats, dock hade det varit önskvärt att fler projektledare hade medverkat då det är de som har 
störst påverkan i utvecklingsprocessen. Det var en bra variation på hur länge intervjuobjekten hade 
arbetat på företaget och det gav en nyanserad bild. Till största delen intervjuades konstruktörer och 
liknande åsikter återkom, vilket är ett tecken på att tillräckligt många intervjuer genomfördes och 
relevant information framkom.  Intervjuobjekten blev delvis rekommenderade från handledare på 
SAAB men valdes också efter egna önskemål. För att kontrollera att intervjuunderlaget var relevant 
och frågorna var korrekt formulerade genomfördes först en testintervju. Testintervjun genomfördes 
med handledare på SAAB och efter det gjordes vissa korrigeringar. Efterhand som intervjuerna 
genomfördes fick författarna mer kunskap och frågorna utvecklades under arbetets gång.  

Studiebesöken var en bra komplettering till intervjuerna då det gav en tydligare och mer visuell bild 
av processerna och problemen. Studiebesöken spelades inte in med ljudupptagning, vilket gjorde 
efterarbetet lite svårare då det ibland upplevdes att det saknades information om vad som hade 
sagts. För att kontrollera att ingen information misstolkats eller saknades gavs feedback på 
sammanfattningarna av besöken, och det fanns möjlighet att återkomma med frågor efter besöken. 
Svårigheterna med studiebesöken var att planera upplägget då det fanns begränsad information om 
hur verkstäderna fungerade. Det var osäkert före besöket om hur studiebesöket skulle gå till och när 
det fanns möjlighet att ställa frågor. En annan utmaning med observationsstudier är att 
studieobjektet kan påverkas av observatörens närvaro vilket kan medföra att den verkliga 
situationen inte framkommer. Dock anses inte detta ha påverkat resultatet av denna studie då syftet 
var att göra en övergripande kartläggning av arbetsuppgifter och inte gå in i detalj i utförandet.   

Workshopen gav bra utdelning då det var rätt discipliner närvarande, med erfarenhet från olika delar 
av utvecklingsprocessen. Diskussionen omfattade många områden och både bra och dåliga 
erfarenheter kopplat till DFA/DFM framkom.  Det var inte svårt att föra diskussionen framåt då 
deltagarna var mycket villiga att dela med sig av sin kunskap. Om fler personer närvarat vid 
workshopen hade kanske inte alla fått fram sin åsikt.  
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Benchmarkingen gav en bra överblick över hur företag arbetar med DFA/DFM i praktiken. 
Företagsbesöken gav störst förståelse för deras upplägg för arbetet med DFA. Precis som med 
intervjuerna som hölls på SAAB utvecklades frågorna under tiden. De företag som undersöktes i 
benchmarkingen hade alla olika produktionsvolymer och typer av produkter. Det gav en bra variation 
och förståelse för hur arbetet med DFA/DFM kan anpassas efter olika förutsättningar. 

3.2.3 Kartläggning 

Kartläggningen är en förenkling av hur arbetsprocessen ser ut på företaget. Det är svårt för en 
utomstående att sätta sig in och förstå alla processer och steg i utvecklingsarbetet. Det som 
framkommit under intervjuerna finns med i den förenklade beskrivningen av arbetsprocessen. 
Karläggningen berör de steg som anses relevanta för arbetet och är i verkligheten mer komplex.  

Det är alltid svårt att avgöra vad som är ett problemområde och vad som måste vidareutvecklas 
eftersom det rör sig om subjektiva bedömningar. Svaren från intervjuerna var relativt enhälliga och 
därför framgick det ändå ganska tydligt vad som SAAB måste arbeta vidare med.  

3.2.4 Analys  

De framgångsfaktorer som identifierades i analysfasen bygger på subjektiva bedömningar men anses 
ändå vara korrekta då de baseras på teori och benchmarking. Många av framgångsfaktorerna 
identifierade från teorin stärks av information från de företag som deltog i benchmarkingen. 
Informationen från företagen är selektivt utvald av företagen själva och bygger på deras subjektiva 
bedömning av vad som de ser fungera i arbetet med DFA/DFM.  

3.2.5 Utformning av DFM-strategi 

Vid utformningen av DFM-strategin användes ingen idégenereringsmetod. Framtagningen av 
strategin baseras på informationen från benchmarking och litteraturstudie. Resultatet hade 
möjligtvis sett annorlunda ut om strukturerade metoder använts för att skapa strategin, men det 
skulle fortfarande varit starkt påverkat av de idéer som växt fram under arbetets gång. Ingen från 
företaget fanns med vid utvecklingen av DFM-strategin vilket hade underlättat arbetet. Det hade då 
varit möjligt att få direkt input om vad som skulle kunna fungera eller inte, samt skulle eventuella 
frågor besvaras direkt. Det hade då krävts mindre efterarbete med att införa ändringar.  

3.2.6 Verifiering 

Då det inte fanns möjlighet att implementera strategin hos SAAB inom tidsramen för arbetet 
verifierades istället resultatet genom att diskutera med anställda. Vid verifieringen fanns inte önskat 
antal discipliner närvarande vilket antagligen har påverkat resultatet av verifieringen. Det var främst 
konstruktörer som deltog vid verifieringstillfället vilket gav bra feedback till resultatet då verktyget 
främst är riktat till dem. Hade produktionsteknik också varit representerade vid verifieringen hade 
det även gett input från deras syn på resultatet och möjligtvis skulle andra aspekter framkommit.  
Det hade antagligen skapat en mer utvecklad diskussion om fler discipliner fått ge sin syn på DFM-
strategin. Dock har feedback från produktionstekniker motagits via mail i efterhand. 
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den litteraturstudie som ligger till grund för arbetet. Teorin berör 
flygplanstillverkning, kompositmaterial, övergripande om DFX och DFM samt några utvalda DFM- och 
DFA-metoder.  

4.1 Produktutveckling 

Produktutveckling är arbetet med att komma på, konstruera och kommersialisera en produkt. Tiden 
det tar att utveckla en produkt varierar mycket, men det är få produkter som kan utvecklas på under 
ett år, de flesta tar mellan 3 och 5 år, och vissa tar upp till 10 år att färdigställa. (Ulrich & Eppinger, 
2008) Enligt Ulrich och Eppinger (2008) kan bra produktutveckling mätas med följande indikatorer: 

 Produktkvalitet 

 Produktkostnad 

 Utvecklingstid 

 Utvecklingskostnad 

 Utvecklingsförmåga på företaget  

Arbetet med utvecklingen av konstruktionen av en produkt kan delas in i fyra delar (Chiu & Okudan, 
2010): 

1) Problemdefinition och kundkravsanalys 

2) Konceptdesign 

3) Preliminärdesign 

4) Detaljdesign 

4.1.1 Förutsättningar 

För att lyckas utveckla framförallt stora och komplexa produkter utförs utvecklingsarbetet i en 
tvärfunktionell grupp bestående av personer från olika discipliner såsom konstruktion, produktion 
och material. (Ullman, 1997) Ulrich och Eppinger (2008) ser att arbetet med produktutveckling 
involverar nästan samtliga funktioner på företaget men att tre funktioner är centrala:  

 Marknad 

 Konstruktion 

 Produktion, inklusive hela försörjningskedjan  

Dessa tillhör kärnan i projektgruppen och bör inte vara för många till antalet, en riktlinje är att de ska 
kunna ha möte i ett konferensrum. Utöver dessa finns sedan stödpersoner som inte arbetar heltid i 
projektet. För att arbetet ska fungera både inom projektgruppen och mellan gruppen och 
stödfunktioner måste det vara tydligt definierat vem i gruppen som ansvarar för olika uppgifter. 
(Ulrich & Eppinger, 2008) Fördelar med att använda en tvärfunktionell grupp är bland annat att det 
ökar chansen för att problem upptäcks tidigt eller undviks helt och att utvecklingstiden kortas 
eftersom det ger möjlighet att arbeta parallellt med olika delar av utvecklingen (Herbertsson, 1999).  

För att lyckas med produktutveckling i grupp är det viktigt med kommunikation genom hela 
processen. Det är viktigt att samla information och dokumentera aktiviteterna som genomförs under 
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hela utvecklingsprocessen. (Ullman, 1997) Ullman (1997) föreslår fyra sätt att beskriva och 
kommunisera ett mekaniskt objekt: 

 Semantiskt; den verbala eller skriftliga presentationen av produkten 

 Grafiskt; exempelvis ritningar 

 Analytiskt; ekvationer, regler eller procedurer som representerar formen eller funktionen hos 

produkten 

 Fysiskt; hårdvaran eller en fysisk modell av produkten 

4.1.2 Utmaningar och möjligheter med produktutveckling 

Det finns många fördelar med att arbeta efter en väldefinierad produktutvecklingsprocess. Det kan 
bidra till förbättrad produktkvalitet eftersom koncept och konstruktioner kan utvärderas gentemot 
kvalitetskrav kontinuerligt under utvecklingen. Det ger också en tydlig ansvarsfördelning i gruppen 
och mellan olika funktioner på ett företag. En definierad process underlättar dessutom vid 
tidsplanering och koordinering av resurser. Slutligen är en process som finns definierad och 
dokumenterad lättare att se förbättringspotential i och utveckla. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

Det finns ett antal utmaningar som de flesta företag som arbetar med produktutveckling ställs inför. 
En utmaning är prioritering av krav, ofta är kraven från marknaden och andra intressenter 
motstridiga. Dessutom är det i regel tidspress vid utveckling av produkter och relevant information 
saknas ofta vid beslutsfattande. (Ulrich & Eppinger, 2008) Framförallt är information och kunskap om 
produkten liten i de tidiga faserna i utvecklingsprocessen. Kunskapen om produkten ökar med tiden 
men kostnaden för ändringar stiger samtidigt och handlingsutrymmet blir mindre, detta kallas 
konstruktionsparadoxen och illustreras i Figur 6 nedan (Lindahl & Tingström, 2006).  

 

Figur 6: Konstruktionsparadoxen (Lindahl & Tingström, 2006) 

En annan utmaning är förändringar i förutsättningarna, till exempel att kunderna ändrar sina krav, ny 
teknik ändrar förutsättningen på marknaden eller att konkurrenter lanserar liknande produkter. 
Ekonomi är också något som är kritiskt i utvecklingen. Kunden måste i slutändan vara beredd att 
betala för vad produktutvecklingen kostar. Slutligen är beslut om detaljer i konstruktionen en viktig 
del i utvecklingen. Vilken typ av skruv eller infästning som ska användas kan ha stor påverkan på 
slutpriset för produkten men det är oftast för kostsamt att noggrant utreda sådana val. Chiu och 
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Okudan (2010) konstaterar att 70-80 % av den totala kostnaden för produkten bestäms under 
konstruktionsfasen. Framförallt är det under konceptutvecklingen som många avgränsningar görs 
vilka har stor påverkan på bland annat den slutliga kostnaden för tillverkningen.  (Ulrich & Eppinger, 
2008) Olika konstruktionsmetodiker och verktyg kan underlätta i de tidiga utvecklingsfaserna då 
viktiga besluts ska fattas (Ullman, 1997). Ett sätt att utvärdera och välja mellan olika koncept är att 
använda concept screening och concept scoring. Detta är två beslutsmatriser utvecklade för att stödja 
en objektiv beslutsprocess även om informationen kring olika koncept är bristfällig. (Ulrich & 
Eppinger, 2008)    

4.2 Design For X 

Begreppet DFX står för design for X, där X:et kan betyda allt från montering till produktens hela 
livscykel (Kuo, et al., 2001). Syftet med DFX är att anpassa produkten efter det som X:et står för 
(Eskilander, 2001). Den bakomliggande orsaken är ofta att ett företag vill effektivisera 
produktutvecklingsprocessen genom att reducera kostnad och ledtid i både produktion och 
utvecklingsarbetet (Chiu & Okudan, 2010; Demoly, et al., 2011). Ulrich och Eppinger (2008) har 
identifierat några vanligt problematiska områden i utvecklingsarbetet som kan underlättas genom att 
arbeta efter en specifik DFX-metodik:   

 Val av detaljkonstruktion, valet har stor påverkan på kvalitet och kostnad 

 Prioritering av krav, konstruktionsgruppen få ofta många och motstridiga mål eller krav 

 Mätmetoder som kan användas för att jämföra olika konstruktioner 

 Beslutsfattande, en väldefinierad metod är en hjälp i beslutsfattandet 

Företag har också sett att användningen av någon slags DFX-metodik i ett multifunktionellt team ger 

gruppen en gemensam grund och ett gemensamt fokus (Eskilander, 2001; Herbertsson, 1999). 

Dessutom kan arbetet med DFX fungera som en katalysator och inspiration till problemlösning (Kuo, 

et al., 2001).   

Eskilander (2001) konstaterar att det finns många olika tolkningar av vad X:et står för. En vanlig 
uppdelning är:  

1. En specifik livscykelfas eller en specifik subprocess 

2. En specifik egenskap som kvalitet eller miljöpåverkan 

Några vanliga DFX-begrepp är DF-Assembly, DF-Manufacturing och DF-Cost  (Eskilander, 2001). De 
olika begreppen kan kategoriseras enligt Figur 7 nedan: 

Design for Efficiency Green Design 

Product Scope 

 Design for Manufacturing 

 Design for Assembly 

 Design for Cost 

Etc. 
 

 

System Scope 

 Design for Logistics 

 Design for Supply Chain 

Etc. 

Eco-system Scope 

 Design for Environment 

 Design for Life Cycle 

Etc. 
 

 

Figur 7: Kategorisering av DFX-begrepp (fritt från Eskilander, 2001) 
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De DFX som ofta anses vara mest lönsamma är Design for Assembly och Design for Manufacturing. 
En möjlig orsak till detta är att det finns ett flertal välutvecklade verktyg och metoder som kan 
användas under arbetet med just dessa design-for-begrepp. (Eskilander, 2001) En annan möjlig orsak 
är att de syftar till att förebygga problem som kan uppstå vid tillverkning av produkten, vilket är en 
del av produktens livscykel där kostnaden ofta är tydlig och misstag som gjorts tidigare upptäcks 
(Eskilander, 2001). Konsekvensen av att inte anpassa produkten till produktion kan bli en förlängd 
utvecklingstid, hög utvecklingskostnad på grund av att omtag måste göras, hög tillverkningskostnad 
samt lång tillverkningstid på grund av onödig komplexitet i konstruktionen (Herbertsson, 1999). 

DFM-metoder ska vara en hjälp för konstruktörerna i deras arbete med att förbättra produkten 
(Eskilander, 2001). Målet är att kombinera rätt material och tillverkningsprocess baserat på 
produktegenskaper och begränsningar, så att den är enkel att tillverka (Kuo, et al., 2001). En 
välfungerande DFM-metodik ska bidra till en låg tillverkningskostnad för produkten utan att 
kvaliteten minskar (Ulrich & Eppinger, 2008). Ulrich och Eppinger anser också att DFM är en av det 
mest integrerande aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen då den förutsätter 
informationsinsamling från många olika källor såsom ritningar, produktionsteknik och 
kostnadskalkyler. Det finns dock inte någon etablerad definiton av vad DFM och DFA är (Herbertsson, 
1999). Ofta ses DFA som en utveckling av DFM och anses vara en undergrupp inom detta område 
(Sundin, 2013). I denna rapport kommer beteckningen DFM användas och syftar på arbetet med att 
öka tillverkningsvänligheten i produkten.   

4.2.1 Implementering 

För att skapa konstruktioner som är anpassade för tillverkning måste DFM finnas med redan tidigt i 
utvecklingsprocessen (Kuo, et al., 2001; Norström & Rimskog, 1995). Att i slutet av 
produktutvecklingen försöka utveckla ett koncept som inte är utformat för tillverkning är inte 
effektivt (Norström & Rimskog, 1995). Det är i början av utvecklingsprocessen som möjligheten att 
göra stora ändringar finns, fler parametrar är öppna så kostnaden för ändringar är liten (Herbertsson, 
1992).  

Att företaget fokuserar på tillverkningsvänlighet är något som måste vara förankrat genom hela 
företaget (Kuo, et al., 2001; Herbertsson, 1992). Utformningen av arbetet med DFM kan variera 
mycket beroende på produkttyp, organisation etc. (Herbertsson, 1999). Den DFM-metodik som 
används måste också vara anpassad efter tillverkningssystemet, vad som räknas som en effektiv 
tillverkningsprocess i ett system är inte nödvändigtvis effektiv i ett annat. (Norström & Rimskog, 
1995) Oavsett vilken metodik som används ska arbetet vara en integrerad del i hela processen (Kuo, 
et al., 2001; Norström & Rimskog, 1995). Det är också viktigt att stödsystemen runt 
produktutvecklingen, såsom IT-system, affärsstöd etc. följer med och anpassas till utvecklingen. 
Utöver detta måste arbetssättet integreras med andra funktioner såsom logistik, 
produktionsberedning och komponenttillverkning. (Kuo, et al., 2001) DFM berör inte enbart 
konstruktörerna och de som arbetar direkt i produktutvecklingen utan arbetet påverkar företag på 
flera olika nivåer (Ulrich & Eppinger, 2008). I Design for X, av Herbertsson (1992) beskriver han de 
fyra nivåer i ett företag som Finn Fabricius säger påverkas av DFM arbetet: 

 Företag  

 Produkt  

 Struktur  

 Komponent  

En annan aspekt som är viktig vid utveckling och implementering av DFM är att koppla ihop vilka 
parametrar i produkten som är kopplade till tillverkning och montering. Ofta är det många 
parametrar som påverkar dessa aspekter och parametrarna är också ofta kopplade till andra aspekter 
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därför det är viktigt att förstå produktens hela livscykel. (Herbertsson, 1992) DFM ska inte påverka 
funktionen negativt, det är därför viktigt att specificera funktionerna hos produkten innan 
designarbetet börjar. Arbetet med DFM får inte heller ta bort fokus från andra aspekter så som 
återvinningsbarhet, komponentkostnad etc. (Norström & Rimskog, 1995).  

Många kommersiella DFM- och DFA-metoder fokuserar på förbättringar på komponentnivå, men det 
är inte tillräckligt att skapa konstruktioner som enbart är tillverkningsvänliga. Att kombinera andra 
DFX-principer som behandlar kvalitet eller kostnad kan ge en bättre överblick och underlag för att 
kunna jämföra olika lösningar utifrån olika aspekter. (Norström & Rimskog, 1995) Arbetet med DFM 
ska sträva mot ett optimalt förhållande mellan utvecklings- och produktionskostnader. (Herbertsson, 
1992)   

Kuo et al. (2001) har identifierat några viktiga delar som bör vara med vid implementering av DFM-
metodik: 

1. Metod för identifiering av kundkrav under produktens livscykel. Dessa måste också göras om 
till specifikationer som kan användas i utvecklingsprocessen. 

2. Utveckla metoder för att dokumentera, förvara och använda konstruktionsalternativ. 
Alternativen kan beröra materialval, utformning, geometrier, tillverkningsmetoder etc.  

3. Lättförståelig metod för mätning av vad god konstruktion är. 

Dessutom är det viktigt att det finns en person som ansvarar för DFM-implementeringen och 
utveckling och uppföljning av den metodik som används. När arbetet med DFM ska införas bör detta 
göras i samband med ett pilotprojekt för utvecklingen av en produkt för att testa arbetssättet och 
identifiera utvecklingsmöjligheter. (Eskilander, 2001) 

Vid implementeringen av DFM är ofta inte problemet att utforma metoden eller att få stöd av 
ledningen utan snarare att ändra attityder och möta motstånd mot förändringar ute i verksamheten. 
Metodiken måste förankras hos konstruktörerna och andra som kan påverka konstruktionen i ett 
tidigt skede. Det har konstaterats att arbetet med alla olika sorters DFX kräver att man arbetar i team 
och inte enskilt, vilket medför större risk för konflikter. (Kuo, et al., 2001) Införandet av DFM skapar 
inte automatiskt samarbete mellan konstruktörer och produktionstekniker utan rätt organisatoriska 
förutsättningar måste finnas (Herbertsson, 1992).  

Att införa DFM kan också minska utrymmet för konstruktörerna och DFM-analyser kan innebära 
kritik mot konstruktörernas arbete (Kuo, et al., 2001).  Därför är det viktigt att metodiken hjälper 
konstruktörerna i deras arbete (Norström & Rimskog, 1995).  De måste förstå varför de ska arbeta 
enligt metodiken och hur effekterna av det mäts och utvärderas (Herbertsson, 1992).  

4.2.2 Riktlinjer för DFM 

DFM-metoder kan utformas på olika sätt. Några generella riktlinjer är dock att metoden bör 
inbegripa någon slags diagnos eller analys av konkreta konstruktionslösningar. Den bör också 
underlätta koordineringen mellan produktutformning och produktionssystemet. Analysen av 
konstruktionslösningar kan genomföras på två olika sätt; antingen finns tillräcklig kunskap om 
sambandet mellan olika produktspecifikationer och konstruktionsparametrar som påverkar 
tillverkningsvänlighet eller så måste tester eller simuleringar göras som visar hur dessa aspekter 
påverkar tillverkningsvänlighet. (Herbertsson, 1992)  
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Arbetsprocessen 

Herbertsson (1999) listar i sin avhandling Enterprise Oriented Design for Manufacture några 
arbetssätt som vanligt förekommande för att utföra DFM i parktiken:  

 Konstruktören använder sin egen kunskap om tillverkningsprocessen för att möta DFM-
målen, kunskapen kommer från erfarenhet och träning 

 Projekten utförs med tvärfunktionella team  

 Experter inom särskilda processer kallas in under utvecklingsprocessen 

 Kopplingen mellan konstruktion och processen kan uttryckas i konstruktionsriktlinjer eller 
regler som konstruktören måste följa 

 Användning av olika kommersiella DFM-verktyg 
 
Det är vanligt att en kombination av några av de ovan nämnda punkterna används (Herbertsson, 
1999). Herbertsson (1992) har förutom dessa arbetssätt också sett att simulering och databaserad 
analys används beroende på typ av produkt. Han menar att utformningen av arbetssätt påverkas av 
följande fyra aspekter: vilket DFX-område företaget fokuserar på, vilken erfarenhet konstruktörerna 
har, i vilken fas i produktutvecklingen metoden ska användas och policy och kultur på företaget. 
Oavsett hur metoden eller arbetssättet är utformat ska DFM vara en hjälp för konstruktören och 
stimulera kreativitet i arbetet med utveckling av produkter. Dessutom måste det gå att följa upp vilka 
effekter arbetet har och utvärdera för att säkerställa att kostnaden för arbetet med DFM inte 
överskrider besparingarna. (Kuo, et al., 2001) 

Konstruktionsprocessen 

Boothroyd (2005) presenterar ett antal riktlinjer som bör följas för att anpassa konstruktionen för 
montering.   

 Minimera antalet komponenter 

 Säkerställ att produkten har en baskomponent som monteringen kan byggas på 

 Säkerställ att baskomponenten är lokaliserad i en stabil position i det horisontella planet 

 Om det är möjligt, konstruera produkten så att varje komponent kan monteras uppifrån, och 
att det inte finns risk för den att röra sig 

 Försök att underlätta monteringen genom att förse konstruktionen med kanter eller 
avsmalningar för att underlätta att komponenten placeras i rätt position 

 Undvik dyra och tidskrävande fästningsoperationer, såsom skruvar, lödning etc.  

Dessa kan användas oavsett produkt eller konstruktionsmaterial. Riktlinjerna bör kompletteras med 
regler för komponentkonstruktion och aspekter kopplade till det specifika produktionssystemet och 
typ av produkt. 

4.2.3 Positiva effekter och utmaningar  

Utifrån de företagsnivåer som nämns i kapitel 4.2.1 har Herbertsson (1999) identifierat några positiva 
effekter som DFM kan ha på de olika nivåerna: 

 Företag – ekonomiska fördelar genom standardisering av arbetsätt och produkter 

 Produkt – samordning av produktvarianter vilket medför ekonomiska fördelar 

 Struktur – konstruerar efter en generell produkt som möjliggör designvarianter och ett 
effektivt flöde i produktionen 

 Komponent – konstruerar delar som kan tillverkas kostnadseffektivt 
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Utöver detta kan DFM-arbete bidra till att produkten snabbare kommer ut på marknaden eftersom 
man genom detta kan förebygga problem som kan uppstå när produkten ska börja produceras. 
Dessutom tvingas konstruktörerna att planera framåt och se hela produktens livscykel och hur olika 
konstruktionslösningar påverkar denna. Det ger en bättre kontroll på de processer produkten 
kommer i kontakt med vilket kan bidra till att kvaliteten, servicebarheten och tillförlitligheten 
förbättras. (Kuo, et al., 2001) 

En utmaning som företag har stött på vid implementeringen av DFM är att konstruktionsavdelningen 
ofta inte är ansvarig för kostnader och problem som uppstår när produkten ska börja produceras. 
Detta medför att DFM inte är prioriterat av konstruktörerna. (Herbertsson, 1992) Dessutm inbegriper 
många av de verktyg och metoder som utvecklats för DFM bara de sena faserna av 
utvecklingsprocessen vilket kan medföra höga kostnader för sena ändringar i projekten (Kuo, et al., 
2001). 

4.3 Metoder för utveckling av konstruktioner anpassade för tillverkning 

Metoderna som undersökts är både metoder som är utvecklade för DFA och DFM. De är utvecklade 
för olika sorts produkter och har används inom olika branscher. Figur 8 visar vilka av de valda 
metoderna som fokuserar på DFA respektive DFM. 

4.3.1 A Seven Step Procedure for Design for Manufacture 

Den europeiska forskningsgruppen Eureka-Famos har utvecklat en sjustegsmodell för DFM. Om inget 
annat anges är allt material om denna metod hämtad från artikeln A Seven Step Procedure for Design 
for Manufacture av F.Fabricius (2005) som varit drivande i utvecklingen av metoden.  Modellen kallas 
A Seven Step Procedure for Design for Manufacture och ska underlätta arbetsprocessen med DFM. 
Denna metod har blivit testad i ett antal pilotprojekt, i såväl stora som små företag. Utifrån 
pilotprojekten har det visat sig att det nästan alltid är möjligt att förbättra tillverkningsvänligheten 
hos produkter genom att följa dessa sju steg som beskrivs senare i kapitlet. I pilotprojekten 
uppnåddes en reducering av tillverkningskostnaden utan att det påverkade produktkvaliteten.  

Metoden 

Metoden innehåller en beskrivande guide för hur arbetet med olika aktiviteter bör ske för att 
förbättra tillverkningsvänligheten hos en produkt. Den beskriver hur ett företag kan arbeta med att 
utveckla den ursprungliga designen hos sina produkter till en ny generations produkter. Metoden 
innehåller ett antal på varandra följande aktiviteter där målet med de första aktiviteterna är att hitta 
ett optimalt koncept genom att klargöra de grundläggande kraven för produktens funktionalitet och 
tillverkningsvänlighet. Nästa steg i metoden är att hjälpa konstruktören att skapa en detaljerad 
konceptkonstruktion som inkluderar alla viktiga aspekter hos det valda konceptet från steget innan. I 
de sista stegen i modellen ska den exakta geometrin hos varje komponent klargöras och då måste 

Metoder med fokus på DFM 

 A Seven Step Procedure for Design for Manufacture 

 Ulrich och Eppingers DFM-metod 

 

Metoder med fokus på DFA 
 

 Assemblability Evaluation Method 

 Assembly oriented product design 

 Boothroyd & Dewhurst DFA-metod 

 Ullmans DFA-metod 

 The house of DFA 

 DFA2 

Figur 8: Kategorisering av valda DFA- och DFM-metoder 
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konstruktören gå från ”att göra rätt sak” till ”att göra saker rätt”. I detta steg går DFM-processen från 
att vara generell till att bli mer processpecifik för komponentdetaljerna.  
 
Oftast ses produktkostnaden som den viktigaste parametern för tillverkningsvänligheten hos en 
produkt, men kostnaden är egentligen bara en av många utvärderingsparametrar.  I A Seven Step 
Procedure for DFM utvärderas tillverkningsvänligheten hos en produkt genom att undersöka följande 
områden: 
 

1) Produktkostnad - både den direkta kostnaden kopplat till tillverkning samt omkostnader 
2) Kvalitet - produktens förmåga att uppfylla de önskade funktionerna 
3) Flexibilitet - tillverkningens möjligheter kopplat till produktdesignen 
4) Risk - den största risken med tillverkningen kopplat till produktdesignen 
5) Ledtid - produktens förmåga att tillåta en kort ledtid 
6) Effektivitet - både hur effektivt personalen används och hur effektivt resurserna används 
7) Miljö - miljökonsekvenserna av produkten under tillverkningsprocessen 

 
Metodens sju steg som ska underlätta arbete med DFM beskrivs nedan. 
 

1. Mätetal för DFM 
En bedömning görs hur tillverkningsvänlig den nuvarande produkten är och sedan jämförs den med 
liknande produkter på marknaden. Bedömningen görs utifrån de sju parametrarna som nämndes 
ovan.  
 

2. Mål 
Mål sätts upp för tillverkningsvänligheten hos den framtida produkten. Målen kan vara allt ifrån 
kostnadsreduktion till produktkvalitet och ledtid. 
 

3. Huvudfunktioner 
Produktens huvudfunktioner definieras och hur dessa integrerar med varandra. I ett projekt där DFM 
används är målet att undvika problem, inte att lösa problem genom att omkonstruerar produkten. 
För att inte eliminera en del hos produkten som bidrar till en essentiell funktion är det viktigt att 
huvudfunktionerna är tydligt definierade, dessa funktioner ska vara desamma för den ursprungliga 
produkten som för den nya generationens produkt.  
 

4. Utvärderingsparametrar och konstruktionslösningar 
För att skapa bästa grundläggande förutsättningar för de olika konstruktionsförslagen görs en 
bedömning om vilka av utvärderingsparametrarna som är mest relevanta för kunna jämföra de olika 
konceptförslagen för varje huvudfunktion. Detta underlättar processen att skilja de bra idéerna från 
de mindre bra, och kan även indirekt leda till att extrema förslag uppmärksammas som annars inte 
skulle observerats. I steg fyra genereras även en del idéer som inte är kopplade till parametrarna 
utan till de fyra DFM-nivåerna; företagsnivå, produktnivå, strukturnivå och komponentnivå.  
 

5. Generering av konceptförslag 
Alla designförslagen för både huvudfunktionerna och DFM-nivåerna klassificeras i olika grupper. 
Förslagen i de olika grupperna måste ha en gemensam nämnare som till exempel ideala 
omkostnadskoncept, eller ideala ledtidskoncept. Detta för att kunna skapa relevanta och 
meningsfulla kombinationer av de olika lösningsförslagen kopplat till olika underkategorier.  
 

6. Verifiering och val 
De olika lösningsförslagen jämförs mot de mål som sattes upp i steg två och tillverkningsvänligheten 
mäts. Efter att ha säkerställt att konceptförslagen uppfyller målen ska den bäst lämpade lösningen 
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utses. Detta kan göras genom att använda en enkel utvärderingsmatris där de olika koncepten 
jämförs med varandra utifrån de sju parametrarna.  
 

7. Detaljkonstruktion 
Från detta steg följer sedan produktutvecklingsprojektet en vanlig detaljdesignprocess.  

Positiva aspekter 

Utvärderingarna av pilotprojekten visar att metoden fungerar både för lågvolymsprodukter och för 
massproduktion och ger en genomsnittlig kostnadsreduktion på 25-30 % av den totala 
tillverkningskostnaden. Anledningen till att metoden fungerar anses vara att den skapar 
gemensamma och väldefinierade mål för konstruktörsteamet. Den gör det också enklare för 
projektet att ta hänsyn till alla de sju utvärderingsparametrarna, till exempel försummas inte 
omkostnaderna till förmån för de direkta kostnaderna. Metoden anses också förhindra att fokus 
endast läggs på komponenterna utan den ser till alla de fyra DFM-nivåerna.  

4.3.2 Assemblability Evaluation Method 

Assemblability Evaluation Method, AEM, är en utvärderingsmetod för att kunna bestämma 
monteringsvänligheten hos en produkt och dess ingående komponenter. Metoden är också till hjälp 
vid generering av konstruktionslösningar för produkter. (Ohashi, et al., 2002) Metoden har använts 
sedan slutet av 1970-talet och av ett antal stora företag som GE och Hewlett Packard (Norström & 
Rimskog, 1995).  

Metoden 

I första steget kategoriseras alla monteringsoperationer i 20 huvudsakliga operationer som benämns 
som grundläggande utvärderingsfaktorer. Varje kategori ges en symbol som tydligt indikerar syftet 
med operationen. Den enklaste operationen väljs som standardoperation och ges värde 0. Alla 
operationer tilldelas sedan ett värde som är proportionellt mot skillnaden i operationstid jämfört 
med standardoperationen. Nästa steg i metoden är att beräkna produktens monteringstid och 
kostnad.  Monteringsoperationer som berör en komponent i produkten uttrycks i en kombination av 
de grundläggande operationerna och poängen för dessa summeras för varje komponent. Detta 
resulterar i ett index för monteringsvänligheten för varje komponent. För att beräkna den totala 
monteringsvänligheten hos produkten summeras index för varje komponent. Utifrån index och antal 
delar kan monteringstiden och kostnaden för produkten beräknas. (Ohashi, et al., 2002) 

Positiva och negativa aspekter 

Metoden är relativt enkel att använda och har setts ge stora kostnadsreduktioner (Ohashi, et al., 
2002). AEM går att använda även om inte tillverkningssystemet är känt (Norström & Rimskog, 1995). 
Det har noterats några brister med metoden, bland annat anses inte kapaciteten för 
kostnadsbedömningen vara tillräcklig och operationskostnaden för komponentfästning kan inte 
bestämmas med praktisk noggrannhet. Det finns förslag på hur metoden skulle kunna utvecklas för 
att ta hänsyn till dessa aspekter. Ett förslag till förbättring är att konceptet ”enkel att montera” måste 
definieras för att kunna sätta upp ett tydligt mål med att använda metoden. Även den input som 
används till metoden bör väljas utifrån de data som finns tillgänglig för produkten. (Ohashi, et al., 
2002) 

4.3.3 Assembly Oriented Product Design 

Om inget annat anges är allt material i detta avsnitt hämtat från artikeln Integrated and assembly 
oriented product design av Rampersad (1996). Assembly oriented product design, AOPD, fokuserar på 
produkter med hög komplexitet. Metoden belyser möjligheterna med integration med hjälp av ett 
utvecklat monteringssystem. För att skapa en bra interaktion mellan olika produktvariabler behövs 
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en kontrollerad designprocess. Metoden delar in produkten i olika produktvariabler där två av dessa 
är produktsortiment och produktstruktur.  

Produktsortiment 

Variabeln produktsortiment belyser monteringsmöjligheterna för olika varianter av produkten. 
Trenden på många marknader är att mångfalden bland produkter ökar vilket medför att det blivit 
ännu viktigare för företag att utveckla nya produktvarianter vid rätt tidpunkt. Ett sätt att uppnå detta 
är att arbeta med moduldesign. Ett modulärt system innebär att moduler av produkten med 
standardiserade gränssnitt kan kombineras ihop till olika varianter av produkten. Standarderna kan 
gälla form, geometri, fästmetod eller toleranser. Produkterna kan utvecklas för en eller flera 
generationer genom att lägga till, anpassa eller ersätta moduler.  

Några kriterier som produktsortimentet måste uppfylla är att de olika produktvarianterna måste 
innehålla minimalt antal moduler och modulerna måste vara så enkla som möjligt. Produkterna 
måste till så stor del som möjligt bestå av någon typ av basmodul. Produktsortimentet kan optimeras 
genom moduldesign men även genom att använda komponenter med liknande 
monteringsegenskaper, monteringsriktning, hanteringssätt etc.  

Produktstruktur 

Variabeln produktstruktur innebär att produkten klassificeras i submontage eller komponenter. Inom 
denna variabel finns också fokus på hur dessa submontage och komponenter står i relation till 
varandra. Beroende på vilka submontage och komponenter produkten är uppbyggd av, kan 
monteringssekvensen och de olika monteringsoperationernas relation till varandra bestämmas. 
Produktens struktur bestämmer relationen mellan de olika produktdelarna och hur dessa kommer 
att monteras ihop till den slutgiltiga produkten. Produktstrukturen ska, med hänsyn till 
monteringsvänlighet, byggas upp hierarkiskt där den slutgiltiga produkten utgör den högsta nivån.  

Det finns ett antal krav som konstruktionen måste uppnå för att anses vara monteringsvänlig. Bland 
annat måste produktdelarna vara integrerade i så stor utsträckning som möjligt för att minimera 
antalet komponenter och monteringsoperationer. En baskomponent bör definieras och fungera som 
grunden som övriga komponenter monteras på. Komponenterna bör också vara utformade så att 
montering från en och samma riktning för samtliga komponenter är möjlig. Standardkomponenter 
bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Det är också viktigt att rätt fästmetoder väljs, att 
antalet fästelement är minimalt samt att fästningsmomentet bör vara enkelt och standardiserat. 

Positiva och negativa aspekter med integration 

Genom att använda sig av moduler och integration kan produktutvecklingstiden kortas och antalet 
komponenter reduceras. Det underlättar också monteringsprocessen som blir enklare och mer 
kontrollerad. En nackdel med att arbeta med moduler är att det skapar begränsningar i utformningen 
av produkten och kan leda till högre vikt. Att integrera komponenter innebär totalt mindre antal 
komponenter men kan i vissa fall innebära att komponenterna i sig blir mer komplexa och svårare att 
tillverka.   

4.3.4 Boothroyd & Dewhurst DFA-metod 

Boothroyd och Dewhurst har utvecklat en av de mest kända DFA-metoderna. Metoden fokuserar på 
att analysera konstruktionsändringar hos en redan existerande produkt. Analysen består av två steg 
som appliceras på varje komponent i produkten. I första steget görs en bedömning av hur nödvändig 
komponenten är för montaget eller om den är en möjlig kandidat för eliminering eller integration 
med andra komponenter. Andra steget består av att göra en bedömning av hur lång tid det tar att 
greppa, hantera och sätt delen på plats under monteringsprocessen. (Stone, et al., 2004) Tiden för 



4 Teoretisk referensram 

25 

  

monteringsoperationerna beror på komponentens konstruktion och hur den monteras. Genom att 
analysera varje komponent går det utifrån en tabell att beräkna ungefärlig monteringstid. 
(Eskilander, 2001) Det är viktigt att kunna mäta hur monteringsvänlig en produkt är och detta kan 
göras genom att beräkna ett DFA-index (Boothroyd, 2005). Informationen från de två stegen används 
för att beräkna hur effektiv monteringen av produkten är och detta index kan användas för att 
jämföra och utvärdera olika konstruktioner (Stone, et al., 2004). 

Analysprocessen 

Processen för att analysera en manuellt monterad produkt ser ut enligt följande:  

1)  Införskaffa information om produkten eller montaget. Användbar information är ritningar, 
3D-bilder, sprängskisser, prototyp eller en existerande version av produkten.  

2) Plocka isär produkten och ge varje komponent ett ID-nummer i den ordning de plockas isär. 

3) Börja återmontera produkten. Montera först komponenten med högst ID-nummer och 
fortsätt sedan montera de andra komponenterna en efter en.  

4) Under monteringen fylls ett arbetsblad i tillhörande metoden 

(Boothroyd & Dewhurst, 1989) 

Första steget - eliminering av komponenter 
Ett viktigt steg i processen är att försöka eliminera antalet komponenter. För att avgöra om en 
komponent är en möjlig kandidat för eliminering eller integration med en annan komponent måste 
följande tre frågor besvaras: 

1) Under användning av produkten, rör sig delen relativt de andra delarna som redan är 
monterade?  

2) Måste delen vara av annat material än de andra delarna, eller måste den vara isolerad från 
de andra delarna som redan är monterade?  

3) Måste delen vara separerad från alla andra redan monterade delar för att montering eller 
demontering av andra delar annars är omöjlig?  

Om svaret på alla de tre frågorna är nej, är komponenten en möjlig kandidat för eliminering eller 
integrering. (Boothroyd, 2005) 

Andra steget – beräkning av monteringstid 
Alla komponenterna analyseras utifrån deras geometriska egenskaper. Först analyseras hur svår 
komponenten är att hantera och sen hur den sätts på plats vid montering. Utifrån dessa analyser går 
det att läsa av en uppskattad tid för monteringen i en tabell tillhörande metoden. (Eskilander, 2001) 
Något som påverkar monteringstiden för att fatta och orientera en komponent är till hög grad dess 
symmetri men även dess tjocklek och storlek (Boothroyd, 2005). 

Något som bör finnas i åtanke vid konstruktion av en komponent för att underlätta hanteringen av 
denna är att konstruera komponenten så den är symmetrisk runt insättningsaxeln. Är det inte möjligt 
att konstruera den symmetriskt bör den vara uppenbart asymmetrisk. Komponenten bör inte heller 
vara utformad så den lätt fastnar, är hal, är väldigt stor eller väldigt liten eller riskerar att skada 
montören. För att konstruera komponenter med hänsyn till infästning bör motståndet vid insättning 
beaktas, det bör vara väldigt lite eller inget motstånd vid isättning. Dessutom bör komponenterna 
vara standardiserade utifrån redan använda delar, processer eller metoder. Slutligen bör varje 
komponent kunna monteras ovanifrån. (Boothroyd & Dewhurst, 1989) 
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Positiva och negativa aspekter 

Metoden anses vara användbar vid reducering av monteringstiden hos en produkt (Stone, et al., 
2004). Konstruktören kan använda metoden som ett verktyg för att utvärdera sin konstruktion och 
undersöka om det är möjligt att förbättra den och spara både monterings- och komponentkostnad. 
Metoden kan även bidra till att minimera konstruktörens beroende av produktionsteknikerns 
kunskap om denna har rätt information om monteringsprocessen. (Boothroyd, 2005) En nackdel med 
Boothoyd och Dewhurst DFA-metod är att den är svår att använda i konceptfasen då den kräver en 
existerande produkt eller en detaljerad design för att kunna användas (Stone, et al., 2004). 

4.3.5 Ullmans DFA-metod 

Om inget annat anges är allt material i detta avsnitt hämtat från Ullmans bok The Mechanical Design 
Process – 2nd ed. (1997). Ullman har skapat en DFA-metod baserad på flera av de metoder för DFA 
som utvecklades under 80-talet. Enligt Ullman inbegriper montering tre steg: 

1. Hämta komponenter från förvaring 

2. Hantera och orientera komponenterna rätt i förhållande till varandra 

3. Sammanfoga komponenterna 

DFA-metoden mäter produkten utifrån hur enkelt det är att hämta, hantera och sammanfoga 
produktens komponenter. Enkelheten anses vara proportionerlig mot antalet komponenter.  

Metoden 

Ullmans metod är uppdelad i två delar. Den ena delen består av 13 riktlinjer som berör aspekter som 
konstruktören bör tänka på under utformningen av konstruktionen. Den andra delen är en mall för 
utvärdering av hur väl konstruktionen uppfyller de olika riktlinjerna och är tänkt att användas för att 
jämföra olika konstruktionslösningar. I mallen värderas hur väl konstruktionen uppfyller de olika 
riktlinjerna och poängsätts därefter. Ju högre totalpoäng en konstruktion får desto bättre är den ur 
monteringsperspektiv.  

Metoden är anpassad för produkter som tillverkas i stor volym då den främjar integration av 
komponenter. Den är också anpassad för att användas i slutet av processen då detaljkonstruktionen 
är färdig och de monteringstekniker som ska användas är definierade. Ullman säger att på lång sikt 
kommer användandet av metoden att bidra till att tankarna kring tillverkningsvänlighet kommer med 
redan tidigt i utvecklingsprocessen eftersom konstruktörerna lär sig vilka aspekter som påverkar 
tillverkningsvänligheten.    

De 13 riktlinjerna 

Konstruktionen ska i första delen av metoden utvärderas utifrån följande 13 riktlinjer.  

1. Minimera antalet komponenter 

Genom att undersöka komponenter utifrån tre aspekter kan det teoretiskt minsta antalet 
komponenter beräknas. 

 Måste komponenterna kunna röra sig i förhållande till varandra?  

 Måste komponenterna vara av olika material? 

 Måste komponenterna kunna demonteras för underhåll eller åtkomst till andra 

komponenter? 
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Genom att jämföra antalet komponenter i den verkliga konstruktionen med det teoretiska minsta 
antalet kan förbättringspotentialen för konstruktionen beräknas.    

2. Minimera antalet lösa fästelement 

Eftersom fästelement innebär en extrakostnad vid både inköp och hantering bör antalet minimeras 
och de som används bör vara standardiserade och allra helst vara integrerade med andra delar i 
konstruktionen. Dessutom minskar risken för felmonteringar vid användning av ett fåtal 
standardiserade fästelement.  

3. Bestäm en baskomponent 

Baskomponenten kan vara en del som många andra komponenter är sammanfogade med eller en 
stor komponent, dessutom bör den medge montering från samma riktning för majoriteten av 
resterande komponenter. På baskomponenten ska sedan alla övriga komponenter monteras. 
Användningen av en baskomponent skapar en grund för bland annat orientering och fastsättning av 
övriga komponenter.  

4. Undvik ompositionering av baskomponenten 

Att ompositionera basen för montaget innebär ett onödigt och tidskrävande steg i processen.  

5. Skapa en effektiv monteringssekvens 

Monteringssekvensen bör innehålla så få steg som möjligt och konstruktören bör tänka på att 
minimera risk för skador på produkten.  Dessutom bör onaturliga och instabila positioner för 
produktionspersonal, produkten och de verktyg som används undvikas. Monteringssekvensen ska 
visualiseras med ett monteringsschema som visar alla kopplingar mellan olika komponenter. Detta 
diagram kan också användas för att hitta en lämplig baskomponent. Montage som är beroende av att 
andra montage är färdigställda bör också listas. Montaget kan också delas upp i submontage om det 
underlättar monteringen.  

6. Undvik komponentegenskaper som ökar risken för att de fastnar i varandra 

Komponenter som lätt fastnar i varandra under förvaring ökar hanteringstiden vid montering då 
operatören först måste särskilja dem. Egenskaper som ökar risken för detta är till exempel stora 
håligheter, vinklar som gör att staplade komponenter kilar fast i varandra eller flexibilitet i materialet, 
som till exempel slangar som riskerar att trasslar ihop sig.      

7. Utforma komponenter efter monteringsteknik 

Beroende på om monteringen är manuell eller automatiserad finns olika krav på utformningen. 

8. Gör komponenterna så symmetriska som möjligt för att underlätta hantering 

9. Gör komponenterna rotationssymmetriska efter den axel de ska monteras 

10. Överdriv asymmetri i icke symmetriska komponenter för att förebygga felmontering 

11. Utforma konstruktionen så att komponenterna kan monteras från samma riktning 

12. Utforma komponenterna så att orientering underlättas 

Genom att lägga till fasningar och spår underlättas orienteringen av komponenterna vilket medför 
kortare monteringstid. 

13. Maximera åtkomsten av komponenter 

En viktig del i monteringen är enkel åtkomst för verktyg och montörer till de komponenter som ska 
monteras. Hög åtkomst skapar oftast också högre servicebarhet eftersom det underlättar 
demontering. 
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4.3.6 Ulrich och Eppingers DFM-metod 

Om inget annat anges är allt material i detta avsnitt hämtat från Ulrich och Eppingers bok Product 
Design and Development (2008). Metoden är utvecklad för att användas från 
konceptutvecklingsfasen och sedan under framförallt system- och detaljkonstruktionsfaserna. Den 
fokuserar på kostnaden för tillverkningen och är utformad så att ändringar i konstruktionen 
utvärderas utifrån hur det står sig jämfört med kostnaden för ett grundkoncept. Eftersom kostnaden 
för tillverkningen kan vara svår att uppskatta tidigt i utvecklingen är det viktigt att ha förståelse för 
vad som driver kostnaden för tillverkningen, både den direkta kostnaden och kostnaden för stöd till 
tillverkningsprocessen.    

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) finns det två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att lyckas 
med DFM: 

 Produktutvecklingen sker i ett multifunktionellt team, med input från externa specialister 

 Metodiken ska vara med redan från konceptutvecklingen och under hela processen 

Metoden 

Metoden som Ulrich och Eppinger (2008) föreslår består av fem steg som kan itereras. 

1. Estimera tillverkningskostnad 

Detta kan göras genom att antingen summera kostnaden för varje komponent, verktyg, 
arbete, overhead och hantering av avfall eller genom att beräkna fasta och rörliga kostnader, 
beroende på vilken typ av produkt utvecklingen gäller. 

2. Reducera kostnaden för komponenter 

Kostnaden för köpta komponenter är ofta en stor del av tillverkningskostnaden, därför är det 
viktigt att hålla kostnaden för dessa nere. För att lyckas med detta bör man undersöka 
följande fem aspekter:  

 Vilka begränsningar finns och vad driver kostnaden för tillverkningen? Dessa kan 

beskrivas med konstruktionsregler eller beräkningar av kostnaden, till exempel 

kostnaden för en viss längd svetsfog. Vissa processer kan dock ej beskrivas på detta sätt 

och det är då viktigt att konstruktören arbetar nära någon som har stor förståelse för 

processen.  

 Eliminera processteg. 

 Anpassa tillverkningsprocessen efter vilken volym komponenten tillverkas i. Vid 

högvolymartiklar kan investeringar som skapar fasta kostnader vara befogat, medan vid 

lågvolym kan bearbetning i flexibla maskiner som ger mer rörliga kostnader vara mer 

lämpligt. 

 Standardisering av komponenter och processer.  

 Black-Box-utveckling. Underleverantörer involveras mer i utvecklingsarbetet för att dra 

nytta av deras specialkunskap om de komponenter de tillverkar. Genom att utgå ifrån 

krav på funktion istället för färdiga ritningar kan leverantören själva utveckla en 

komponent som är kostnadseffektiv.  

3. Minska kostnad för monteringen 

 Mät monteringseffektivitet. Jämför teoretiskt kortaste monteringstid med verklig 

monteringstid.  

 Integrera delar. Besvara följande frågor för varje komponent: 

o Behöver komponenten kunna röra sig relativt resten av konstruktionen? 
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o Behöver komponenten vara av ett annat material än resten av konstruktionen? 

o Behöver delen kunna bytas ut eller demonteras vid till exempel reparationer? 

Om svaret för samtliga ovanstående frågor är nej så kan komponenten teoretiskt sätt 
integreras med andra delar.  

 Maximera enkelheten i monteringen genom att uppfylla följande kriterier:  

o Komponenten kan monteras ovanifrån 

o Komponenten är självinriktande 

o Komponenten behöver inte orienteras 

o Komponenten kan monteras med en hand 

o Inga verktyg behövs vid monteringen 

o Komponenten kan monteras i en enda linjär rörelse 

o Komponenten säkras direkt vid monteringen 

 Undersök möjligheten för kunden att själv slutmontera produkten. 

4. Reducera kostnad för stöd till produktion 

 Minimera komplexiteten i tillverkningen. Aspekter såsom antalet underleverantörer, 

användning av stora verktyg såsom formar, antalet specialanpassade komponenter, olika 

produktionsprocesser etc. kan användas för att mäta komplexitet. Vilka aspekter som 

mäts måste anpassas efter företaget.  

 Förebygg felmontering. Komponenter som endast skiljer sig med avseende på 

materialsammansättning eller millimeterskillnader i geometri, ökar risken för 

felmontering. Färgkodning och överdrivning av olikheter kan motverka detta.  

5. Utvärdera hur DFM påverkar andra faktorer 

 Påverkan på utvecklingstid  

 Påverkan på utvecklingskostnad 

 Påverkan på produktkvalitet 

 Påverkan på externa faktorer såsom livscykelkostnad eller att konkurrenter använder sig 

av samma konstruktionslösning 

Positiva och negativa aspekter 

Det är svårt att tidigt se kostnaden för tillverkningen av en produkt men genom att undersöka vad 
som driver kostnaden kan ändå jämförelser mellan olika koncept göras. Metoden förespråkar 
integrering av komponenter men en risk med detta är att kostnaden för att tillverka en mer 
integrerad komponent kan vara högre än kostnaden för att montera två separata komponenter. Var 
gränsen går för när det fortfarande är kostnadseffektivt att integrera komponenter är svårt att 
utvärdera innan detaljkonstruktionen är klar. En positiv effekt av integrering är dock att kvaliteten 
säkras genom tillverkningsprocessen av delen och inte av monteringen, vilket oftast innebär att den 
är enklare att kontrollera. 

 Metoden förespråkar också användning av Black-Box-utveckling, vilket medför en risk att företaget 
låser sig till en viss underleverantör. Detta kan med tiden innebära en högre risk och kostnad. En 
annan svårighet är att bedöma hur arbetet med DFM påverkar utvecklingstid och kostnad, dock 
brukar DFM som integreras tidigt i arbetet inte påverka vare sig kostnad eller tid.  
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4.3.7 The House of DFA 

The house of DFA är en metod för att öka förståelsen för interaktionen mellan produkt- och 
processvariabler vid automatisk tillverkning för att skapa en konstruktion med hög kvalitet. Metoden 
genomförs genom att fylla i en tabell som tar hänsyn till bland annat systemuppgifter, 
komponentegenskaper, produktegenskaper och monteringsegenskaper. Tabellen är utformad som 
ett hus och Figur 9 visar husets uppbyggnad. Metoden kan användas för att jämföra olika produkter 
med hänsyn till monteringen och är enkel att använda för att verifiera nackdelar hos produkten eller 
processen. (Rampersad, 1995) 

 

De olika parametrarna 

Systemuppgifterna syftar till att förbättra utförandet av monteringsoperationer. Målet med metoden 
är att förenkla systemuppgiften genom att undvika eller förenkla monteringsoperationer. 
Operationerna kategoriseras enligt följande: inmatning, hantering, sammansättning, kontrollering, 
anpassning och specialprocesser. Dessa operationer är sedan indelade i underoperationer. Hur 
viktiga dessa underoperationer är indikeras av en viktfaktor som ger en anvisning om operationens 
påverkan på komplexiteten av monteringsprocessen. Produkt- och processegenskaper delas upp i 
montering, komponent och processegenskaper. Konstruktionskriterierna för de olika områdena förs 
in i tabellen och utvärderas efter hur komplexa de är att automatisera. För att skapa en bättre 
förståelse för sambandet mellan olika monteringsparametrar, utvärderas interaktionen mellan 
produkt- och processegenskaperna genom att fylla i ”taket” på DFA-huset. Ett exempel är att en 
komponents form i hög grad påverkar de symmetriska egenskaperna. Relationen mellan 
monteringsoperationen som ska utföras (systemuppgiften) och produkt- och processegenskaperna 
förs in i interaktionsmatrisen i huset genom att vikta hur stor interaktion de har med varandra. 
Utifrån de ifyllda uppgifterna kan sedan ett mätetal beräknas för att se eventuella 

Figur 9: House of DFA (fritt från Rampersad (1995)) 
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förbättringsmöjligheter bland egenskaperna. Unika komponenter och delmontage presenteras i den 
del av tabellen som benämns produktkomponenter och dessa analyseras separat. Den del av huset 
som benämns teknisk analys fylls i av konstruktören. De separata delmontagen och komponenterna 
och även hela montaget utvärderas tekniskt baserat på det mättal som beräknats samt produkt- och 
processegenskapernas komplexitetsvärde. Utifrån detta går det att se monteringsvänlighet och hur 
viktigt det är att omdesigna produkten eller processen. (Rampersad, 1995) 

4.3.8 DFA2 

Syftet med metoden är att utvärdera till hur stor grad en produkt är anpassad för automatisk 
montering och kunna jämföra olika alternativ med varandra. Metoden består till största delen av ett 
antal konstruktionskriterier eller riktlinjer för att konstruera produkter för automatisk montering. Det 
krävs ingen prototyp eller färdig produkt för att genomföra metoden utan den kan användas tidigt i 
utvecklingsprojekt. Metoden är strukturerad och indelad i två sektioner som kallas produktnivå och 
komponentnivå, dessa sektioner består av ett antal konstruktionskriterier, se Figur 10. (Eskilander, 
2001) 

 

Figur 10: Sektioner och konstruktionskriterier (Eskilander, 2001) 

I första sektionen analyseras hela produkten på produktnivå och då behandlas konstruktionskriterier 
som rör hela produkten eller modulen. Huvudmålet är att konstruera en produkt som är så enkel 
som möjligt vilket betyder att den enklaste monteringsprocessen ska kunna användas. För varje 
konstruktionskriterium ges produkten en poäng (1, 3 eller 9) för hur väl den uppfyller kriterier med 
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hänsyn till monteringsvänligheten. Andra sektionen behandlar konstruktionskriterier för varje 
komponent i produkten. Kriterierna är generella för alla komponenter och målet är att konstruera en 
produkt som är så enkel som möjligt men fortfarande uppfyller funktionskraven. Även i denna 
sektion ges en poäng (1, 3 eller 9) för hur väl varje komponent uppfyller kriterierna med hänsyn till 
monteringsvänlighet. Poängen från analyseringen summeras i slutet och alla konstruktionslösningar 
med poäng lägre än nio är inte perfekt anpassade för automatisk montering. Den totala poängen för 
produkten divideras med den potentiellt maximala poängen för att, i procent, visa användaren hur 
nära lösningen ligger den ideala lösningen. (Eskilander, 2001)  

Positiva och negativa aspekter 

DFA2 är en enkel metod att använda och kräver ingen längre introduktion. Eftersom metoden 
behandlar konstruktionskriterier kan den användas till att överföra kunskap mellan projekt eller 
mellan konstruktörer. Metoden innehåller många kända konstruktionskriterier men långt ifrån alla. 
Det finns möjlighet för användaren att lägga till aspekter från tidigare projekt som kriterier i 
metoden. En produkt som analyserats enligt metoden kommer att vara bättre anpassad för 
monteringsprocessen och kräver mindre ändringsarbete. Metoden ger ingen anvisning för hur 
konstruktören ska prioritera mellan kriterierna. (Eskilander, 2001) 

4.4 Flygplanstillverkning 

Om inget annan anges i texten så är allt material i detta kapitel hämtat från doktorsavhandlingen 
Affordable Automation for Airframe Assembly, Development of Key Enabling Technologies (Kihlman, 
2005). Antalet flygresor kommer i framtiden att öka. Airbus spår att antalet resor kommer öka med 
4,7 % per år över en tjugoårsperiod (Airbus, 2013). Även Boeing spår liknande siffror med 5,2 % 
(Boeing, 2013). Trots att flygplansmarknaden spås öka så kommer konkurrensen att hårdna då ökad 
globalisering lett till färre flygplanstillverkare.  

Det blir också mer ovanligt att ett företag bygger hela flygplanet internt, många delar läggs numera 
ut på underleverantörer som är specialister på sitt område. Underleverantörerna ansvarar antingen 
för tillverkning av olika färdigutvecklade delar eller för både utveckling och tillverkning av specifika 
subsystem. Detta har lett till att leverantörerna utvecklats till specialister inom sitt område istället för 
att ha generell kunskap om tillverkningen. 

När flygindustrin består av ett nätverk av leverantörer som tillsammans ska skapa en produkt ställer 
det höga krav på leveransdatum för utvecklingen och tillverkningen. Eftersom det är enklare att byta 
ut en leverantör i en nätverksmodell än att lägga ner en avdelning hos ett företag skapar det press på 
leverantörerna. De måste hålla leveranskraven och ha en hög produktionstakt till låg kostnad, med 
hög kvalitet, annars kan de ersättas med en annan leverantör.  

4.4.1 Montering 

Det ställs mycket höga krav på monteringsprocessen för flygplan, då flygplan är en högkvalitativ 
produkt, men även på grund utav de många olika delar som ingår i ett flygplan. Det ställs också höga 
krav på precision vilket innebär att alla delar måste monteras korrekt och med rätt 
monteringsverktyg. 

Produktfamiljer 

De flesta flygplan byggs först ihop i olika sektioner som därefter sätts ihop i ett slutmontage. 
Sektionerna är indelade i olika produktfamiljer som i sin tur är uppdelade i undersektioner. En 
undersektion kan till exempel vara en panelstruktur som utgör det yttre lagret av flygplanet, denna 
struktur tillhör då produktfamiljen panelstrukturer. En annan produktfamilj kan bestå av exempelvis 
vingstrukturer eller kroppsstrukturer. En produktfamilj definierar olika undersektioner och den 
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komplexitet som de orsakar vid monteringen, en panelstruktur är till exempel mindre komplex än en 
vingstruktur.  

Monteringsprocessen 

Den typiska monteringsprocessen för flygplan kan delas upp i sex faser; förmontering, borrning, 
temporär fästning, gradning, påläggning av fogmassa och fästning. Denna monteringsprocess 
används för att sätta ihop delar i submontage som kommer att bli en produkt i olika produktfamiljer.  

I första fasen sätts komponenter ihop för att monteras på fixturen, detta sker vanligtvis manuellt. 
Fixturen fixerar och håller delarna på plats under monteringsprocessen. I den andra fasen sker 
borrning, antingen manuellt eller automatsikt. Automatisk borrning är vanligast när det rör sig om 
enkla geometrier där åtkomsten är bra. Endast borrning kan inte möta de höga krav som ställs på 
kvalitet och därför sker brotschning efter borrningen. Vid borrning kan komponenterna gradvis 
förflytta sig, fixturen kan inte garantera att komponenterna har samma placering genom hela 
borrningssekvensen. Förflyttningen beror bland annat på krafterna vid borrning och vibrationerna 
från maskinerna. Om komponenterna fästs efter hand genom borrningssekvensen kan förflyttningen 
öka, för att förhindra detta görs endast en temporär fästning. En temporär fästning förhindrar att 
glapp skapas mellan komponenter. Generellt gör man en temporär fästning vid vart fjärde hål. Ett 
problem vid tillverkningen av flygplan är sprickbildning i materialet. För att undvika att sprickor 
skapas demonterar man komponenterna efter borrningen och gradar dem. Att demontera och grada 
är ett mycket tidskrävande arbete.  

Nästa steg är att lägga på fogmassa där det behövs. Dels krävs det ofta fogmassa för att uppnå 
hundraprocentig vidhäftning mellan komponenter, dels för att täta konstruktionen. Områden som 
behöver tätning är bland annat de utrymmen som innehåller bränsle och de som måste vara vindtäta 
såsom kabinen och cockpit. I vissa fall krävs det även fogmassa mellan komponenter för att undvika 
att de skaver mot varandra. Oftast appliceras fogningen på fästelementet innan insättning, men det 
händer i vissa fall att den appliceras innan borrningen, vilket kan skapa problem då fogmassan 
fastnar på borren. Påläggningen av fogmassa är ett svårt arbete att utföra med automatisk 
montering.  

Sista fasen i monteringsprocessen innan produkten avlägsnas från fixturen är fästning.  De 
fästelement som vanligtvis används är nitar, skruvar och bultar. Vanligast av dessa tre är nitar som 
antingen hamras eller pressas på plats. Blindnitar är den enklaste fästningen utifrån ett 
automatiseringsperspektiv, idag finns det nitar som bara behöver ingång från ett håll men ändå har 
bra styrkeegenskaper. 

Automatisk montering 

Monteringsprocessen står för ca 40 % av den totala tillverkningskostnaden, eftersom borrning och 
fästning kräver mycket manuell montering. Automatisk montering fokuserar bland annat på att 
ersätta arbetskraft men även att förbättra arbetsmiljön för de anställda genom att eliminera några av 
de svåra manuella monteringsoperationerna. Ofta kräver arbetet att operatören hanterar stora 
submontage där synlighet och positionering av komponenten inte alltid är optimal.  

4.4.2 Material 

De vanligaste materialen vid flygplanstillverkning idag är aluminium, rostfritt stål, titan och 
kolfiberkomposit. Allra vanligast är aluminium, då det är ett material med hög formbarhet och bra 
maskinegenskaper. Rostfritt stål används där det krävs ett starkare material och används främst där 
spänning och utmattning ställer höga krav på materialet. Typiska områden där stål används är vid 
låsningsapparaturen, gångjärn och landningshjul. Nackdelen med rostfritt stål är dess höga vikt. Vid 
områden där det krävs ett starkt men samtidigt värmetåligt material används främst titan. Titan är 
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lättare än stål och används därför till stora strukturer. Nackdelen med titan är att det är ett hårt 
material som sliter mycket på verktygen vid tillverkning, det är också ett relativt dyrt material. 
Kolfiberkomposit (CFC) är ett laminat av kolfiber som sprayats med epoxi. CFC anses ha bra vikt- och 
materialegenskaper och används främst för primärstrukturer såsom paneler och dörrar. CFC kan 
även användas till sekundära strukturer så som ribbor, spant, strings och balkar. Tillverkning av CFC 
är en dyr process, på grund av dels det höga priset på råmaterialet och dels de specialverktyg som 
krävs vid tillverkningen. En annan nackdel med CFC är risken för delaminering som har stor påverkan 
på materialegenskaperna.  

4.5 Kompositmaterial 

Kompositartiklar blir allt vanligare i den primära strukturen hos civila flygplan (Chouvion, et al., 
2011). Komposit är ett unikt material sett till konstruktions- och tillverkningsprocessen, eftersom 
tillverkningsutrustningen, verktygen, inspektionsutrustningen och processen har en förutbestämd 
effekt på designen (NASA, 2005).  Samtidigt som användningen av kompositmaterial ökar inom 
flygindustrin blir också konkurrensen mer intensiv. Det är då viktigt att lösa de tillverkningsproblem 
som berör komposit för att kunna upprätthålla konkurrensnivån. (VISTAGY, 2009) Antalet 
tillämpningsområden för kompositer ökar snabbt, vilket gör att utvecklingsarbetet inom kompositer 
också är intensivt. (Verkstäderna , 2010) Implementeringen av nya material och teknologier kräver 
stegförändringar i flygteknikens tillvägagångssätt när det kommer till konstruktion (Marsden, et al., 
2011). 

4.5.1 Varför kompositmaterial? 

Kompositmaterial ger möjlighet till en stor designfrihet och ett litet behov av underhåll. Det ger även 
unika möjligheter för konstruktion och tillverkning av produkter med optimal prestanda. Dock är 
kunskapen om komposit fortfarande relativt listen. (Sjögren, 2012) 

Ett vanligt argument för att öka användningen av komposit i flygplansstrukturer är förväntningarna 
på reducerad kostnad, vikt och komponentantal (Marsden, et al., 2011). En lyckad 
kompositkonstruktion kan ge bra designflexibilitet, lättare komponenter, förenklade tillverknings- 
och installationsmetoder, hög korrosionsbeständighet och hög utmattningsstyrka jämfört med 
vanliga metallstrukturer. Prestandan hos kompositmaterial i flygplansapplikationer är högre än 
materialstrukturen i såväl stål som aluminium, och komposit kan anpassas specifikt till de önskade 
designkriterierna. (NASA, 2005) Komposit är ett bra alternativ till stål om man ser till dess styrka och 
styvhetsegenskaper när man strävar efter att skapa en produkt med låg vikt, vilket är ett av de 
viktigaste kraven inom flygindustrin (NASA, 2005; Sjögren, 2012). 

Det är viktigt att tidigt i tillverkningsprocessen för komposit fastställa materialets önskade 
egenskaper. Forskningen visar att det är bättre att först se till materialets möjligheter innan 
konstruktionen fastställs. Under konceptutvecklingen av kompositartiklar bör först alla kritiska 
designparametrar bestämmas, såsom geometriska begränsningar, för att fastställa den tillåtna 
designflexibiliteten. Sedan borde även en jämförelse och viktning göras mellan vikt, kostnad och 
producerbarhet innan det första designkonceptet utvecklas. (NASA, 2005) 

Konstruktörerna måste ta hänsyn till kostnaden när de fattar beslut som rör konstruktionen då 
tillverkningskostnaden bestäms tidigt i utvecklingsprocessen. Ett vanligt sätt att reducera 
tillverkningskostnaden på är att integrera flera delar till en, kompositmaterial tillåter till stor del 
detta. Det är dock viktigt att utvärdera kostnaden kopplat till geometrikomplexitet hos komponenten 
och kapaciteten för komposittillverkning. Konstruktören bör ta hjälp av designmetoder för att kunna 
välja de tillverkningstekniker som är bäst lämpade för geometri- och strukturkriterierna för den 
enskilda komponenten. En stor del av kostnaden för tillverkning är kopplad till arbetet med oplanerat 
underhåll och byte av komponenter, något som ofta inte har tas med i kostnadsberäkningar under 
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konstruktionsfasen. Att använda kompositmaterial till flygplansskrovet kan bidra till stora 
kostnadsreduktioner eftersom komponenter i komposit ger förbättrat utmattningsmotstånd och 
skadetoleranser. (Marsden, et al., 2011) 

4.5.2 Hur kompositmaterial tillverkas 

Komposit är en kombination av två eller flera material med olika egenskaper som sammanfogas för 
att skapa ett nytt material med specifika egenskaper och önskad form och struktur (NASA, 2005; 
Verkstäderna , 2010). När en kompositstruktur tillverkas beror tillverkningstekniken på önskemålen 
som finns om materialets prestanda, formstruktur och produktionstakt. Det är viktigt att se till de 
önskade egenskaperna för varje komponent och ta hänsyn till vilka aspekter i tillverkningsprocessen 
som kan komma att påverka komponenten och dess monteringsbarhet. (NASA, 2005; VISTAGY, 2009) 

Vanligt är att fiber, strån, partiklar eller vävt material bäddas in en matris för att öka styvheten och 
hållfastheten hos materialet. Huvudmaterialen i matrisen är organiskamaterial, metaller och 
keramer.  Kompositer tillverkas av laminat eller sandwichskikt3. En laminär komposit består av ett 
antal skikt ovanpå varandra med en typ av lim mellan som binder ihop skikten.  Det finns flera 
känsliga tillverkningsfaktorer som måste kontrolleras vid tillverkning av komposit, bland annat värme 
och kylning, valstryck, maskinhastighet, bandspänning, härdningstemperatur och härdningstryck. 
(NASA, 2005) Kompositens egenskaper styrs inte enbart av vilken matris som används utan även 
valet av armeringstyp, de vill säga vilken utformning och längd fibrerna har. Långa och kontinuerliga 
fibrer som placerats i en viss riktning ger ett starkt och styvt material längs fiberriktningen men ett 
ganska svagt material tvärs fiberriktningen. För att undvika att materialet går sönder på grund av 
oförutsedda laster läggs fibrerna i olika riktningar. Valet av tillverkningsmetod har stor betydelse för 
vilken armeringstyp som ska användas eftersom olika armeringstyper har olika formbarhet och 
vävningsförmåga. (Sjögren, 2012) Vanligt förekommande i flygplanskroppar är plastkompositer som 
armerats med kolfiber, aramidfiber och kol-aramidfiber. Fibrerna binds då i matrismaterialet som kan 
vara en epoxiharts. (Verkstäderna , 2010)  

4.5.3 Problematik 

Ett stort problem vid utveckling av artiklar i kompositmaterial till flygplanstrukturer är att det finns 
ett stort glapp mellan forsknings- och utvecklingsarbetet och implementeringen av nya teknologier i 
de kommersiella produkterna. Att försöka minska detta glapp är viktigt för att skapa en lyckad 
övergång mellan nya tekniker från forskningsvärlden till den globala flygplansmarknaden. Många 
flygplanstillverkare gör det strategiska valet att ingå i demonstratorprogram för olika komponenter 
för att på så sätt tvingas till att implementera nya tekniker. Det ger en möjlighet att förbättra 
existerande produkter när det kommer till kostnad, vikt, utförande eller kundaccepterande. 
(Marsden, et al., 2011) 

Några nackdelar kopplat till komposit är bland annat det höga priset, begränsad temperaturtålighet, 
komplicerat konstruktionsförfarande, långa tillverkningstider samt att det är svårt att återvinna 
(Sjögren, 2012). 

Verktyg 

Alla nya kompositmaterial som ska tillverkas kräver olika tillvägagångssätt, det är en utmaning att 
applicera rätt verktyg och processer. Skärande bearbetning av kompositer skiljer sig markant från att 
bearbeta metall, dessutom skiljer sig ofta bearbetningsegenskaperna hos olika kompositmaterial. 

                                                           

3 Sandwichskikt – Två tunna skivor sammanbundna av en tjockare kärna i cellplast. (Edshammar, 
2007) 
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Bearbetningsegenskaperna för kompositmaterial är under ständig utveckling och efterhand som 
egenskaperna för kompositmaterial förbättras måste bearbetningstekniken utvecklas. Det är viktigt 
att det finns rätt verktyg för varje komposit och för de olika komponenternas kvalitetskrav. Borrning 
är den vanligaste bearbetningsmetoden för komposit samtidigt som det är en stor utmaning. 
Kompositmaterialet splittras lätt eller delamineras när borren äntrar eller lämnar hålet. 
(Verkstäderna , 2010) 

Automatiserad tillverkning 

Det finns många problem kopplat till tillverkning av flygplanskomponenter i komposit som kan lösas 
eller förbättras genom att använda sig av automatiserad tillverkning. Automatiserad tillverkning 
skulle innebära att den mänskliga interaktionen med ohärdat kompositmaterial minskar, vilket 
minskar riskerna för kompositförorening samtidigt som det ökar säkerheten för den anställda. För att 
kunna införa en automatiserad tillverkningsprocess krävs det att konstruktörer och analytiker 
samarbetar så att konstruktionen är utvecklad och anpassad för den valda tillverkningsmetoden. Det 
är viktigt att konstruktörerna har förståelse för tillverkningsprocessen så att de kan ta tillvara på 
fördelarna med den nya teknologin. En komponent som är konstruerad för manuell montering är 
kanske inte kostnadseffektiv när den istället tillverkas i en automatiserad process. Genom att 
utveckla processpecifika produkter kan kostnaden för tillverkning reduceras. (Marsden, et al., 2011) 

Problematik kring förväntningarna på reducerad vikt och kostnad 

Som nämnts innan har konkurrensen inom flygindustrin ökat vilket medfört ökade krav på bland 
annat kostnad vid utveckling och tillverkning av delsystem till flygplan. (Kihlman, 2005) Detta är en 
utmaning vid användning av kompositmaterial eftersom en stor del av tillverkningen av 
kompositartiklar sker manuellt, vilket gör att tillverkning för stora komplexa komponenter är mycket 
tidskrävande. Detta leder till att även enkla konstruktioner kan vara kostsamma för tillverkningen på 
grund av de många arbetstimmar som krävs för att planera arbetet. (Marsden, et al., 2011) 

När en metallisk komponent i flygplansstrukturen ändras till en i komposit för att uppnå en lägre vikt 
måste hänsyn tas till hur detta påverkar andra subsystem i flygplanet. Andra viktiga aspekter som är 
kopplade till strukturvikten är utmattnings- och konstruktionskriterier. Jämfört med en metall är 
databasen för testresultat för kompositstrukturer inte lika utvecklad, och det finns en osäkerhet och 
en spridning i testresultaten. Eftersom industrin går mot en ökad användning av 
strukturkomponenter gjorda i kompositmaterial kommer detta bidra till utveckling av en djupare 
kunskapsbas om kompositers egenskaper. (Marsden, et al., 2011) 

Gränssnittsproblematik 

Vid komponenttillverkning ligger fokus på hög kvalitet och reducerad kostnad. 
Gränssnittstoleranserna är inte tillräckligt mogna för att kunna leverera pålitliga och 
kostnadseffektiva lösningar. Det krävs avancerade teknologier för att kontrollera toleranserna för 
gränssnittet, görs detta ordentligt går det att spara både kostnad och tid i monteringsprocessen. I en 
tillverkningsprocess som kräver flera steg finns det många toleranser som ska samverka och det är 
nästan omöjligt att uppnå en perfekt passning mellan gränssnitten. Kompositdelar kan variera med 7-
10 % från den nominella tjockleken och detta leder till problem med glapp i monteringen. När olika 
komponenter monteras ihop är några delar i kontakt med varandra men det bildas mellanrum mellan 
andra. För att lösa detta finns det två vanliga metoder. Den första är att deformera komponenten 
och tvinga den till att passa och skapa full kontakt mellan delarna. Detta kan tyvärr skapa tryck- och 
dragspänningar i komponenten och eftersom komposit är ett relativt sprött material finns risk för 
brott i materialet. Det andra sättet är att fylla i mellanrummen med flytande eller fast fogningsmassa. 
(Chouvion, et al., 2011) 
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5 Kartläggning av utvecklingsprocessen 
hos SAAB 

Detta kapitel innehåller en kartläggning av utvecklingsprocessen samt identifierade utmaningar för 
SAAB som är baserade på intervjuer med anställda på företaget. 

5.1 Översikt över produktutvecklingsprocessen 

Varje projekt startar med ett förprojekt där ett förslag på konstruktionslösning och en kalkyl över 
kostnaden för projektet tas fram baserat på kundens krav. Det underlag som tas fram i förprojekten 
ligger till grund för kundens beslut om SAAB får ordern eller inte. Det är därför oftast endast ett fåtal 
erfarna personer som arbetar med förprojekten. När det är säkert att SAAB kommer att få ordern 
påbörjas ofta planering och resursallokering till projektet även om kontraktet inte är påskrivet, detta 
på grund av tidspress. 

Under utvecklingsprocessen finns tre stora hållpunkter; preliminär konstruktionsgranskning (PDR), 
preliminär industrialiseringsgranskning (IRR) och slutlig konstruktionsgranskning (CDR). Vid dessa 
hållpunkter gås hela konstruktionen igenom och måste godkännas enligt de kriterier som ingår i de 
olika granskningarna. Kriterierna gäller aspekter så som vikt, materialanvändning och hållfasthet. Vid 
PDR och IRR ska en struktur för konstruktionen vara färdig och dess olika funktioner vara definierade. 
Innan CDR ska sedan detaljkonstruktionen bestämmas så att ett produktionsunderlag kan tas fram.  

Projektgrupperna är multifunktionella och består av personer från olika discipliner inom företaget, så 
som konstruktörer, produktionstekniker, inköpare och beräkningsingenjörer. Vid behov tas även 
konsulter inom olika områden in.  

5.1.1 Preliminärutveckling 

Första steget i utvecklingsprocessen är att ta fram en functional baseline, vilket är grundkonceptet 
för konstruktionen. Syftet med preliminärutvecklingen är att säkerställa att samtliga krav som ställs 
på produkten identifieras och implementeras. Utöver detta ska investeringsbehov i form av bland 
annat produktionsutrustning och utbildning inventeras. Utöver medlemmar från projektgruppen är 
externa parter med vid utformningen av functional baseline. Under preliminärutvecklingen 
involveras många olika discipliner, såsom inköp, konstruktion och produktionsteknik, för att ta fram 
det material som ska ingå i den preliminära konstruktionsgranskningen (PDR) som avslutar 
preliminärutvecklingsfasen. Figur 11 nedan visar ett övergripande flödesschema över stegen i fasen.4 

                                                           

4
 RC-kalkyler – Recurrent cost- kalkyler, t.ex. produktionskostnader. 

Figur 11: Processen för preliminärutveckling hos SAAB Aerostructures 
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5.1.2 Detaljutveckling 

Efter preliminärutvecklingen följer detaljutvecklingsfasen under vilken konstruktionen 
detaljutvecklas, analyseras och provas. Fasen ska resultera i en produkt som uppfyller samtliga krav 
samt ett produktionsunderlag för hela produkten. Detaljutvecklingsfasen innefattar 
konstruktionsprocessen. I Figur 12 visas ett flödesschema för hela detaljutvecklingsfasen samt 
konstruktionsprocessen där de orangea boxarna är steg i detaljutvecklingen medan de i blått är steg i 
konstruktionsprocessen. 

Under konstruktionsprocessen ska produkten konstrueras i detalj. Processen avslutas med den tredje 
stora hållpunkten, detaljkonstruktionsgranskning (CDR), där hela konstruktionen ska granskas och bli 
godkänd innan projektet kan gå vidare med de sista stegen i detaljutvecklingen.  

5.1.3 Processen i praktiken 

SAAB har börjat introducera lean som ett arbetssätt och det inkluderar bland annat införandet av 
daglig styrning. Möten hålls varje dag där läget i projektet redogörs och projektmedlemmarna 
informerar om vad dagens arbetet kommer att innefatta. Arbetet med lean har även inneburit 
implementering av en del andra principer inom lean såsom visualisering och ständig förbättring.  Ett 
nytt system för ändringshantering har även införts. Systemet innebär att ändringsärendena hamnar i 
en prioriterad lista innan de går ut till konstruktörerna som ska införa ändringarna.  

Under produktutvecklingsprocessen hålls många avstämningar eftersom detta ingår i Boeings 
regelverk. Även fasta mötestider har införts för att samtliga projektdeltagare ska ha möjlighet att 
närvara vid mötena och inte ha något annat inbokat dessa tider. Det är många olika discipliner som 
är med i projekten och de flesta är med redan tidigt i processen. Detta för att alla ska kunna komma 
med förslag om hur tidsplanen bör läggas upp och för att inte några viktiga frågor ska förbises. Under 
projektets gång samlokaliseras representanterna olika disciplinerna som är involverade i projektet, 
för att underlätta arbetet och kommunikationen. När målen för projektet sätts upp görs detta alltid 
utifrån de högst ställda kraven. Skulle SAAB:s egna regelverk innebära ett högre krav än kundens så 
väljs detta framför kundens för att alltid kunna hålla högsta kvalitet på arbetet.  

När konstruktionsbeslut ska fattas används ibland riskanalyser som beslutsunderlag, men oftast görs 
valen utifrån diskussioner och erfarenhet. Under projektens gång och vid projektavslut genomförs i 
regel lessons learned, vilket är en metod för att ta till vara på erfarenheter från ett projekt och 
använda dessa i nästkommande. Även om många av de intervjuade anser att man inte är tillräckligt 
bra på att ta till vara på informationen från lessons learned så anser de flesta att det är viktigt att 
göra lessons learned-övningar. Att lessons learned genomförs under projektets gång ses som något 
positivt av de intervjuade. 
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Figur 12: Detaljdesignsfasen och konstruktionsprocessen på SAAB 
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5.2 Utmaningar under utvecklingen 

I utvecklingsprojekten möter företaget flera utmaningar. Dessa beror på både externa och interna 
faktorer och är kopplade till dels den övergripande projektprocessen och dels till 
konstruktionsarbetet.    

5.2.1 Externa faktorer 

Ett av de vanligaste svaren på frågan vad de anställda ansåg vara det största problemet med 
produktutvecklingsprocessen var tidsbrist. Detta är dock ett problem som är svårt att göra någonting 
åt då företaget måste leverera på utsatt tid till sina kunder. Att lägga mer tid på en specifik fas i 
utvecklingsprocessen skulle innebära att en annan fas blir kortare, vilket bara flyttar tidsbristen 
menar många av de intervjuade.  

Utöver detta finns det flera externa faktorer som skapar problem vid utvecklingsprocessen, bland 
annat avsaknaden av bakgrundsinformation och sen indata från kund. Kunden kan komma med ny 
information sent i processen vilket medför extraarbete och tidspress för att hinna införa sena 
ändringar innan leverans. Eftersom SAAB endast är en av många underleverantörer till den slutgiltiga 
produkten påverkas de även av andra underleverantörer. Främst är det ändringar i gränssnitt och 
förseningar hos andra företag som påverkar arbetet på SAAB. Det optimala är att ligga i fas eller ett 
steg efter de andra leverantörerna anser en intervjuad, eftersom all information från andra företag 
då finns tillgänglig. Har SAAB kommit längre i sin utvecklingsprocess så kan detta innebära att de får 
vänta på att andra leverantörer ska bli färdiga för att kunna fortsätta arbetet. De externa faktorerna 
är svåra att påverka och förbättra då SAAB endast har möjlighet att ändra sitt eget arbete och 
process.  

5.2.2 Interna faktorer 

Arbetsprocessen i projekten anses inte alltid som arbetsvänlig, den är utvecklad för att styra med 
inte för att arbeta efter. Processen beskriver vilket arbete som ska göras men inte hur arbetet ska 
genomföras, det saknas mallar och checklistor för arbetet. Nyanställda får inte heller någon grundlig 
introduktion i processen utan de får lära sig arbetssättet efter hand. Det upplevs bland en del av de 
intervjuade att det saknas utbildning för projektdeltagarna i hela kedjan, de skulle behöva mer 
förståelse för de begränsningar, krav och möjligheter som finns hos de olika avdelningarna. På grund 
av att processen inte beskriver hur arbetet ska utföras är mycket av det arbete som görs 
erfarenhetsbaserat. Flera av de intervjuade anser att företaget måste bli bättre på att ta tillvara på 
kunskapen som ingenjörerna besitter, annars kommer den att försvinna med tiden i takt med att 
anställda slutar på företaget. Detta skulle kunna innebära att SAAB förlorar delar av sin styrka och 
kompetens när det kommer till att bygga kommersiella flygplan.  

SAAB har introducerat lean som ett arbetssätt men det finns dock brister i uppföljningen av arbetet. 
En svårighet som några av de intervjuade ser är motståndet till standardiserat arbete hos 
montörerna. Det är alltid svårt att implementera nya arbetssätt och då inte endast hos monteringen 
utan även hos de övriga disciplinerna som är involverade i utvecklingsarbetet. Att inför nya arbetssätt 
är mycket tidskrävande då det är en stor omställning att lära något nytt och få det att fungerar på ett 
effektivt sätt. Utöver standardiserat arbetssätt i monteringen ser en av de intervjuade att det också 
krävs ett nytt tankesätt vid investeringar, istället för att traditionsenligt investera i multifunktionella 
maskiner bör fokus vara på att köpa mindre specialmaskiner för att ge bättre förutsättningar för ett 
taktat flöde. 

5.2.3 Projektprocessen 

Det är inte alltid som konstruktionen granskas ordentligt under utvecklingsprocessen, utan det är 
först när PDR och CDR ska godkännas som konstruktionen granskas grundlig. Denna granskning sker 
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ofta sent i processen och om fel upptäck då är det ofta svårt för konstruktörerna att hinna med att 
införa ändringarna för att åtgärda felen innan artikeln ska gå i produktion. Det upplevs också som att 
det finns vissa brister i kravhanteringen, kravs följs inte upp ordentligt vilket också bidrar till att en 
del ändringar måste göras sent i processen för att uppnå samtliga krav. 

Vid uppstart av projekt ska bland annat en tidsplan definieras samt beslut tas om hur resurserna bör 
fördelas. Eftersom det är projektledaren som till största del sätter upp tidsplanen är denna del av 
processen relativt erfarenhetsbaserad och kan variera mellan olika projekt. När det kommer till 
resursfördelningen finns det stora oklarheter om vad som är mest kostnadseffektivt, det är viktigt att 
se till hela processen. Alla discipliner måste vara med och föra fram sin åsikt angående hur mycket tid 
och resurser de anser sig behöva.  

En del av kommunikationen som sker inom projektet är personbaserad. Detta innebär att all 
information inte alltid når ut till alla som berörs.  Man arbetar också med en spridd kontaktyta och 
det händer ibland att information faller bort på vägen.  

Många av de intervjuade berättade att de arbetar med lessons learned men att man inte är så bra på 
att ta till vara på informationen. De anser att de skulle behöva bli bättre på att hantera 
informationen och använda den i kommande projekt. De ser också att det finns förbättringspotential 
i hur projekt avslutas, ansvarsfördelning av det kvarvarande arbetet vid avsluten skulle kunna bli 
tydligare. Det händer också att ansvarig för projektet lämnar över till sig själv när det är tid för avslut 
och granskningar ska genomföras, vilket ses som ett problem.  

I utvecklingsprocessen finns det inte beskrivet hur val av konstruktionslösningar ska gå till. Idag är det 
diskussioner och erfarenhet som ligger till grund för vilken konstruktion som ska projekten ska arbeta 
vidare med. Det blir då lätt att personer skapar sig en egen favorit bland lösningsförslagen och 
argumenterar för denna, vilket kan bli problematiskt enligt några av de intervjuade.  

5.2.4 Konstruktion 

Under konstruktionsfasen är huvudfokus hållfasthet och vikt. Även kostnad anses vara en viktig del 
medan producerbarhet och toleranssättning prioriteras ned. Det är svårt att uppnå toleranskraven 
vid tillverkning av komponenter i kompositmaterial och toleransavvikelser är något som oftast inte 
upptäcks förrän produkten är i produktion. Ytterligare en faktor som inte prioriteras högt i 
konstruktionsfasen är tillverkningsprocessen. Arbetet i produktion skulle underlättas om 
konstruktören har bättre kunskap om produktionslinan och att konstruktionen är anpassad efter 
tillverkningsmetoderna. Det finns inte i dagsläget någon metodik för hur arbetet med DFM ska läggas 
upp. Utan hur tillverkningsvänlig konstruktionen är beror till stor del på den kunskap och erfarenhet 
som konstruktören har.  

Ofta upplevs det att konstruktionen låses tidigt i projekten, detta har både sina för- och nackdelar. 
Konstruktionen måste låsas tidigt för att projekten ska kunna genomföras på utsatt tid.  Men 
samtidigt kostar ändringar senare i projektet mer än om fel upptäcks och kan korrigeras innan 
konstruktionen låses. En annan faktor som påverkar konstruktionsarbetet är att, på begäran från 
Boeing, markeras fästelementen endast med en pil eller en punkt i CAD-modellerna av 
konstruktionen. Detta medför att konstruktörerna inte får en överblick över hela konstruktionen, 
vilket medför att krockar mellan fästelement och annat material riskeras att inte upptäckas förrän 
produkten är i produktion. Felet måste då hanteras som en avvikelse vilket både är tidskrävande och 
kostsamt.  

De som arbetar som produktionstekniker blir ofta informerade att en ändring införts först när change 
board har fattat beslut om en ändring, vilket de ser som problematiskt då de inte är förberedda på 
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ändringen och inte vet bakgrunden till den. Detta medför extraarbete i form av att utreda 
bakgrunden till ändringen och vilka åtgärder som ska vidtas. Det finns inte heller någon 
prioriteringslista för ändringarna vilket gör det svårt för produktionsteknikerna att veta vilken 
ändering som är mest kritisk att införa när det kommer in många ändringar samtidigt.  

I näst sista stationen (station nio) i monteringslinan, se Figur 13, testas och funktionskörs dörrarna. 
Renhetsprov på oljan tas också och mätningar med laser för att säkerställa att allt är inom 
toleranserna görs. När en avvikelse eller ett fel upptäcks vid station nio så stoppas inte linan utan 
tillverkningen fortsätter fram till den stationen, vilket medför att samma fel kan komma att byggas in 
i flera dörrar innan felets orsak identifierats. En annan utmaning i tillverkningen är att linan inte bara 
omfattar monteringsmoment utan även en del bearbetning vilket gör det svårare att skapa ett bra 
flöde då bearbetningstiderna kan variera för till exempel härdning och torkning.  

Eftersom många komponenter är tillverkade i kompositmaterial och denna tillverkning är 
funktionsorienterad istället för flödesorienterad finns det stora variationer i monteringstid vid 
tillverkning av dessa komponenter. Dessutom är det svårt att tillverka komponenter i komposit så att 
de blir likadana varje gång vilket medför extra arbete såsom fogning och slipning senare i 
tillverkningen.  
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6 Problematik kopplat till 
produktionsprocessen 

I detta kapitel presenteras de utmaningar och möjligheter kopplat till kompositmaterial som framkom 
under workshopen. Även hur tillverkningen av large cargo door går till idag och problemområden som 
har identifierats kopplade till detta beskrivs.  

6.1 Workshop 

Under workshopen framkom några områden som deltagarna ansåg var extra problematiska med hur 
tillverkningen och arbetet med utveckling går till idag. Största utmaningen ansågs vara tillverkningen 
av komponenter i kompositmaterial. Man har stora problem med avvikelser och att klara de snäva 
toleranserna. För att lyckas med tillverkningen av delar i kompositmaterial krävs stabila processer, 
något som deltagarna ansåg saknades idag. En annan anledning till problematiken med tillverkningen 
av dessa komponenter är att konstruktionerna ofta inte är utformade med komposit i åtanke. I 
projekt där de fokuserar på att konstruera för komposit, minskar antalet avvikelser i tillverkningen av 
komponenterna. Anledningen till att konstruktionerna inte anpassas för kompositmaterial i så stor 
utsträckning ansåg deltagarna vara att konstruktörerna inte får tillräckligt med utbildning i 
kompositens möjligheter och begränsningar.  

En möjlighet som finns med kompositmaterial är integrationen av komponenter, något som idag inte 
utnyttjas i stor utsträckning enligt deltagarna. I ett projekt fokuserades utvecklingsarbetet på att 
integrera flera komponenter för att minimera antalet fästelement och få en kortare monteringstid 
vilket ansågs vara mycket lyckat. Men även om komposit ger möjlighet till integration av 
komponenter i större utsträckning än konventionella material, såg deltagarna problem kopplade till 
detta. Bland annat blir hållfasthetsberäkningarna och verifiering av konstruktionen mer tidskrävande 
ju mer komplexa delarna är. En annan risk är att om något blir fel i tillverkningen och en del måste 
kasseras, handlar det om större belopp än om delarna inte var integrerade i lika stor utsträckning.  

Ytterligare ett stort problem som deltagarna såg kopplat till tillverkningen är traditioner.  
Montörerna är inte vana att arbeta efter ett standardiserat arbetssätt. De har stor kunskap om och 
erfarenhet av att lösa problem direkt i monteringen. Eftersom problemen löses i monteringen 
”försvinner” problemen där vilket gör det svårt att följa upp och införa förbättringar eftersom 
problem inte syns och det är svårt att bedöma vad den reella kostnaden för dem är. Dessutom 
innehåller monteringslinan inte endast montering utan även bearbetning. Något som vissa deltagare 
såg som problematiskt då dessa moment är variabla och tar olika lång tid från gång till gång, vilket 
medför att det är svårt att införa en standardiserad, taktad arbetsgång.  

Att se hela kostnaden från utveckling till serieproduktion för enskillda delar är också svårt ansåg 
deltagarna. Därför är det svårt att se om det är värt att köpa in mer komplexa och dyrare delar och 
på så sätt spara tid i tillverkningen. Det är också svårt att säga vad hanteringen av avvikelser och 
ändringar kostar, vilket medför att det är svårt att motivera proaktivt arbete när personalen redan är 
van vid att hantera problemen.  

6.2 Studiebesök 

Large cargo door består till stor del av komponenter i kompositmaterial, dessa artiklar tillverkar SAAB 
själva. Monteringen av dörren sker i en produktionsanläggning medan tillverkningen av 
kompositartiklar sker i en annan. Anläggningarna ligger skilda från varandra på SAAB:s område i 
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Linköping. Operatörerna som arbetar med tillverkningen arbetar endast i en av verkstäderna och 
ingen jobbrotation sker mellan dessa. 

6.2.1 Slutmontering av large cargo door  

Linan där large cargo doors till Dreamlinern tillverkas består av tio stationer, Figur 13 visar vilka 
arbetsmoment som utförs vid de olika stationerna och utformningen av linan. I dagsläget tillverkas 
en dörr på två dagar men målet är att efter sommaren 2013 kunna tillverka sex dörrar på en vecka.  
De flesta stationerna bemannas med mellan två till sex montörer. Endast station två och fyra är 
automatiserad och kräver endast att en person övervakar processen. Ett steg i arbetet med att uppnå 
den önskade takten är att införa skiftarbete. En mer detaljerad beskrivning av stationerna och hur 
arbetet i montering är upplagd finns att se i Appendix 7.  

 

Problematik 

Några problem som gruppkoordinatorn i tillverkningen ser är framförallt att när ett fel upptäcks har 
inte linjen stoppats, utan dörrar har fortsatt att tillverkas vilket har medfört att man byggt in samma 
fel i flera dörrar. Detta skulle kunna ha undvikts om produktionen hade stoppats tills felet var helt 
åtgärdat. Många av de fel som upptäcks under kontrollen i station nio är samma som upptäckts 
tidigare, även om de flesta dörrar klarar testerna utan anmärkningar. Det finns också en viss 
problematik kopplad till den mänskliga faktorn, bland annat är ett återkommande problem att 
montörerna har monterat fel fästelement på grund av att de inte uppdaterat sig om vilka ändringar 
som gjorts i konstruktionen.  

1.a 
Nedre balken och sju 
spanter monteras 

 
 

1.b 
Borrning och 
montering av 
aluminiumbalkar 

 
 

2 
Automatisk borrning 

 
 

3 
Nitar sätts i och 
tätningsfog läggs 

 

4 
Automatisk borrning 

 

5 
Hål borras manuellt 
och shimsning görs 

 

6 
Borrning och 
montering av 
ventlucka 

 

7 
Demonteras från jigg 
och hydraulik och 
elkablage monteras 

 

8 
Sista fästelementen 
och låsmekanismen 
monteras 

 

9 
Testning och 
funktionskörning 

 

10 
Slutlig testning 

 

Figur 13: Utformning och arbetsfördelning för produktionslinan för large cargo door 
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En annan utmaning som finns i monteringen är monteringen av olika kompositartiklar. Vid 
tillverkning av kompositartiklar är det svårt att möta toleranskraven och detta medför mycket 
extraarbete i monteringen, både med att slipa till delar som överskrider toleranser men också med 
att lägga fogmassa mellan olika komponenter och därtill kopplat rengöringsarbete. 

6.2.2 Tillverkningen av kompositartiklar 

Nästan alla kompositartiklar som tillverkas på SAAB består av enkelriktad komposit. Vilket betyder att 
fibrerna ligger i samma riktning i ett skikt. Från det enkelriktade kompositmaterialet skärs det ut i 
bitar som läggs på varandra i olika fiberriktningar innan det härdas. En tejpläggningsmaskin kan 
användas för att tillverka plana laminat, men form och komplexitet begränsar användningen av 
maskinen. Eftersom användningen av maskinen ger en stabil uppläggningsprocess försöker man 
använda maskinen i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom har maskinen inneburit en stor 
investering som bör utnyttjas så kostnadseffektivt som möjligt.   
 
Alla artiklar som tillverkas i kompositverkstaden kontrolleras med ultraljud. En risk vid tillverkningen 
av kompositartiklar är att luft kan finnas kvar i materialet efter härdning vilket kan leda till att artikeln 
måste kasseras då detta påverkar materialet egenskaper. Det är vanligt att ligga mellan 2 och 10 % 
kassationsgrad när man tillverkar komponenter i komposit. Förutom ultraljuskontrollen görs även en 
formkontroll. Efter formkontrollen kan en forminpassning föras, då läggs kompositartikeln i bästa 
möjliga position för att minimera inbyggnadstoleranser. Sedan borras styrhål som ger anvisningar om 
hur artikeln ska monteras i sammanbyggnad för att uppnå toleranskraven. 
 
Tjocklekstolerans för komposit kan vara upp till 5 %. Tjocklekstoleransen är svår att påverka eftersom 
materialet kommer från underleverantörer och har en viss tjocklek och variation per kompositskikt. 
Det är lättare att påverka formtoleransen. För att underlätta i monteringen önskas minimal variation 
inom toleranserna. En artikel som är tillverkad i en stabil automatiserad process uppnår oftare dessa 
krav. En robot är bättre på att göra exakt samma sak om och om igen och det blir då färre avvikelser.  
För att få till toleranserna genom hela tillverkningskedjan är utmaningen att hitta stabila processer.  

För att effektivisera både slutmonteringen av produkterna och framförallt tillverkningen av delar i 
komposit, är det viktigt att redan från början konstruera för produktion. För att få förståelse för 
möjligheterna med kompositmaterial och hur tillverkningen går till, har konstruktörerna möjlighet att 
besöka verkstaden och vara med vid tillverkningen. Efterfrågan på dessa studiebesök har ökat under 
senare tid. 

Möjligheter och problematik med komposit 
När man tillverkar komponenter i komposit ser man många fördelar med att integrera delarna så 
mycket som möjligt för att förebygga svårigheter som kan uppstå i slutmonteringen. Dock finns en 
stor risk med detta eftersom om något blir fel så kan det innebära att hela delen kasseras. I dagsläget 
används framförallt nitar som fästelement oavsett om delarna består av komposit- eller metalliskt 
material. Detta beror till stor del på att det finns mer kunskap om denna typ av fästelement och 
metoderna för både konstruktion och tillverkning är väl beprövade så att kvaliteten kan säkerställas. 
Att fästa ihop delarna på detta sätt innebär dock ofta merarbete eftersom det finns krav på att 
ytorna mellan två delar måste ligga an mot varandra, ofta inom ett maxgap av 0.2mm, något som är 
svårt att uppnå när man arbetar med kompositmaterial. Glapp mellan olika delar måste då fyllas med 
flytande mellanlägg, en process som är dyr och kan medföra en ökad brandrisk för flygplanet under 
användning. Det finns metoder för att istället limma ihop kompositartiklar, men detta innebär 
ytterligare ett processteg som tar tid och det krävs annan metodik för att beräkna och kontrollera 
hållfastheten i fogarna.  
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Utmaningar 
SAAB ser idag framförallt två områden som man måste bli bättre på för att kunna effektivisera 
tillverkningsprocessen. Dels finns det ofta hårda tjocklekskrav på komponenterna som kan vara svåra 
att uppfylla när de tillverkas i komposit, dels uppkommer många avvikelser på grund av återspring 
som skapas av interna spänningar i materialet. Vid manuell tillverkning är det svårt att lägga bitarna 
exakt lika från gång till gång vilket påverkar återspringet, dock blir resultatet blir bättre ju fler 
komponenter som tillverkas. På SAAB görs simuleringar av hur återspring kommer att se ut efter 
härdning. Detta görs för att kunna anpassa verktygen som materialet läggs på i härdningsugnen så att 
slutresultatet är inom toleranskraven trots återspring. Om simuleringarna inte håller tillräcklig 
kvalitet måste verktygen justeras i efterhand vilket är kostsamt och tar tid.  

Att ta fram en ny komponent tillverkad i kompositmaterial kräver en lång utvecklingsprocess. Det tog 
runt ett år att ta fram en tillverkningsprocess för skevrodren, som är en av de produkter som 
tillverkas i kompositverkstaden idag. Under utvecklingen av kompositartiklar krävs mycket 
utprovning för att få till en bra tillverkningsmetod. På grund av tidspress tillverkas ibland inte fullt 
utprovade lösningar, där problematik kring tillverkningsbarhet är något som man hoppas kunna lösa i 
efterhand. Den långa utvecklingsprocessen beror till stor del på att det tar lång tid att utveckla och 
skapa nya verktyg. Detta är också mycket kostsamt och kräver många simuleringar och tester.  
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7 Sammanfattning av Benchmarking  

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av det som framkom under benchmarkingen. De 
arbetssätt som företagen tillämpar presenteras och de effekter arbetet med DFM och DFA har gett. 

7.1 Bakgrund 

Inom ramen för benchmarkingen intervjuades representanter från sju olika företag. Företagen har 
alla tillverkande industri i Sverige, undantaget Atlas Copco Rock Drills division Mechanical Rock 
Excavation (ACmre) som lagt ut all sin tillverkning på underleverantörer. Företagen tillverkar från 15 
till 70 000 enheter per år. En lista på de företag som ingick i studien och sammandrag av intervjuerna 
som genomförts återfinns i Appendix 9.  

Gemensamt för de företag som ingick i benchmarkingen är att de alla monterar sina produkter i ett 
taktat flöde där större delen av monteringen sker manuellt. Mycket av bearbetningen sker 
automatiskt eller köps in från leverantörer, undantaget ACmre. Vid utvecklingen av produkter är 
projektteamen tvärfunktionella och samlokaliseras vid uppstarten av projekten. De discipliner som är 
involverade redan tidigt i processerna är, förutom utvecklingsingenjörer, framförallt inköp och 
produktion. Samtliga företag ser att kommunikationen mellan olika kompetenser och discipliner är 
viktig vid utvecklingen av produkter.  

7.2 Producerbarhet 

De flesta företag som ingick i studien säger att för att lyckas konstruera produkter som är anpassade 
för produktion är det viktigt att man tänker på producerbarhet redan tidigt i 
produktutvecklingsprocessen. De ser att det är viktigt att konstruktörerna får feedbacken tidigt i 
utvecklingsprocessen och i ett forum där motiven bakom ändringar och förbättringsförslag enkelt kan 
kommuniceras. Vissa företag använder bilder med tydligt färgkodning för att belysa 
problemområden i konstruktionen, men det vanligaste sättet är genom gemensamma 
konstruktionsgenomgångar där både konstruktion, hållfasthet, produktionsteknik och andra 
intressenter och specialister finns representerade. Vid konstruktionsgenomgångarna används 
vanligen en checklista med krav kopplade till tillverkningsbarhet. Konstruktionerna kan inte 
godkännas och gå vidare i utvecklingen om inte alla kraven är uppfyllda. För att checklistorna ska var 
användbara ser företagen att det är viktigt att det är enkelt att bedöma när kraven som listan 
innehåller är uppfyllda. Listorna kan innehålla både krav på åtkomst och användningen av 
standardiserade fästelement och verktyg. En del företag använder sig dock inte av checklistor utan 
går igenom ritningarna och bedömer tillverkningsvänligheten utifrån erfarenhet.  

För att skapa produkter som är anpassade för tillverkning sätter de flesta företagen i studien upp mål 
kopplade till producerbarhet redan i början av utvecklingsprojekten. Beroende på typen av produkt 
kan målen gälla antal ingående komponenter, typ av verktyg som används, total monteringstid etc. 
Det viktigaste är att målen är mätbara. Oftast är målen kopplade till kostnad så att prioriteringar kan 
göras om samtliga mål inte kan uppfyllas samtidigt. Uppföljning av om målen uppfylls eller ej sker 
sedan löpande under projektet, till exempel i samband med konstruktionsgranskningar eller vid 
provmonteringar då tidstudier kan genomföras. Mätning av antalet avvikelser och när de uppstår 
sker också.  

7.3 Ansvar 

Företagen har också redan från början specificerat vem eller vilka som är ansvariga för att målen 
uppfylls och när de ska följas upp. Oftast rör det sig om en projektmedlem men det kan också vara 
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ett team eller en avdelning som ansvarar för frågor rörande producerbarhet i samtliga av företagets 
produkter. Många företag har också en person eller avdelning som ansvarar för utveckling av 
målsättning och metoder som används för uppföljning.  

”Det måste finnas en struktur för vem som gör vad och vem som är ansvarig.” 

- Siemens 

En stor del av de tillfrågade företagen har en avdelning eller ett team som fungerar som en länk 
mellan tillverkningen och utvecklingsavdelningen. Detta för att underlätta kommunikationen mellan 
avdelningarna och kunna prioritera mellan olika krav som ställs på produkterna. På många företag 
ansvarar också denna grupp för att konstruktionerna är anpassade efter företagets 
tillverkningsprocess och för att hantera ändringsförslag. Samtliga företag har system och rutiner för 
ändringshantering, mycket för att effektivt kunna föra in ändringar som underlättar tillverkningen. 

”Det kan vara svårt att som konstruktör veta vad man ska prioritera om man får olika 

problemområden från olika delar av produktion.” 

- Väderstad-Verken 

Förutom att använda tvärfunktionella team för produktutveckling säger flera företag att de arbetar 
med att ta tillvara på montörernas kunskap och erfarenhet för att förbättra monteringsvänligheten i 
produkterna. Hur detta arbete ser ut i praktiken skiljer sig något från företag till företag, vissa arbetar 
med databaser där montörerna kan lämna in förslag medan andra använder olika forum och möten 
för att ta upp och utvärdera förbättringsförslag. Flera företag tillverkar också förserier för att testa 
monteringsvänligheten. Montörerna som tillverkar förserien kan sedan lyfta fram områden som de 
ser är problematiska och ge förslag på förbättringar. Också användningen av prototyper för bland 
annat detta syfte förekommer.  

För att ge konstruktörerna stöd i utvecklingen av monteringsvänliga konstruktioner utbildar flera av 
företagen sina konstruktörer i den specifika tillverkningsteknik företaget använder sig av eller i 
metodik som kan användas för att utveckla och utvärdera konstruktioner utifrån producerbarhet. Om 
någon specifik metodik används för att konstruera monteringsvänligt ser företagen att det är viktigt 
att den finns tillgänglig och är enkel att använda för alla.  

7.4 DFM på företagen 

Rent praktiskt ser arbetet med DFM ut på olika sätt. Tydligt är i alla fall att metoderna är anpassade 
efter vilka tillverkningsmetoder som tillämpas och volymen av tillverkningen. De flesta företag 
använder sig av någon form av simulering och 3D-modulering. Detta gör de framförallt för att 
utvärdera åtkomst i monteringen och för att kunna utvärdera servicebarheten och tillgängligheten till 
kritiska komponenter. Även fysiska prototyper och mock-ups används för detta ändamål, samt för att 
utvärdera säkerheten under tillverkning och användning. Tillverkning av förserier förekommer också, 
och då främst av företag med, för denna studie, relativ stor tillverkningsvolym.  

Det är vanligt förekommande med standarder för fästelement och konstruktionslösningar. Detta inte 
enbart för att hålla kostnaderna för inköp nere utan också för att minska utvecklingstiden genom att 
återanvända redan beprövade komponenter och konstruktioner. Många företag sätter också tidigt 
upp mål för antal olika verktyg som ska användas i tillverkningen. Om företagets produkter är 
uppdelade i moduler eller om kunden kan göra tillval finns det dessutom specificerade gränssnitt 
mellan modulerna och de olika tillvalen.   
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Många av de tillfrågade företagen sammankopplar arbete med tillverkningsvänlighet med 
servicebarhet av produkterna. Aspekter som påverkar servicebarheten finns också med redan tidigt i 
utvecklingsprocessen och följs oftast upp på ett liknande sätt som monteringsvänlighet. Utöver detta 
finns oftast kvalitetssäkring med i arbetet med tillverknings- och servicebarhet. Standardiserade 
arbetsmetoder och att montörerna nedströms i linan kontrollerar redan utförda monteringar är en 
viktig del både i kvalitetsarbetet och i utvecklingen av tillverkningen hos många företag. Genom att 
använda metoder såsom nyckling, vilket innebär att en del bara kan monteras på ett sätt, underlättar 
man för montören genom att denne inte behöver utreda hur delen ska monteras och dessutom 
säkerställs kvaliteten eftersom risken för felmontage minimeras.  

De positiva effekter som företagen ser med att arbeta med anpassade konstruktioner för tillverkning 
är framför allt att utvecklingstiden kortas eftersom färre omtag måste göras och att antalet sena 
ändringar minskar. Att använda metoder för att utvärdera och utveckla tillverkningsvänligheten i 
produkten ger ofta också en tydlig ansvarfördelning mellan olika avdelningar och underlättar 
kommunikationen både inom projektgruppen och mellan gruppen och andra intressenter. Dessutom 
kan det vara till hjälp vid ökande produktionstakter då det ofta ger en uppfattning om tid och 
kostnad i produktion och dessutom ger en uppfattning om vad som behöver förbättras och utvecklas 
för att klara större produktionsvolymer. 
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8 Utveckling av DFM-strategi på SAAB 

I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet. Identifierade framgångsfaktorer från både 
teori och benchmarking beskrivs och vilka områden SAAB bör utveckla sig inom. Därefter följer en 
beskrivning av den framtagna DFM-strategin och det verktyg för DFM den innefattar.  

8.1 Framgångsfaktorer från benchmarking och litteraturstudie  

Nedanstående faktorer har visat sig bidra till ett lyckat arbete med DFM.  De identifierade faktorerna 
beskrivs både i teorin och har setts användas av industrin idag.  

Övergripande faktorer 

 Målsättning med mätbara mål  

Många DFM-metoder, bland annat ”A seven step procedure for design for manufacture”, tar 
upp betydelsen av att sätta upp mål, som bör vara mätbara. Vid benchmarkingen visade det 
sig att nästan samtliga företag sätter upp mätbara mål för tillverkning i början av projekten. 
 

 DFM-metod anpassad efter företagets förutsättningar 

Herbertsson (1999) och Rimsko och Nordström (1995) skriver att den DFM-metodik som 
används i ett företag måste vara anpassad efter företagets tillverkningsprocess då det som 
ses som effektivt hos ett företag inte nödvändigtvis är det hos andra. Dessutom skapar inte 
DFM automatiskt samarbete mellan de olika avdelningarna utan rätt organisatoriska 
förutsättningar måste finnas. Utformningen av DFM varierar beroende på produkt, 
organisation etc. Vid benchmarkingen blev det tydligt att inte något av företagen använde en 
kommersiell DFM-metod utan alla har anpassat arbetet med DFM utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 

 Utbildning inom tillverkningsprocessen 

Samtliga tillfrågade företag i benchmarkingen erbjuder utbildning i produktionsteknik för 
konstruktörerna, för att de ska få en förståelse för vilka begränsningar och möjligheter det 
finns vid tillverkningen.  
 

 DFM förankrad i hela företaget 

Att företaget ska arbeta mot konstruktioner som är enkla att tillverka är något som måste 
vara accepterat och förankrat i hela företaget. Arbetet med DFM ska vara en integrerad del i 
hela utvecklingsprocessen enligt Kuo et al. (2001). 
 

 Förstå vilka aspekter i konstruktionen som påverkar tillverkningsbarheten 

Herbertsson (1992, 1999) påstår att en viktig aspekt vid utvecklingen och implementeringen 
av DFM är att förstå vilka parametrar i produkten som påverkar tillverkningen. Antingen finns 
en känd koppling mellan detta som kan uttryckas i konstruktionsriktlinjer eller så kan 
simulering och tester utföras för att utvärdera tillverkningsvänligheten.  

Organisatoriska faktorer 

 Tvärfunktionella och samlokaliserade utvecklingsteam 

Herbertsson (1999) tar upp att arbete i tvärfunktionella team i utvecklingsprojekt är ett 
vanligt förekommande arbetssätt vid utförandet av DFM. Detta kunde tydligt ses vid 
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benchmarkingen då alla intervjuade företag arbetade på detta sätt. De undersökta företagen 
försökte också i så stor utsträckning som möjligt samlokalisera de kompetenser som deltar i 
de olika projekten.  
 

 Tydlig ansvarsfördelning  

Vid benchmarkingen framgick det att företagen redan vid uppstart av projekt specificerade 
vem eller vilka som var ansvariga för vad, inom arbetet med DFM. De ansvariga skulle se till 
att målen uppfylldes och följdes upp. Detta styrks av teorin, bland annat Eskilander (2001) 
skriver att det är viktigt att utse en person som ansvarar för implementeringen av DFM samt 
utveckling och uppföljning av den metodik som används.  
 

 Länk mellan konstruktion och produktion 

Ett problem vid produktutveckling är att det kan uppstå en del konflikter mellan olika 
avdelningar angående prioritering av krav (Ulrich & Eppinger, 2008). Många av de 
intervjuade företagen har en grupp som fungerar som en länk mellan konstruktion och 
produktion för att hantera och prioritera krav.  
 

 Forum för kommunikation av förslag på ändringar och förbättringar 

Många företag anser att det är viktigt att ha ett strukturerat tillvägagångssätt för att kunna 
kommunicera ändrings- och förbättringsförslag. Möten där problemområden presenteras 
visuellt underlättar kommunikationen mellan konstruktören och produktionsteknikern. Rent 
praktiskt används ofta antingen simuleringar eller prototyper för detta ändamål.  

Arbetsprocessrelaterade faktorer 

 DFM är med tidigt i utvecklingsprocessen  

Kuo, et al. (2001) anser att DFM måste vara med tidigt i utvecklingsprocessen eftersom det 
finns störst möjlighet till förändringar tidigt i arbetet då kostnaden för ändringen är liten, 

detta kan även ses i Figur 6 i kapitel 4.1.2. Nästan alla tillfrågade företag säger att de tänker 
på producerbarhet tidigt i utvecklingsprocessen och att detta är en förutsättning för att 
lyckas konstruera för tillverkning. 
 

 Checklista vid granskningsgenomgångar 

De tillfrågade företagen använde sig alla av en checklista vid granskingar av konstruktionen. 
Detta för att inte missa någon viktig aspekt och se till att konstruktionen uppfyller samtliga 
krav.   
 

 DFM ska vara till hjälp för konstruktören i utvecklingsarbetet  

Konstruktörerna måste förstå varför de ska arbeta med DFM och hur effekterna mäts 

(Herbertsson, 1992). DFM-metoden ska inspirera till nytänkande och stimulera kreativiteten 

hos användaren (Kuo, et al., 2001).  

 

 Tid för konstruktörer att åtgärda identifierade problemområden hos konstruktionen 

Ytterligare en faktor som identifierades vid benchmarkingen var att det måste finnas tid för 
konstruktörerna att åtgärda de problem och ändringar som uppkommer under projektets 
gång. Granskning av konstruktionen måste ske kontinuerligt och inte enbart innan den ska till 
produktion. 
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8.2 Identifierade områden för utveckling hos SAAB 

Under kartläggningen identifierades ett antal utmaningar som finns hos SAAB idag. Genom att 
jämföra de framgångsfaktorer som framkom av benchmarking och litteraturstudie med hur SAAB i 
dagsläget organiserar och genomför utvecklingsprojekt kunde skillnader i arbetssätt identifieras. 
Figur 14 visar de identifierade framgångsfaktorerna och vilka av dessa som saknas på SAAB idag för 
att skapa ett lyckat arbete med DFM.  

De områden som listas nedan är de som bör utvecklas för att skapa förutsättningar för ett lyckat 
arbete med DFM.  

 Ansvarsfördelning 

I dagsläget finns det oklarheter i vem som ansvarar för att konstruktionerna är anpassade för 
tillverkningen. 
 

 Prioritering av krav 

SAAB prioriterar idag främst hållfasthet och vikt eftersom det är krav från kunden, vilket 
medfört att krav kopplat till tillverkningsvänlighet nedprioriteras.   
 

 Målsättning för tillverkning 

Målen för tillverkningen är inte tillräckligt specificerade och nedbrutna för att kunna mätas 
och följas upp.  
  

 Informationshantering 

En del av kommunikationen mellan konstruktion och produktion sker utanför möten och 
sprids då inte till alla. Kunskap fastnar hos enskillda personer. 
 

 Rutiner vid beslut rörande konstruktion 

Vid beslut om bland annat val av konstruktionskoncept är beslutfattandet till stor del 
erfarenhets- och personbaserat. Användandet av standardrutiner saknas.   
 

Framgångsfaktorer 

Ansvarsfördelning 

Projektgruppen 

Kommunikation 

Förankring 

Kunskapsspridning 

Målsättning 

Målsättning 
Förankring 

Stöd i beslutsprocessen 

Granskningar 

DFM-metodik 

Anpassad DFM-metod 

Tidigt i processen 
Hjälp i utveckingen 

Kunskapshantering 

Prioritering av krav 

Ansvarsfördelning 

Utvecklingsområden 

Strategisk 

Taktisk 

Operativ 

Figur 14: Identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden. 
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 Utbildning för konstruktörerna  

Konstruktörerna utbildas i regel inte inom tillverkningsprocessen, vilket gör det svårt att 
förstå krav, begränsningar och möjligheter i konstruktionen kopplade till tillverkningen.   
 

 Granskningstillfällen 

Konstruktionerna granskas inte i tillräckligt stor utsträckning innan de låses, vilket ger 
konstruktörerna liten möjlighet att åtgärda upptäckta brister.  
 

 Konstruktioner anpassade för materialet 

Vid utveckling av kompositstrukturer konstruerar konstruktörerna utan tillräcklig hänsyn till 
material och dess egenskaper.  
  

 Tillverkningen av komponenter i kompositmaterial 

Vid tillverkningen av komponenter gjorda i kompositmaterial uppstår många avvikelser och 
det är svårt att uppnå de hårda toleranskraven. Framför allt är yttoleranserna hårt satta för 
kompositartiklar som ska monteras mot andra kompositartiklar. Att toleranskraven inte 
uppfylls beror till stor del på att tillverkningsprocessen inte är stabil.  

8.3 Utformning av DFM-strategi på SAAB 

Den strategi som tagits fram berör de tre organisatoriska nivåerna, vilka delar av strategin som 
påverkar vilken nivå kan ses i Figur 15. Strategin inbegriper hur arbetet bör ske organisatoriskt samt 
ett DFM-verktyg för konstruktörerna att arbeta efter, en beskrivning av hur arbetet ska utformas och 
hur DFM-verktyget används finns i Appendix 11.  

 

Figur 15: Hur DFM-strategin påverkar de olika organisatoriska nivåerna på företaget 
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Strategin består av nio delar som, baserat på resultaten presenterade i kapitel 8.1 och 8.2, 
identifierats som nödvändiga att implementera för att lyckas med DFM-arbetet.  Figur 16 visar i 
vilken ordning de olika delarna bör implementeras och vilka delar som anses svårast att 
implementera. Vad de olika delarna innebär finns beskrivet i kapitel 8.3.1 till 8.3.3. En av de nio 
delarna är granskning av konstruktioner vilket är en av DPC-gruppens arbetsuppgifter därför visas 
inte den som en egen punkt i diagramet.  

 
Figur 16: Diagram över vilken ordning de olika DFM-delarna bör implementeras och genomförbarheten 

Rankingen baseras på hur väl delen passar in i SAABs nuvarande arbetssätt och hur mycket resurser 
som krävs vid implementering. De delar med låga värden på genomförbarhetsaxeln anses ej kräva 
stora resurser vid implementering. Medan de med höga värden involverar fler personer från olika 
discipliner och därför anses vara med resurskrävande. Ordingen de ska implementeras i baseras på 
hur de olika delarna är samankopplade, då att vissa delar finnas är en förutsättning för att kunna 
implementera andra.   

SAAB måste utöver detta skapa en förståelse för vad i konstruktionen som försvårar tillverkningen 
och driver upp kostnaden. Det är svårt att tydligt definiera vilka faktorer som till störst del påverkar 
kostnaden för tillverkning i dagsläget. Därför syftar strategin på att bygga kunskap kring 
producerbarhet hos konstruktörer och på så sätt skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan 
olika discipliner. Arbetet med DFM inbegriper både lång- och kortsiktiga mål för producerbarhet och 
utvärdering av detta.     

8.3.1 Övergripande DFM-strategi 

 Utbildning i DFM 

Arbetet med DFM ska vara förankrat genom hela företaget. Därför bör all personal utbildas i 
hur arbetet kommer struktureras och hur det kommer att påverka olika funktioner inom 
företaget. Alla som berörs av arbetet med DFM måste förstå hur arbetet är upplagt och vad 
syftet med det är. Dessutom är det viktigt att framförallt konstruktörerna får utbildning i den 
tillverkningsprocess som tillämpas idag och vilka begränsningar och möjligheter det innebär 
för konstruktionen.   
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 Målsättning för DFM-arbetet 
För att kunna utvärdera om arbetet med DFM är lyckat måste tydliga och mätbara mål för 
vad arbetet ska medföra sättas upp. Målen kan vara av olika karaktär, det SAAB i dagsläget 
bör fokusera på är antalet avvikelser i tillverkningen och vad som orsakar dessa. Dessutom 
bör de sätta upp mål för tiden som läggs på bearbetning i monteringslinan. 
  

 Förstå konstruktionens påverkan på tillverkningsprocessen 

Framförallt konstruktören måste få förståelse för vilka parametrar i konstruktionen som 
påverkar vilka olika aspekter i tillverkningen. Detta för att kunna jämföra olika 
konstruktionsalternativ och göra bedömningen av vilket som är bäst lämpat. SAAB 
rekommenderas att skapa ett dataunderlag för vad olika tillverkningsoperationer kostar, till 
exempel monteringen av nitar, applicering av flytande mellanlägg, olika moment kopplat till 
tillverkningen av komponenter i kompositmaterial m.m. Därmed ges konstruktörerna 
möjlighet att skapa sig en bild av den övergripande kostnaden för olika 
konstruktionslösningar.   

8.3.2 Organisatorisk utformning 

 Projektgruppen 
Precis som projekten är upplagda idag bör projektgruppen fortsättningsvis bestå av ett 
tvärfunktionellt team. Vid uppstarten av projekten bör tydliga och mätbara mål för 
tillverkningskostnad, tillverkningstid och produktens funktion sättas upp. Att ha tydliga mål 
för funktionen är viktigt för att målen för tid och kostnad inte ska göra att produktens 
funktion försummas. Målen måste brytas ned till delmål så att projektmedlemmarna kan se 
hur deras arbete bör utformas för att nå målen. Verktyget tillhörande denna DFM-strategi 
kan användas som en hjälp för att bryta ner målen och mäta resultatet. Utöver detta måste 
det framgå tydligt vem som ansvarar för att delmål uppfylls och när målen ska vara uppfyllda. 

 Grupp som fungerar som en länk mellan konstruktion och produktion (DPC-grupp)  
För att kunna göra en optimal prioritering mellan krav på vikt, kostnad och 
tillverkningsbarhet bör det finnas en grupp som fungerar som en länk mellan olika discipliner, 
kallad design and production coordination (DPC). Framförallt ska gruppen ha en helhetssyn 
på produkten och underlätta kommunikationen mellan konstruktion och produktionsteknik 
samt prioritera mellan krav som kommer från olika delar av produktion. Gruppen ska även 
ansvara för att konstruktionerna granskas utifrån ett DFM-perspektiv genom att använda den 
checklista som tagits fram för SAAB, se dokument 4 i Appendix 11. För att underlätta 
identifikation och presentation av problemområden kan gruppen använda sig av visualisering 
av konstruktionen genom simulering eller fysiska prototyper. Dessutom ansvarar denna 
grupp för implementeringen av DFM-strategin och att den efterföljs och utvecklas. En viktig 
aspekt är att betydelsefull information från lessons learned efter avslutade projekt 
dokumenteras och förs in i processen. 

 Kunskapsdatabas 
För att inte kunskap ska falla bort inom och mellan projekt och inte heller inom och mellan 
discipliner är det viktigt att SAAB har ett arbetssätt för hur kunskap ska tas till vara. Kopplat 
till DFM-verktyget ska en databas utvecklas med förslag på beprövade lösningar som ska 
fungera som ett uppslagsverk för konstruktören under utvecklingsarbetet.  
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8.3.3 Arbetsprocessen 

 Granskningar  

Granskningar av konstruktionen måste ske oftare och ligga tidigt i processen så att 
konstruktörerna får möjlighet att åtgärda eventuella problem och brister innan design freeze 
inträder. Granskningarna ska vara obligatoriska och fasta moment i processen och samtliga 
granskningspunkter ska vara godkända innan arbetet kan fortsätta. För att säkerställa att det 
finns relevant information för beslut vid granskningstillfällena bör konstruktören använda det 
framtagna DFM-verktyget under konstruktionsarbetet, se Appendix 11. Vid granskningarna 
ska den utsedda gruppen som ansvarar för DFM-arbetet presentera identifierade 
problemområden visuellt för att underlätta kommunikationen och ge förutsättningar för 
generering av lösningsförslag.  
 

 DFM-verktyg  

Under utvecklingen av konstruktionerna ska ett verktyg för utvärdering av konstruktioner 
användas. Verktyget är anpassat efter SAABs tillverkningsprocess och produkter, där vissa 
delar ska anpassas efter vilken sorts produkt projektet avser.  Genom att använda verktyget 
ska användaren inspireras till nya idéer och få vägledning i skapandet av 
tillverkningsanpassade konstruktioner bland annat genom att använda databasen med 
beprövade konstruktionslösningar. 
 

 Konceptval 
Vid konceptval är det viktigt att använda sig av en utvärderingsmetod för att kunna motivera 
beslutet. För att få in tankar på producerbarhet tidigt i utvecklingsprocessen har en 
beslutsmatris som bland annat berör detta område tagits fram, se dokument 3 i Appendix 11.  
Beslutsmatrisen ska användas innan PDR och CDR, personer från produktionsteknik och 
konstruktion bör vara de som ansvarar för att arbetet utförs. Matrisen kan användas för 
submontage men även för hela delsystem.  
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9 Resultatdiskussion & Framtida utveckling 
I detta kapitel diskuteras resultatet och de effekter DFM-strategin förväntas ha. Resultatets 
generaliserbarhet diskuteras även samt framtida utveckling.  

Benchmarkingen visade tydligt att företagen arbetade efter egenutvecklade DFM-metoder. Därför är 
den strategi som presenteras i detta arbete utvecklad efter SAABs förutsättningar. Den kombinerar 
delar från olika kommersiella DFM-metoder med strategier som setts användas inom andra företag. 
Företagen i studien ansåg att en grundförutsättning för att lyckas med DFM är att skapa möjligheter 
för god kommunikation mellan främst konstruktörer och produktionstekniker. Detta för att bygga 
kunskap i utvecklingsgruppen om produktionstekniska förutsättningar. Den utvecklade strategin 
avser att skapa en god kommunikation mellan konstruktörer och produktionstekniker. Den ska också 
vara en hjälp för konstruktörerna att utveckla sina kunskaper inom de produktionstekniska 
förutsättningarna.  

En annan viktig aspekt som framgick i både benchmarking och litteraturstudie är att arbetet med 
DFM måste komma in tidigt i utvecklingsprocessen. Det är mer kostnadseffektivt att införa ändringar 
innan design freeze inträder. Verktyget är utvecklat för att användas innan PDR för att ge möjlighet 
att identifiera och införa ändringar tidigt. Dock kommer verktyget att appliceras i ett projekt som 
redan befinner sig i detaljkonstruktionsfasen, vilket bör finnas i åtanke när effekten av strategin 
utvärderas.  

Då resultatet från benchmarkingen analyserades gjordes ingen undersökning om hur de olika 
företagens DFM-strategier påverkat utvecklingstid och kostnad för produktion. Analysen baserades 
på det representanterna på företagen själva anser har varit framgångsrikt, vilket medför att 
resultaten bygger på deras subjektiva bedömningar. Representanterna är personer som är väl insatta 
i företagens utvecklings- och produktionsprocess därför anses deras åsikter vara pålitliga. De 
framgångsfaktorer som identifierats är arbetssätt som setts hos fler än ett företag.  

En utmaning med DFM-arbetet är att det förutsätter samarbete mellan olika discipliner och personer 
vilket kan medföra konflikter. Dock kan arbetet ge utvecklingsgruppen en gemensam grund och ett 
fokus i arbetet vilket underlättar samarbetet enligt Herbertsson (1999) et al. En annan utmaning är 
att en förändring i en befintlig arbetsprocess kan möta motstånd i organisationen som kan försvåra 
implementeringen. Det måste finnas tillräckligt med tid och resurser för att utbilda och informera om 
hur arbetet är upplagt och hur resultatet mäts. Vid både benchmarking och intervju med en 
projektledare på SAAB framkom det att införandet av nya arbetssätt bör ske i samband med 
pilotprojekt. Detta för att få möjlighet att utvärdera och vidareutveckla arbetssättet innan det införs i 
stor skala. Den utvecklade strategin kommer i ett första steg att användas i endast ett projekt vilket 
medför att det kommer att finnas möjlighet för utvärdering innan implementering i hela 
organisationen.  

En av anledningarna till att verktyget är utvecklat för just komposit är att användningen av materialet 
ökar. De problem som upptäckts i tillverkningen beror till stor del på utformningen av komponenter i 
kompositmaterial. En stor utmaning för SAAB att anpassa konstruktionerna efter kompositmaterial 
och det är här det finns störst potential att generera stora förbättringar. Efterhand som arbetet med 
DFM utvecklas kan aspekter som användning av standardkomponenter och standardverktyg 
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integreras i DFM-strategin. Eftersom tillverkningsprocessen för kompositartiklar inte är tillräckligt 
stabil idag är det inte motiverat att fokusera på dessa aspekter för tillfället. Processen för hur 
kompositartiklar tillverkas är under ständig utveckling och gör det därför svårt att ta fram 
schablonkostnader för tillverkningen. Det är det mer effektivt att utvärdera efter andra aspekter än 
kostnad.   

Många DFM-metoder fokuserar på att minimera antalet komponenter genom bland annat 
integrering, dock kan detta medföra en mer komplex tillverkningsprocess för enskilda artiklar enligt 
Rampersad (1996). Kompositmaterial har goda förutsättningar för integrering enligt Marsden et al. 
(2011). Sjögren (2012) konstaterar också att det ger stor frihet vid konstruktionsarbetet. En svårighet 
med integrering är att avgöra var gränsen går för vad som är kostnadseffektivt (Ulrich & Eppinger, 
2008). Komplexa komponenter medför svårare hållfasthetsberäkningar och verifiering av 
konstruktionen. Det kan också medföra en högre tillverkningskostnad, dels på grund av en mer 
komplex tillverkningsprocess och dels eftersom kostnad vid kassation ökar. Integrering av 
kompositartiklar medför dock många fördelar eftersom de förebygger många av de problem som 
annars uppkommer i sammanbyggnad. 

Figur 16 i kapitel 8.3 visar författarnas syn på prioritering i förhållande till komplexitet för de olika 
delarna i strategin. De olika delarna är sammanlänkade och därför är det svårt att bedöma i vilken 
ordning de bör prioriteras och implementeras. Figuren baseras på den information som framkommit 
under kartläggningen och benchmarkingen. Det som prioriterats högst är grundförutsättningarna för 
att DFM-arbetet ska fungera och behöver förankras i organisationen innan resterande delar 
implementeras. Komplexiteten bedöms efter de resurser som krävs för ett lyckat införande.  

9.1 DFM- strategin 

Som beskrivs i kapitel 8.1 visade både litteraturstudien och benchmarkingen att det krävs att hela 
organisationen förstår vad arbetet med DFM innebär och hur det är utformat. Det krävs också att det 
finns väldefinierade mål med arbetet.  Vid kartläggningen framkom det att det finns brister i 
målsättningen hos SAAB. I kapitlet beskrivs också vikten av kommunikation mellan discipliner och att 
rätt organisatoriska förutsättningar finns. Därför ansågs det nödvändigt att strategin skulle inbegripa 
både målsättning och organisatoriska förändringar. 

En utmaning i utvecklingsarbetet är att avgöra vilka konstruktioner som är mest kostnads- och 
tideffektiva vid tillverkning. En besparing i en process kan medföra större kostnader i en annan och är 
svårt att på förhand utvärdera. Dock visar kartläggningen av tillverkningsprocesserna att en satsning 
på att konstruera anpassat för komposittillverkning skulle ha en positiv påverkan på antalet 
avvikelser i hela tillverkningsprocessen. Därmed skulle tiden för efterbearbetning och 
avvikelsehantering kunna kortas.   

Eftersom fördjupning inom kostnad och affärsstrategi inte var en del av arbetet har ingen konkret 
målsättning kunnat definieras. Strategin inbegriper riktlinjer om vad målsättningen innehålla leda till. 
Konkreta mål för arbetet är något som SAAB själva måste sätta upp, baserat på deras övergripande 
strategi och målsättning.  

9.1.1 Design and Production Coordination  

Ulrich och Eppinger (2008) har konstaterat att en stor utmaning för många organisationer är 
prioritering av krav under utvecklingsarbete. En utmaning med DFM-arbetet är att inte bara flytta 
kostnad mellan avdelningar utan att skapa kostnadseffektivare produkter. Detta har identifierats som 
ett område som behöver utvecklias även på SAAB. Införandet av en DPC-grupp är till för att hantera 
denna problematik. Genom att gruppen har en helhetsbild av tillverkningen ska den kunna prioritera 
mellan krav från olika delar av kedjan. En utmaning med detta är dock att finna rätt kompetens och 
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att också skapa forum för spridning av gruppens kunskap till framförallt konstruktörerna.  Många av 
företagen som medverkade i benchmarkingen använde sig av liknande grupper med mycket goda 
resultat.   

En viktig del vid implementeringen av DFM är enligt Eskilander (2001) att det måste vara tydligt vem 
eller vilka som ansvarar för implementering och även uppföljning och utveckling av arbetet. Genom 
att införa en grupp som arbetar med DFM-frågor blir det tydligt var ansvaret ligger. Eftersom det är 
svårt att bedöma vilken arbetsbelastning gruppen kommer att få är det svårt att bestämma antalet 
personer som bör ingå i gruppen. I strategin finns förslag på vilka discipliner som bör finns 
representerade, det är upp till företaget att utvärdera vilka resurser som är rimliga. Benchmarkingen 
har visat att de företag som arbetar efter denna struktur har omkring tre heltidstjänster i gruppen. 
SAAB rekommenderas att DPC-gruppen består av tre heltidstjänster eftersom de har liknande 
förutsättningar som många av företagen i benchmarkingen som har en liknande grupp. Det anses 
positivt om dessa personer kan utvärdera konstruktionerna objektivt, därför bör de inte vara 
involverade i övrigt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna och ansvaret gruppen har är omfattande 
därför krävs heltidstjänster. 

För att underlätta en objektiv utvärdering av konstruktionerna bör gruppen använda sig av den 
checklista som kan ses i dokument 4 i Appendix 11. Syftet med checklistan är att inte förbise några 
viktiga aspekter och skapa en grund för dialog mellan konstruktörerna och DPC-gruppen. Genom att 
analysera utefter de olika områdena som tas upp i checklistan ska medlemmarna i projektgruppen få 
djupare förståelse för vad som påverkar producerbarhet och bygga kunskap inom detta. Därför krävs 
det inte någon gradering av svaren utan ja- och nej-frågor är lämpligt. Checklistor är något som sågs 
användas av företagen i benchmarkingen och efterfrågas även av de anställda som intervjuades på 
SAAB. Områdena som checklistan behandlar är till stor del hämtade från metoder beskrivna i teorin 
och från andra företag. De har även kompletteras med områden som är kritiska för SAABs tillverkning 
som identifierade under kartläggningen. Eftersom alla projekt har olika förutsättningar bör 
checklistan kompletteras med projektspecifika aspekter.   

9.1.2 Checklista för konstruktören 

Nordström och Rimskog (1995) konstaterar att gemensamt för alla DFM/DFA-metoder är att de ska 
inspirera och hjälpa konstruktören eller utvecklingsteamet med utveckling av tillverkningsvänliga 
konstruktionslösningar. Herbertsson (1992) konstaterar att en DFM-metod bör inbegripa någon slags 
analys av olika konstruktionslösningar och underlätta koordineringen mellan konstruktion och 
tillverkning. Checklistan som utvecklats belyser produktionstekniska områden som påverkar 
tillverkningen. Områdena identifierades utifrån informationen från kartläggningen och fördjupningen 
inom komposittillverkning. Dessa områden anses viktiga för tillverkningseffektiviteten och påverkas 
till stor del av konstruktörens arbete. Syftet med att använda checklistan är att ge konstruktören 
förståelse för vilka aspekter och på vilket sätt de påverkar tillverkningsvänligheten.  Genom att 
använda checklistan tillsammans med databasen över goda konstruktionslösningar ska konstruktören 
inspireras i sitt arbete.  

Huvudsyftet med checklistan är att få konstruktören att reflektera över de berörda områdena. Ett 
DFM-verktyg ska inte vara tidskrävande eller försvåra konstruktionsarbetet, därför ansågs det 
lämpligt att utforma checklistan med ja- och nej-frågor. En skala skulle kunna användas men skulle 
försvåra arbetet för konstruktören. Då det är mer tidskrävande att gradera hur väl konstruktionen 
uppfyller vissa krav jämfört med att svara ja eller nej.  

Ofta innehåller checklistor för DFM en kostnadsaspekt eftersom reducerad kostnad ofta är målet 
med DFM-arbetet. I SAABs fall är det svårt att koppla exakta kostnader till de berörda områdena. 
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Dock är områdena kostnadsdrivare i tillverkningen och därför förväntas resultatet bli en mer 
kostnadseffektiv konstruktion.  

En utmaning med införandet av ett nytt arbetssätt är motstånd till förändring i verksamheten. 
Verktyget är utvecklat för att vara enkelt att lära sig och inte vara tidskrävande vid användning. Att 
verktyget implementeras på ett bra sätt och att rätt utbildning ges är viktigt för att främja 
användningen och att ge önskat resultat.    

9.1.3 Databas med konstruktionslösningar 

En databas med konstruktionslösningar kommer att ta tid att bygga upp, men ju mer utvecklad den 
är desto större nytta kommer SAAB att ha av den. I strategin finns det riktlinjer för vilken information 
som ska finnas i databasen och hur den ska kunna användas. Det kan finnas svårigheter med att 
koppla ihop lösningar med rätt sökord, så att det är enkelt för konstruktörerna att navigera bland 
olika lösningar.  Genom att koppla konstruktionslösningarna till de olika områdena i konstruktörernas 
checklista kan användandet av databasen underlättas och effektiviseras.  

Användningen av liknande databaser har setts bland de företag som ingick i benchmarkingen och 
används för att ta till vara på kunskap och inspirera till smarta konstruktionslösningar. En viktig del av 
DFM-metoder är att göra det möjligt att dokumentera och återanvända konstruktioner konstaterar 
Kuo, et al. (2001). 

Den största utmaningen med utvecklingen av databasen anses vara att skapa rutiner och motivera 
personalen till att registrera bra konstruktionslösningar. Vid verifieringen ansågs det att databasen 
var en bra idé om de anställda blev motiverade till att registrera sina idéer. Ett sätt att göra detta kan 
vara genom någon form belöningssystem.   

9.1.4 Konceptvalsmatrisen 

Vid beslut om konceptval under utvecklingsprocessen upplever av många av de anställda att valen är 
personbaserade, vilket kan skapa både irritation och att lösningen som väljs inte är den mest 
optimala. Genom en väldefinierad beslutsprocess kan utvärderingen underlättas och ett välmotiverat 
beslut tas. Framförallt kan det underlätta i ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen, då beslut om 
olika koncept ska fattas enligt Ulrich och Eppinger (2008). Konceptscreening är en välbeprövad 
metod för detta, därför anses det revelvant att en sådan matris vid val av koncept även hos SAAB. Då 
konstruktionen måste utvärderas utifrån olika aspekter såsom vikt, kostnad och tillverkningsvänlighet 
förutsätter det en diskussion mellan olika discipliner. Detta bidrar till en ökad kommunikation och ger 
på så sätt en ökad förståelse för andras kompetensområde.   

Genom att använda en strukturerad metod kan dessutom tid sparas eftersom den främjar en mer 
objektiv diskussion och tydligare motiv bakom besluten. Detta kan också leda till att besluten blir mer 
accepterade och förankrade i projektgruppen.   

9.2 Förväntad effekt av DFM-strategin 

Om den föreslagna DFM-strategin implementeras på SAAB kommer det att bidra till utvecklingen av 
konstruktioner som är anpassade för SAABs tillverkningsprocess. Detta kommer i sin tur att bidra till 
en ökad produktionstakt och minskad kostnad för tillverkning. För att lyckas med DFM-arbetet krävs 
god kommunikation mellan konstruktörer, produktionstekniker och andra intressenter, därför är det 
en viktig del i strategin. Med god kommunikation kommer också kunskap och erfarenheter att lättare 
spridas i organisationen. Detta innebär att strategin kommer att vara aktuell under en längre tid då 
kunskap om nya förutsättningar för tillverkningen kommer att kunna implementeras snabbare, vilket 
är viktigt eftersom tekniken kopplad till komposit ständigt utvecklas. 
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En annan viktig del av DFM-arbetet är att skapa förståelse för hur konstruktionen påverkas av de 
produktionstekniska förutsättningarna. I strategin ingår utbildning inom tillverkningsprocessen för 
konstruktörerna vilket förväntas leda till ökad förståelse och kunskap hos dem. Detta skapar 
förutsättningar för ett effektivt arbete med produktionstekniska utmaningar.  

Vid studiebesöken identifierades många problem inom tillverkningen, både i kompositverkstaden och 
i sammanbyggnad. Större delen av dessa härstammar från tillverkningen av komponenter i 
kompositmaterial eftersom konstruktionerna inte är anpassade efter den tillverkningsmetod 
materialet kräver. Genom användingen av checklistor som belyser de identifierade 
problemområdena, kan tillverkningsvänliga konstruktioner skapas som förebygger avvikelser i 
tillverkningen. Eftersom avvikelser är tidskrävande och kostsamma att hantera bedöms strategin 
spara både tid och pengar och ge en mer effektiv tillverkningsprocess.   

Strategin beskriver tydligt vad som ska ske när i processen och hur varje steg ska genomföras. Ullman 
(1997) et al. har konstaterat att utvecklingsarbete efter en väldefinierad metod ger en mer effektiv 
utvecklingsprocess. Om arbetet med DFM följer den föreslagna arbetsprocessen kommer detta 
troligtvis att bidra till en mer effektiv utvecklingsprocess. DPC-gruppen som är en del av DFM-
strategin, underlättar ansvarsfördelningen då det blir tydligare vilka uppgifter som bör utföras och av 
vem. En tydlig ansvarsfördelning förväntas bidra till ett effektivare arbetssätt och att inte någon 
arbetsuppgift förbises. I strategin finns det även riktlinjer för hur arbetet bör ske på strategisk nivå, 
om dessa följs blir målet tydligare och på så sätt effektiviseras arbetet. Ett väldefinierat mål 
underlättar uppföljning av arbetet för att undersöka om det gett önskad effekt.  

Lindahl och Tingström (2006) presenterar konstruktionsparadoxen som beskriver hur kostnad och 
handlingsutrymme förändras under utvecklingstiden. Det är att föredra att ändringar i 
konstruktionen görs tidigt i utvecklingsfasen då kostnaden för dessa är betydligt lägre än i slutet. 
Enligt Kuo, et al. (2001) kan DFM bidra till att problem förebyggs som annars kanske inte upptäcks 
förrän när produkten går till produktion. Vid benchmarkingen framkom det också att vissa företag 
hade sett att arbetet med DFM gav färre sena ändringar och omtag i projekten.  Även hos SAAB 
förväntas arbetet med en DFM-metod ge färre sena ändringar. Detta i sin tur underlättar arbetet 
med att hålla en hög produktionstakt då problem förebyggs som annars kanske inte upptäcks förrän 
produkten går i produktion.   

Vid verifieringen framkom det från de anställda att de trodde DFM-strategin var möjlig att 
implementera och att den skulle ge önskad effekt. De såg dock att det kan bli problematiskt att få 
berörda parter att arbeta efter den. Den största utmaningen är att få någon att driva arbetet med 
strategin och att implementera den. Strategin måste finnas med som ett obligatoriskt moment i 
arbetsprocessen.  

9.3 Generaliserbarhet   

DFM-strategin är utformad för SAAB och är anpassad efter företagets förutsättningar och 
målsättningen i GF Demo. Om strategin ska användas i andra projekt måste projektspecifika mål 
sättas upp och införas i DFM-metoden. En del anpassningar måste göras, exempelvis bör de områden 
som granskas revideras. Eftersom DFM-verktyget är utvecklat för att hantera problematik kring 
kompositartiklar är det mest lämpat för projekt där konstruktionerna till största del tillverkas i detta 
material. I projekt med konstruktioner i andra material bör DFM-verktyget utvecklas och anpassas för 
att hantera problemtiken kring det specifika materialet.  

Både verktyget och den övergripande strategin är utvecklad för de identifierade problemområdena 
hos SAAB och företagets nuvarande arbetsprocess. Företag med liknande förutsättningar skulle 
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kunna använda sig av grundstrukturen i strategin men måste identifiera de problemområden och den 
målsättning som finns hos dem.  

9.4 Framtida utveckling 

En avgränsning som gjordes under arbetet var att inte undersöka kostnad kopplad till tillverkning. 
Dock är detta något som bör ingå i strategin för att kunna bedöma vilka koncept som är mest 
kostnadseffektiva. Som nämnts tidigare är en utmaning med integrering att en högre 
geometrikomplexitet kan resultera i högre totalkostnad. Därför bör en kostnadskalkyl sättas upp för 
att kunna göra en jämförelse mellan sparad tid i montering och tillverkningskostnad för artiklar. För 
att sedan kunna avgöra vilken konstruktion som är bäst, sett utifrån ett produktionsekonomiskt 
perspektiv.  

Strategin är utvecklad för den dörr som undersökts i detta arbete och som tillverkas på SAABs 
anläggning i Linköping. Komponenter som tillverkas i andra produktionsanläggningar möter möjligtvis 
inte samma krav och problematik. Detta medför att dessa artiklar bör utvärderas utifrån andra 
aspekter så att analysen ger en rättvis bild av hur tillverkningsvänlig komponenten är.   

Inom ramen för detta arbete har ett förslag tagits fram på vad kunskapsdatabasen ska innehålla. 
Vilka funktioner som ska finnas i databasen och hur den ska vara utformad måste utredas. Det kan 
finnas problematik kring vem som äger konstruktionen då SAAB arbetar mot både Airbus och Boeing. 
Om lösningar som SAAB inte äger återanvänds i andra projekt kan det leda till i konflikter. Hur detta 
ska hanteras i databasen måste utredas. Ytterligare något som måste utvecklas är definieringen av 
sökord och hur dessa ska kopplas till olika konstruktionslösningar.  

Kompositmaterial och tillverkningsmetoder för komponenter i materialet utvecklas ständigt. Något 
som måste finnas i åtanke vid vidareutveckling av DFM-strategin är att detta kan påverka den 
problematik och de möjligheter som finns inom konstruktion i kompositmaterial.  

Verktyget som utvecklats hanterar utmaningar vid konstruktion i kompositmaterial. Genom att 
anpassa de områden som verktyget behandlar kan det användas för att hantera konstruktioner i 
andra material. Den övergripande strategin och strukturen för verktyget kan behållas, det är främst 
konstruktörens checklista som behöver revideras. Eventuellt kan mindre ändringar behöva göras i 
granskningschecklistan och beslutsmatrisen. 
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10 Slutsatser  

I detta kapitel presenteras slutsatsen för arbetet. Även de frågeställningar och delfrågor som beskrivs 

i kapitel 1.4 besvaras.  

För att arbeta med DFM på ett effektivt sätt måste arbetet förankras i hela organisationen. Arbetet 
påverkar företaget på de tre organisatoriska nivåerna, strategisk, taktisk och operativ. Det är viktigt 
att det finns en tydlig målsättning för DFM-arbetet. Dessutom måste rätt organisatoriska 
förutsättningar finnas för att möjliggöra en tydlig ansvarsfördelning och slutligen måste ett konkret 
verktyg eller arbetssätt finnas som hjälper konstruktören i arbetet med att skapa tillverkningsvänliga 
konstruktioner.  

10.1 Vilka DFM-metoder används inom verkstadsindustrin idag? 

Hos de företag som ingick i benchmarkingen användes egenutvecklade metoder för DFM, ofta 
baserade på delar av kommersiella DFM-metoder. Hur DFM-metoden var utformad påverkades 
främst av vilken tillverkningsprocess som tillämpades och vad som ansågs mest kritiskt i den. 
Dessutom påverkade typ av produkt och tillverkningsvolym samt processen för produktutveckling 
utformningen av DFM-arbetet.  

För att lyckas med DFM krävs rätt organisatoriska förutsättningar och en tydlig målsättning med 
arbetet. Det är viktigt att det är förankrat i hela företaget och att personalen är utbildad i DFM-
metoden. Arbetet bör ske i tvärfunktionella team och ge förutsättningar för god kommunikation. Det 
ska också finnas en väldefinierad metod för arbetet och en tydlig ansvarsfördelning. Slutligen bör det 
finnas ett verktyg som hjälper konstruktörens arbete med att anpassa konstruktionen för tillverkning.  

10.2 Hur ser processen för utveckling av delsystem till kommersiella flygplan ut på 
SAAB idag? 

SAAB arbetar efter en standardmodell för produktutvecklingsprojekt. I processen finns tre stora 
hållpunkter; preliminär konstruktionsgranskning, preliminär industrialiseringsgranskning och slutlig 
konstruktionsgranskning. Vid dessa hållpunkter ska konstruktionen granskas och godkännas efter 
vissa krav. Arbetet genomförs i tvärfunktionella team och utgångspunkten för projekten är oftast ett 
koncept för konstruktionen.   

I dagsläget finns en del brister i processen. Framförallt är ansvarsfördelningen och hanteringen av 
krav ej tillräckligt definierad. Det saknas också rutiner för val mellan olika koncept och 
konstruktionsgranskningar sker ofta sent i processen.  Under projekten är kontaktytan spridd och 
mycket information utbyts mellan enskilda parter och sprids inte till alla intressenter. 

10.3 Hur sker tillverkningen av large cargo door till Dreamlinern? 

Tillverkningen av dörren sker dels i kompositverkstaden där majoriteten av de ingående 
komponenterna tillverkas. Sedan monteras dörren i en produktionslina som till största delen är 
manuell. Några av de största utmaningarna i tillverkningen är avvikelsehantering och att klara snäva 
toleranser. Detta kräver efterbearbetning i monteringen som påverkar produktionstakten. 

Det är framförallt komponenter i kompositmaterial som inte når toleranskraven och har 
formavvikelser. Vilket beror dels på att tillverkningsprocessen inte är stabil och dels att 
konstruktionerna inte är anpassade efter materialet. Vid tillverkning av artiklar i kompositmaterial är 
vissa geometrier bättre lämpade än andra. Dessutom bör montage av två kompositartiklar mot 
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varandra undvikas. Att konstruktionen enkelt kan avlägsnas från verktyget och genomgå 
oförstörande provning är också viktigt att tänka på vid utvecklingen.  

I dagsläget saknar SAAB en metod för att skapa tillverkningsvänliga konstruktioner. Dessutom finns 
det brister i konstruktörernas kunskap om tillverkningsprocessen och de förutsättningar som 
framförallt kompositmaterial har.  

10.4 Vad krävs för att skapa tillverkningsvänliga konstruktioner på SAAB? 

En DFM-strategi måste vara anpassad efter företagets förutsättningar, arbetsprocess och 
målsättning. Den framtagna strategin inbegriper ett DFM-verktyg som är utformat för att möta 
problematiken kring framförallt kompositartiklar och tillverkningen av dessa. Verktyget innehåller 
moment från kommersiella produktutvecklings- och DFM-metoder såsom undersökning om 
integreringsbarhet, checklistor och en beslutsmatris. Områdena som behandlas i checklistorna har 
reviderats och utvecklats för att behandla de definierade utmaningarna på SAAB. Litteraturstudien 
visade att ansvarsfördelning och kunskapshantering är två viktiga delar i arbetet med DFM. Utifrån 
hur andra företag arbetar med dessa två områden föreslås implementeringen av DPC-gruppen och 
en kunskapsdatabas.  
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Appendix 1 – Sökord 

 

Svenska 
Komposit 

Komposittillverkning 

Monteringsvänlighet 

Tillverkningsvänlighet  

Producerbarhet 

Flygplanstillverkning 

Produktutveckling 

Flygplansstatistik 

Komposithistoria 

Konstruktion 

 

Engelska 

DFA (Design for assembly) 

DFM (Design for manufacture) 
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Manufacture 
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DFX (Design for X) 
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Appendix 2 – Intervjuunderlag 

Bakgrund 

 Vad har du för jobbtitel? 

 Vad har du för arbetsuppgifter?  

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Utvecklingsprocessen 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Vilket material finns när projektet startar? 

(ritningar, kravspecifikation, konstruktionsförslag?) 

 Använder ni några speciella metoder/riktlinjer i ert arbete? Vilka i så fall? 

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är 

med? 

 Var i PU-processen kommer de olika kompetenserna in? Hur detaljerade är ritningarna när 

produktion blir inkopplade?  

 När sker design freeze? 

 Hur fattas beslut om konstruktion/produktion? Vad är bra/dåligt med det? 

 Hur hanteras idéer (ändringshantering)? 

 Använder ni något mjukvarustöd i ert arbete? Vilka i så fall? 

 Vad ser du för brister/möjligheter till förbättring med dagens PU-process? 

Design For Assembly 

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

 Vad i dagens arbetsstruktur skulle kunna ändras för att underlätta ditt arbete? 
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Appendix 3 – Intervjuomgång 1 

Intervju 1 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess?  

Samma faser som all design, koncept, preliminary review, final review, och sen en godkännande fas. 
Har inte varit med i konceptfasen på SAAB. Mycket av konceptet tas fram när man gör offerten. Vissa 
personer på avdelningen har en mer aktiv roll att gå in i början av projekten och se vilka möjligheter 
som finns.  Så kommer jag in i preliminary fasen och förfinar det och ser att det faktiskt funkar.  

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 

Boeing har en väldigt uppstyrd process för hur deras design ska komma fram. De har bestämt steg för 
steg vilken mognadsgrad varje design ska ha. I streck 9 hade vi ett dokument med precis vilken nivå 
det skulle vara på och vad som skulle kollats till varje steg. Sen hade vi möte med Boeing i slutet av 
fasen där vi gick igenom vad vi hade gjort och vilka problem de hade och hur vi hade löst det. Så fick 
vi ett godkännande. Boeing styr upp allt, det är inte så mycket att tänka på utan det är bara att läsa 
och göra.  

 Är det något i processen som saknas? 

Inte i deras process. Jag vet faktiskt inte helt ärligt hur processen ser ut på SAAB. Jag har bara jobbat 
för Boeing och då är det bara acceptera deras regelverk. Vet inte heller hur Airbus gör, misstänker att 
de har något liknande. Men det är inget jag har saknat, de styr till och med upp vilka pennor vi får 
använda.  

 Vad beror förseningarna på? 

Det är inte faserna som är korta utan det är andra saker som påverkar. Man gör ju flera saker 
samtidigt och ibland krockar de. Det finns schabloner för tidsåtgången, hur många veckor man har på 
sig att utveckla en viss sak och den tiden är ju satt för så lång tid tar det. Sen är det andra faktorer 
som påverkar. Vi försöker förutse så mycket som möjligt genom konstruktionsplanering, mer eller 
mindre en excelfil som visar att dessa jobb är på ingång, det här kommer påverka och den här 
arbetsmängden har vi just nu. Så vi försöker få koll på det men sen kommer andra saker vid sidan 
om. Vi har aldrig haft ett så stort problem som det där med batteriet men vi har många små istället, 
det ingår i arbetet.  

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är 

med? vilka pratar du med helt enkelt? 

Alla jag kan, det är inköp, hållfasthet, produktion, folk nere i verkstan så man ser verklighetet. Inköp 
är en enorm organisation så där ingår kvalitét m.m. när vi körde streck 9 så satt alla här, inköp 
hållfasthet, konstruktion etc. och konfigurationsavdelningen, de som styr planeringen. Så hela 
projektgruppen satt här, vilket var bra. Nu har stora delar flyttat ner till verkstaden så just nu är det 
lite träligt. Men de kommer nog upp igen när nästa projekt startar.  

 Går ni igenom konstruktionerna för att identifiera problemområden? 

Vi går inte igenom konstruktionerna, det hinner vi inte. Däremot händer det att vi stöter på problem 
och felaktigheter och då skriver den som hittar problemet en anmärkning, beroende på vilken typ av 
anmärkning det är slussas det in i systemet. Leadsen (design leadsen) bestämmer om det ska utredas 
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och vem som ska utreda det. Så det finns processer som styr upp bara man säger att här har vi ett 
problem. Men det är inte strukturerat för att hitta dem. Det är ofta när de bygger som de hittar saker 
som inte stämmer. Så påpekar de det och då får MRB komma dit och titta och göra en 
snabbgranskning och skriva en anmärkning. 

 Gör ni några provmonteringar? 

Vet inte om det gjordes för streck 8 det gjordes ett par dörrar som Boeing testade, för ett flygplan 
ska alltid testas på olika sätt. Men streck 9 gjordes det inget, där byggdes det direkt.  

 När sker design freeze? 

Konstruktionen är öppen för förändringar i stort sätt tills den blivit godkänd och lagd i databasen. 
Mycket händer i det sista steget. Mycket små ändringar med ytbehandlingar och sådant som måste 
vara korrekt. När vi utvecklade streck 9 hade vi så mycket att göra helatiden att alla hann inte 
granska fullt ut. Det är inte förens de måste skriva på pappret, att de godkänner designen som de 
granska fullt ut. Och då kan man hitta en hel del, en del toleranser har ändrats men själva 
grunddesignen sitter kvar i 95% av fallen.  

Grunddesignen sätts i konceptfasen (preliminary) sen här det bara förfining, förfining hela tiden. Så 
det görs inga större ändringar efter konceptfasen. Sen beror de på vad hålfarna säger. De räknar 
aldrig fullt ut på koncepten. Alla lastfall tas inte med, så det kan vara så att det krävs en ändring på 
grund av hållfastheten.  

 Vilket fokus har ni i arbetet? Vilket problem är det ni löser? 

Det beror på vad projektet går ut på. Det kan vara viktbesparing, kostnadsbesparing eller ett faktiskt 
problem som ska lösas. Vi har en utredning i grunden som säger vad det är som är problemet och vad 
man vill förbättra. Streck 9 var en viktbesparing, så då var det inte viktigt med kostnad. Nu har det 
gått åt andra hållet så nu är det kostnad som gäller, men man ska försöka hålla vikten. Så det går lite 
fram och tillbaka. Och är det felrapporter så är det: lös problemet. Mycket är då kostnad, det kan 
vara skitproblem men det kostar, speciellt om det innebär att mycket folk blir inblandade. Det man 
tittar på är total kostnad, men sen får man bryta ner det; om det är detaljnivå eller 
sammanbyggnadsnivå. Det är inköp som ser var kostnaden är. 

 Använder ni något mjukvarustöd i ert arbete? Vilka i så fall? 

Mycket PowerPoint, tar bilder från Catia och lägger in för att visa för inköp etc. så allt slutar i en 
PowerPoint även om vi ritar i Catia. Vi har Boeings databas där i stort sätt allting finns, så vi har 
tillgång till väldigt mycket. De har ett vyprogram som man kan visa 3D modeller i (för tex inköp). 
Finns lite fler program där man kan visa information och kanske mäta lite. Så programen finns men vi 
använder inte alla.  

Det gör inte särskilt många simuleringar. De har gjort en kinematiksimulering för en av dörrarna, när 
den öppnar och stängs.  

Nu när vi markerar ut var fästelement och sådant ska sitta sätter vi bara en punkt i rymden, möjligtvis 
en pil också som visar åt vilket håll fästelementet ska sitta. Vi har aldrig några modeller på hur stora 
fästelementen är. Så vi har haft problem med krockar med kringliggande struktur eftersom man inte 
räknat med frigång. Men det är Boeing som har den standarden med ett kryss i rymden. Vi har 
diskuterat om man ska ha ett bibliotek vid sidan om men olika fästelement som man kan ladda in 
men det har inte gjorts nått med det. Finns inte tid.  
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 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Ja, genom skolan. Enbart skolan. Inte något man pratat om på SAAB och inte på mitt förra jobb 
heller. (konsult på Ericsson) 

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Jag kan ju göra vad jag vill men går det inte att tillverka så kommer det ju inte bli något. Vi har ju 
helatiden produktionssidan involverade i våra ändringar. De är alltid tillfrågade och de är alltid med 
och godkänner tillslut. Alla ändringar vi gör måste vara en förbättring mot det som är. Om det är 
kostnad eller vikt, oavsett vad det är måste det vara en förbättring annars kommer vi inte föra in det.  

 Vem bedömer om det är en förbättring? 

De är changeboard i grund och botten, de är de som besluta om vi ska göra en förändring eller inte. 
Changeboard är projektledare, marknadsansvarig, designansvarig.   

 Vet du hur det går till när besluten fattas? 

Jag som konstruktör går upp och presenterar (eller den som äger ändringsmålet) ändringen. Det 
ingår rätt många olika steg i ändringsprocessen. Vad jag måste göra för att komma upp till 
changeboard. Jag måste frågat inköp, jag måste tagit reda på alla fakta på hur det påverkar och vad 
som är möjligt och när de kan föras in i så fall. För att de ska få en bra grund att fatta beslut på.  

Det är upp till mig som konstruktör att presentera allt. De gånger de saknas information får man 
komma tillbaka en annan gång och svara upp för det man missade.   

 Vad i dagens arbetsstruktur skulle kunna ändras för att underlätta ditt arbete? 

Mer tid. Vi håller på att utveckla alla processer, de är levande.  Återigen är det Changeboard som 
beslutar. Alla kan alltid tycka till om processen, jag går till mina leads så får de ta det vidare.  Vet inte 
om det är Joakim Frank som initierar en ändering men det måste ju upp på en högre nivå än en 
konstruktör. 

Intervju 2 

 Hur se produktutvecklingsprocessen ut? 

I princip allt arbete sker i projektform. PSM (projektstyrningsmetoden) används för att genomföra 
projektet. Några av faserna som ingår är: preliminärutveckling, detaljutveckling och DFM. 
Detaljutveckling är den stora biten. 

 Använder ni något mjukvarustöd i ert arbete? Vilka i så fall? 

Catia och Excel, och de andra office-programmen så klart. Sen har det en speciell mappstruktur där 
alla dokument ska döpas efter vissa regler. Hållfasthet kan möjligtvis ha nått mer beräkningsprogram 
man annars används Catia för lättare beräkningar, för att få en överblick om konstruktionen skulle 
kunna fungera. Hållfasthet har en lastmodell de utgår ifrån, men det är mycket erfarenhetsbaserat 
när et gäller att ta fram lastvägar etc.  

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser är med? Var i PU-

processen kommer de olika kompetenserna in? 
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Man har mindre grupper i projekteten. Grupperna leds av en Design Lead som koordinerar resurser 
och planerar tillsammans med de andra Design Leadsen i projektet. Detta för att underlätta 
resursfördelning och göra prioriteringar i arbetet.  

Man brukar vara mellan 15-20 personer totalt i de stora projekten. Och då brukar man ha ungefär 
fyra som är Design Lead. Ett projekt kan pågå under allt mellan 1 och 9 år. Man försöker organisera 
så att konstruktörerna arbetar mot en kund, antingen Boeing eller Airbus, även om de är involverade 
i olika projekt samtidigt.  

Traditionellt har konstruktörer och hållfasthet arbetat mycket tillsammans men man försöker få in 
både produktionsberedning och inköp tidigare i processen. Man startar projekten med en 
tvärfunktionell grupp direkt. Förutom de nämnda kompetenserna involveras verktygsframtagning 
och även ibland montörer.  

 Hur fattas beslut om konstruktion/produktion? Vad är bra/dåligt med det? 

Det görs en del riskanalyser etc. men det finns ingen direkt metod. Mycket baseras på erfarenhet och 
kunskap. Oftast saknas mycket bakgrundinformation så man får räkna på det mellan tummen och 
pekfingret.  Vi använder excel för att räkna ut kostnad och vikt etc. baserat på standardvärden.  

 Hur se förprojekten ut? 

Redan i förprojekten försöker man involvera folk från t.ex. komposit för att kunna estimera priset.  

Förprojekten baseras mycket på vad folk tycker och tänker och vilken erfarenhet man har. Om man 
har med folk från olika specialiteter så vill de ofta promota sitt, så det kan vara svårt att hitta 
balansen. 

När man är nästa säker på att man kommer få en affär börjar resursplaneringen på avdelningen. 
Joakim Frank är övergripande ansvarig för resurserna på konstruktion så man planerar tillsammans 
med honom hur mycket timmar man tror behövs och hur lång tid varje fas kommer ta. Sen försöker 
man hitta folk, man tar från andra projekt som börjar bli färdiga och flyttar runt.  

Om man behöver mer resurser tar man ofta in konsulter. Sen om behovet är stort kan man 
nyanställa men det gör oftast senare i projektet när man har fått affären och vet mer om vilka 
resurser som behövs.  

Förprojekten kan hålla på ungefär ett halvår till ett år. Man försöker att inte ha för mycket folk 
involverade i dem för att inte spendera förmycket pengar. När man börjar bli säker på att man 
kommer får det kan man involvera fler.  

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Man tänker inte så mycket kring DFA när man konstruerar utan man fokuserar på att få ihop 
konstruktionen rent funktionellt. Huvudfokus är att den ska hålla och man ska ha bra lastvägar. Vi 
förlitar oss på input från produktion och sammanbyggnad framförallt när det gäller producerbarhet. 
Vi ser det inte riktigt som vår primära uppgift att arbeta med DFA. Man försöker få stöd för sin 
konstruktion, så andra tycker till om den. De som håller på med produktionsteknik har en 
specialistkompetens. Har som sitt nyckelområde att bygga ihop saker, som produktion eller 
verktygsteknik, då tänker man i en annan bana. I konstruktion har man andra bekymmer, som 
hållfasthet eller få in fästelement på ett bra sätt. 
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Under processen har man dels ordnade genomgångar av konstruktionen så man får det svart på vitt 
direkt och kan diskutera kring det. Men mycket baseras på att man känner varandra och själv 
kontaktar t.ex. produktion.  

 Vad i dagens arbetsstruktur skulle kunna ändras för att underlätta ditt arbete? 

Det är viktigt att ha DFA - tänket under hela processen tycker jag. Det är lika viktigt att ha det i början 
som att ha det sen. Även om jag har jobbat ganska länge så tänker man inte alltid på alla aspekter.  

Jag tror det skulle vara bra om man hade en gate eller ett steg i processen som handlar om detta så 
att man tvingar folk att ha DFA i tankarna. Man kan ha en punkt i förprojektet som heter DFA-analys 
eller liknande. Konstruktionen låses tidigt så ju tidigare man får in DFA desto bättre.  

Intervju 3 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Vilket material finns när projektet startar? 

Processplanen täcker alla faser men på olika nivåer. Konceptfas, preliminärutveckling, 
detaljutveckling etc. finns med i processplanen men på en övergripande nivå.  

Kundernas regelverk tas med i SAABs regelverk genom en process. Det står i SAABs regelverk att de 
ska arbeta efter kundens regelverk och krav. Berör kraven arbetsprocessen jämför man kundens krav 
med SAABs krav och det är det högsta kravet som gäller, t.ex. om kunden kräver en granskning och 
SAAB två, så går man efter SAABs krav. 

 Använder ni några speciella metoder/riktlinjer i ert arbete?  

Det finns en processplan som ger övergripande direktiv för hur man arbetar, den sätter upp ramen 
för projektet.  Ett exempel är om man ska göra en toleransanalys, då står det vad som ska göras och 
hur den ska redovisas.  

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 

Finns två stora gater CDR och PDR, sen finns det ett antal mindre gater; IRR, FRR etc. Det finns 
direktiv kopplade till de olika gaterna vad man ska göra för att få gå vidare till nästa fas.  

 Hur fattas beslut om konstruktion/produktion?  

Finns ingen standard man använder när beslut ska fattas. Besluten bygger mycket på diskussion.  I 
projektet finns tydliga mål och krav som ska uppfyllas. Kraven kommer både från kund och internt. 
Ett exempel på internt krav kan vara kostnad. Börjar projektet bli för dyrt då tas ett projektbeslut om 
vilken väg man ska gå. Den som har det tekniska ansvaret i projektet har ett mandat att ta beslut, 
han har ansvar för att målen ska uppfyllas. Många beslut bygger på diskussion och så följs upp av 
kostnadsgranskning.  

Finns några olika formella processer hur man ska ta visa beslut som används då man börjar hamna 
utanför kostnadsramarna. Ofta jämför man risker och kostnader mellan olika alternativ. 

Det finns även en styrgrupp som hjälper till då man inte kan ta beslut om vilket alternativ man ska gå 
vidare med. Styrgruppen består ofta av ”nivå två” cheferna.   
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 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är 

med? Var i PU-processen kommer de olika kompetenserna in?  

De flesta kompetenser är med i projektet, sen sitter man kanske inte alltid lokaliserat med de andra. 
De som är med är alla utförandekompetenser, beslutfattande kompetenser är inte med i projektet, 
tex ekonomichefen. Konstruktion, produktion, hållfasthet, inköp, inköps kvalitet etc är de som sitter 
med i projektet och alla är med från början.  

När man får ett kontrakt sätts en projektorganisation upp, då tillsätts först en projektledare som i 
samarbete med linjecheferna sätter ihop ett projektteam med de kompetenser som behövs. När 
man vinner en affär har man innan det skickat in en offert och gjort en kalkyl och där linjecheferna är 
med och beräknar hur många konstruktörer det tros behövas. Kalkylen ligger sen till grund för 
projektledarens behov.  

 När sker design freeze och hur hanteras ändringar? 

Vid CDR fryser man den slutgiltiga design baselineen. Därefter konfigurationsstyr man ändningar som 
skulle dyka upp, innan dess gör man ändringar i projektet. Har man passerat CDR måste man skriva 
en ändringsbegäran.   

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Ja. Har känt till det rätt länge men de använder ingen metod eller verktyg på SAAB. 

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA? 

Tidigare arbetade man med monteringssimulering i CATIA, och det fungerade bra.  

Det finns alltid en person (konstruktör eller produktionstekniker) som utsetts att dokumentera och 
sätta upp datumplan så att alla viktiga toleranser utgår från dessa. Man börjar då med att titta på 
hela produkten och bryter sedan ner den i artiklar och sätter in artiklarna i undergrupper så att ett 
bra flöde skapas i processen. Datumplanen är ett levande dokument och uppdateras under tiden som 
projektet utvecklas.  

 Vad i dagens arbetsstruktur skulle kunna ändras för att underlätta ditt arbete? 

Det finns brister i arbetet med ” lesson learned”.  Går ofta direkt vidare med nästa projekt så det 
finns inte tid att titta igenom det. 

Intervju 4 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Vilket material finns när projektet startar? 

Oftast har en upphandling gjorts då Saab har skickat ut ingenjörer för att delta i en så kallad common 
face. Då görs ritningar och modeller som måste anpassas efter de gränssnitt som finns. I common-
face fasen låser man interfacet. Allt eftersom arbetet går skickar SAAB mer personal men till slut tar 
man jobbet till hemmaplan och bemannar upp det istället. Projektet styrs mot olika scheme. Oftast 
är en kundrepresentant stationerad på SAAB för att se till att kraven uppfylls. När jobbet tas hem 
bemannas det även med konsulter, detta innebär att de fastanställda även får en styrande ansvar i 
projektet. På senare tid konstruerar man inte för att tillverka i Tannerfors utan arbetet läggs ut hos 
leverantörer där det är billigast tex, Polen, Frankrike, Indien.  

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 
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I CleanSky gäller Airbus regelverk och då jobbar man med schemes ( A, B , C och DFM). Vid de olika 
faserna finns reviews som styrs av Airbus. Vid en scheme kan man få godkänt men med anmärkning. I 
EU-projekten kan det vara lite flytande med tiden medan i andra projekt fokuserar det mer på att 
leverera i tid.   

Oftast arbetar man med CATIA och försöker hålla en uppdaterat DMU (digital mock-up) där hela 
planet är uppritat. Där lägger alla inblandade parter in sina delar. I DMU kan man orientera sig och se 
vad som händer i utvecklingen. DMU uppdatering sker var tredje vecka mellan schemesen. 

 Hur fattas beslut om konstruktion/produktion? Hur görs ändringar? 

Mellan schemesen uppdateras DMU. Under utvecklingen av den färdiga produkten är det många 
PowerPoint och Excel-filer som går fram och tillbaka.  

Sen beror det också på i vilken fas man är i och hur långt olika parter har kommit i projektet. Det är 
inte ofta det händer att alla är klara till utsatt datum eftersom bemanningen kan variera. I CleanSky 
har de flesta passerat B-scheme men inte SAAB. Efter B-scheme får man inte ha en informell 
kommunikation om ändringar mellan varandra, utan då ska det ske en konfiguration om ändringarna. 
Mellan B- och C-scheme och efter C-scheme ska du ha en konfiguration av ändringar, en så kallad 
changenote. Det är en board med alla inblandade där beslut tas om ändningar ska införas eller inte. 
Man har reviews en gång i kvartalet där man presenterar vad som händer och vilka ändningar som 
upptäcks. Vid dessa tillfällen tittar man på DMU och går igenom de interfacen som är identifierade 
och ser vad som är bar dåligt och vad som ska ändras.  

När du skickar en PowerPoint är det mycket personberoende om du får svar eller inte. Det är skillnad 
på strukturer i företag, i en företagshierarki, där frågan måste gå via flera led, är det inte alltid 
informationen kommer fram. Vid de internationella projekten märks kulturskillnader. 

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser har ni kontakt med? 

Produktionsteknik, hållfasthet, systeminstallation, och även mycket mätinstallation. Eftersom 
CleanSky är ett flygplan med fokus på laminärströmning är det mer mätinstallationer än vanligt.  
Mätinstallationen ger information om hur vingen deformeras under flygning. Det lite speciellt för det 
här projektet  

 Vad använder ni för mjukvara? 

CATIA. Till DMU har man även något som kallas 3D xml format en typ av lättviktssolid där man kan 
bygga på en hel vinge och snurra tämligen enkelt. Du vet artikel nummer och kan orientera dig, men 
du kan inte göra mätningar. Det går att se vilka artikelnummer du måste leta upp för att kunna bygga 
ihop.  

 Vad ser du för brister/möjligheter till förbättring med dagens PU-process? 

Om man ser på de internationella samarbetena så gäller det att man har en bra projektstyrning. I 
detta projekt är det som sagt många partners som passerat B-scheme men med anmärkning, och det 
ser ju bra ut men jobbet har inte lyfts till den nivån det borde utan det har nu fått en ny excel att följa 
upp. Det är det man försöker lära sig i projektet, för att behålla samma fart genom hela. Generellt är 
CleanSky en lärolåda för olika tekniker. I de koncept som SAAB arbetar med integrerar man komposit 
på ett sätt som man inte gjort tidigare, vilket har gett en utmaning.  

Alla jobbar i samma regelverk sen tolkar alla det lite olika. I de internationella projekten behövs mer 
fokus på styrning. 
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 Hur arbetar man med att ta tillvara på kunskap från tidigare projekt och implementera det i 

kommande projekt? 

Mycket av arbetet är learning by doing. Kundernas kravdokument används inte på rätt sätt. Det ligger 
på konstruktörer och hållfasthetsberedningen att titta på detta. Kravspecifikationen ändras hela 
tiden och det är viktigt att följa med i utvecklingen. Det ligger mycket risk i att inte hitta de krav som 
ställs på SAAB från kunden.  

En stor kund är Boeing, där har SAAB valt ut ett antal regelverk som de ”prenumererar” på. Tidigt i 
processen tas beslut tillsammans med kunden vilka områden som ska ingå i projektet, tex bockning 
av aluminiumplåt, titan. Då plockas de regelverk ut som berör dessa områden, och de är dessa man 
måste följa upp under projektet. 

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Ja. Kollegor har varit på kurser och det har genomförts interna övningar. 

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Toleranserna är det stora bekymret eftersom ett flygplans byggs utifrån och in. Komposit kräver ett 
mer tänk när det gäller DFA. Kompositens fördelar försvinner om det behandlas som plåt. Det är ofta 
som man i slutet upptäcker problem med toleranserna. Då har redan mycket av formverktygen 
tillverkats vilket skapar problem. Oftast är det så att man börjar med att bemanna projekten med 
hållfasthet och konstruktion. Att genomföra toleransutredningarna tidigt i ett projekt har låg 
prioritet, och det får man antagligen betala för längre fram. Det är viktigt att produktionsteknik 
kommer in tidigt, då många beslut görs då och som är dyrbara att ändra i senare under projektet. 

Det finns en kompositutbildning där man får möjlighet att besöka kompositfirmorna för att skapa 
förståelse.  

SAAB borde fundera på vart sammanbyggnad ska ske, går det att ha en dubbelt så lång tid i 
sammanbyggnad och hälften så kort i detaljtillverkning? Vart lägger jag min kostnad?  Tex en indisk 
tillverkning ger en låg detaljkostnad men hur mycket har jag då tjänat på att förlänga min tid i 
sammanbyggnad? Ska du göra ett bra jobb med DFA är det viktigt att veta produktionslinan. Den som 
bereder och granskar underlaget har inte koll på vart tillverkningen ska läggas. Den kunskapen finns 
inte när vi tar besluten tas och det finns inte heller någon uppföljning på vad det kostar.  Rent 
generellt är SAAB en liten aktör på att lägga ut arbete med plåtartiklar och därför inte ett starkt 
förhandlingsförhållande.  

Intervju 5 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Hur ser designteamen/konstruktionslagen 

ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är med? Var i PU-processen kommer de olika 

kompetenserna in?  

A-scheme, B-scheme, C-scheme, DFM 

A-scheme: Definiera konstruktionen, tex vingen, antal ribs etc. Ger övergripande designlösning. I 
Clean Sky-projektet började man med ett vitt papper och sen fick Airbus godkänna den preliminära 
designen. Fasen involverar främst personer från konstruktion, hållfasthet, sammanbyggnad och 
produktion. 



Appendix 3 – Intervjuomgång 1 

- 13 - 
 

B-scheme: Börjar med detaljkonstruktionen. Tittar på hur olika system ska få plats, börja räkna på 
hållfasthet, etc. Fasen involverar många olika kompetenser; konstruktion, hållfasthet, verktyg, 
produktion, inköp och sammanbyggnad.  

C-scheme: Då ska allt bil klart för produktion.  

Vanligast att de grova dragen är gjorda när man får projektet och man kommer in i halva A-scheme 
fasen. Men i Clean Sky-projektet var som sagt SAAB med redan från början.  

A-scheme är tidsmässigt den längsta fasen sen blir de kortare och kortare. 

 Använder ni några speciella metoder/riktlinjer i ert arbete?  

Arbetsupplägget kommer från Airbus, de vill att alla deras underleverantörer arbetar på ett visst sätt.  

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 

Det är en gate efter varje scheme. Alla inblandade presenterar sin del, går igenom allas arbete, vad 
som ska arbetas vidare med, hur det passar ihop med övrigt arbete etc. Blir de godkända så går de 
vidare till nästa scheme (fas). Det optimala är när alla underleverantörer är klara och blir godkända 
samtidigt så alla ligger i samma fas hela tiden men det är sällan så. Någon eller några brukar bli 
godkända och gå vidare och de andra jobbar kvar i den tidigare fasen tills de blir godkända.  

 Hur fattas beslut om konstruktion/produktion?  

De har möte varje dag med projektgruppen och tar upp vad som ska göras och vilka svårigheter man 
har etc. Gruppen kan relativt fritt fatta beslut om konstruktion etc. så länge det bara påverkar SAABs 
delar.  

 Hur hanteras idéer (ändringshantering)? 

Det är väldigt olika. Är ändringarna av betydelse för t.ex förbättrad vikt kan man göra ett omtag 
integrera förändringen. Men man måste alltid överväga om det är värt att genomföra. Vid just 
utveckling av vingar så är det vikt och möjligheten till bränsletankar i vingarna som är i fokus, så om 
förändringen förbättrar dessa områden kan det vara värt att göra om.  

 Använder ni något mjukvarustöd i ert arbete? Vilka i så fall? 

Catia v5 och office-paketet. Hållfasthet har mer avancerade beräkningsprogram och de som arbetar 
med komposit använder ett annat ritprogram. Man kan föra över modeller relativt enkelt mellan de 
olika programmen.   

 Vad ser du för brister/möjligheter till förbättring med dagens PU-process? 

Integrera fler hållfasthetsmoduler i Catia så att konstruktörerna kan få ett hum om vad som är bra 
och inte. Idag görs det baserat på erfarenhet och diskussioner med hållfasthet. Det är dock svårt att 
införa något mellanting mellan hållfasthetsprogram och Catia eftersom personer på olika avdelningar 
kan tycka att det inkräktar på deras domän. På ett stort företag blir man specialist inom just sitt 
område. 

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Ja 
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 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Tänker på att det ska vara enkelt att tillverka i slutänden och gör avvägningar baserad på erfarenhet. 
Har stor erfarenhet av att arbeta i produktion, med verktygsframtagning, plåt & profil etc. så lärt sig 
mycket den vägen.  

 Vad i dagens arbetsstruktur skulle kunna ändras för att underlätta ditt arbete? 

Flygkonstruktion är komplext och väldigt styrt med många och höga krav på kvalitet och säkerhet. Så 
klart allt kan bli bättre men man måste se till hela processen, vad är mest lönsamt? Annars flyttar 
man bara på kostanden. Vill man göra ändringar för en enklare montering så man sparar pengar där 
kan nya komponenter eller verktyg kosta mer istället. 

Intervju 6 

 Vad får man för introduktion när man börjar på SAAB? Dels till företaget och dels till arbetet. 

Till företaget får man en bra introduktion, många introduktionsdagar. Fanns ett färdigt program så 
man fick träffa personer från olika avdelningar och se olika delar av verksamheten. Sen hade de 
också en ren introduktionsdag när man fick träffa andra nyanställda. På avdelningen har man lärts sig 
vartefter man arbetar. Jag började inte med utvecklingsarbete utan mer administrativt 
underhållsarbete. Då fick man lära sig lite mer om produkten i och med att jag jobbade med det.  

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Vilket material finns när projektet startar?  

Stefan gjorde ett koncept, ett förslag till hur designen skulle kunna se ut. Sen har det förfinats mer 
och mer i sammarbete med de andra partnerna, efter deras interface. Jag kom in i detaljutveckling, 
de övergripande måtten och strukturen är satt så nu är det småfixet kvar. Det testas mycket och 
hållfasthet är mycket mer inblandat nu än innan för att se om det håller och fungerar i verkligheten. 
Jag sitter och för in alla uppdateringar som krävs efter vad testerna visar. Hela projektet ska vara 
klart 2014. Det är ett lite speciellt projekt, vi ska göra en vinge och den ska flyga, det är målet. Sen 
finns det en annan del där man försöker dokumentera och lära sig av utvecklingen. De letar efter 
någonting som kanske fungerar på pappret för att sedan vidareutveckla, de kan tänka lite högre än 
oss, vårt ska fungera.  

Vi har projektmöte en gång i veckan och uppdaterar hur det går för alla och vad alla sysslar med. hur 
utvecklingen ser ut mot de övriga partnerna. Det är bra. 

 Hur testar man? 

Vi bygger prototyper för delar som ska testa (inte en hel vinge), mest drag- och skjuvprov. När det är 
klart kommer det monteras på ett befintligt plan och testas så.  

 Är det många ändringar efter att hållfasthet har räknat på delarna? 

Ja det blir det. Det är mycket som man inte har räknat med, det är mycket laster i varje led som man 
inte riktigt kan ta hänsyn till som konstruktör. Jag har vissa ramar som jag kan hålla mig till, kant- och 
radavstånd till exempel, för det har de redan provat. Men nu är det en hel ny lösning som de inte 
testat innan, nya kompositdelar etc.  

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 
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Vi har tre olika mindre deadlines, a,b,c-mat, det är olika saker som ska frysas vid varje sån. Vi ska 
snart göra b-mat, då ska grundlösningen vara bestämd. Vet inte vad som behövs till c-mat. Det är 
olika för olika leverantörer. Vissa partners måste nå de olika gaterna innan vi gör det för att vi ska 
kunna frysa vårt. För om deras påverkar vårt måste de vara klara innan. Så därför gör man det i lite 
olika faser. Men vet inte exakt hur det ser ut.  

Tanken är väl att alla ni intervjuar ska ha samma svar på denna fråga men jag vet nog inte allt, har 
inte varit i projektet så länge. Och tror att på det flesta arbetsplatser får man lite olika svar. Även om 
vi bara är tre konstruktörer och arbetar tajtare än de gjorde på Boeing så är det nog så att när ett 
projekt går snabbt framåt sprids informationen snabbare också. De flesta av oss sitter på samma 
avdelning men vi har några i kompositverkstan, om någon går över dit och pratar med dem så hör ju 
inte jag vad som sägs, så det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på så sätt.  

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är 

med? 

Verktyg, produktionstekniker. Jag tar fram underlag till dem så de bland annat kan beställa från sina 
underleverantörer. Om man ska fräsa i komposit så behöver de kanske ställa in något speciellt, då tar 
jag fram underlag till det så vi ser om det går att göra det vi tänkt. Det är några specifika personer på 
de avdelningarna som är kopplade till just CleanSky projektet.  

 När sker design freeze? 

Tänk om interfacen var bestämda från början! De ändras hela tiden. Vi och de andra partnerna 
lämnar in uppdateringar var 3:e vecka. Systeminstallationer kan ändras tillexempel, så vi får anpassa 
oss, om vi inte kan det så får de ändra igen. Det är ett givande och tagande. Det finns designregler att 
följa, radieavstånd, kantavstånd etc. det tar halva tiden att bara räkna ut sådan och få in allting.  

 Är det bra synkat mellan olika parter 

Den del jag ser fungerar. Men det kan ju inte fungera med alla. Systemet finns där med en bra 
utvecklad databas som alla kommer åt, så möjligheter finns. Man kan inte kräva att alla arbetar i 
samma takt. Alla har inte samma resurser och det går upp och ner. Om någon har flera projekt 
samtidigt har de kanske mindre tid för detta och de kanske har svårt att ta emot om vi har feedback 
på något. Medan andra jobbar på i en rasande fart, då kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad 
istället. Projektet är över hela Europa så det är kommunikationsmissar och kulturskillnader.  De har 
möten där representanter från alla partners träffas.  

Sen är det en balansgång för hur mycket man berättar för de andra partnerna. Mycket beroende på 
patentmöjligheter, man vill inte ge för mycket om det är något SAAB kan tjäna på sen, man ger inte 
mer info än man måste.  

 Använder ni något mjukvarustöd i ert arbete? Vilka i så fall? 

Catia, nästan 100%. Samma för alla partners.  

 Vad ser du för brister/möjligheter till förbättring med dagens PU-process? 

Inget jag kan komma på direkt. Man vill ändra allt och inget, man vänjer sig med det som finns. Man 
kan alltid förbättra sammarbetet. Man får anpassa sig efter rådande läge. Hur framgångsrik man är i 
sitt utvecklingsarbete handlar om hur flexibel man är och hur snabbt man kan införa ändringar och 
ge feedback.  



Konstruktion för tillverkning av strukturdelar i komposit  

- 16 - 
 

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Ja, genom skolan. Anders hade ett föredrag efter att han varit på kurs. Men annars är det inget man 
stöter på i det vanliga arbetet. 

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Man kör en lämplighetsbedömning. Det finns en designmanual där det står hur en del kommer att 
tillverkas och därför måste man designa det på ett visst sätt. Så vissa saker är satta. Men jag har inte 
gjort någon övergripande konstruktion utan mer detaljer så det är det närmaste jag kommer till 
produktion är att räknar på fräsradier och sådant, jag utgår mest från sådant som redan finns.   

 Finns designmanualen för både komposit och metalliska delar? 

Nej den gäller bara metalliska. Det är Stefan som sysslar med komposit så jag har inte behövt bli 
inblandad. Det närmast jag kommer kompositer är vinklarna mellan mina bitar och kompositen. När 
det gäller hållavstånd så gäller olika saker för metalliska material och kompositer så då får man ta det 
som är minst generöst.  

Intervju 7 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Vilket material finns när projektet startar? 

Det varierar beroende på vilket projekt det rör sig om. Beroende på kunden så heter faserna olika 
Det är viktigt att tänka på vad det är som ska utvecklas eller vidareutvecklas. Vad är det kunden och 
SAAB vill ha? Vilka krav och regelverk finns det?  Fundera igenom problemet och gör lite 
bakgrundstudier. Det är också bra att se vilka gamla produkter som finns, det kanske går att använda 
något från dem. Om det finns en liknande produkt är det bra att fråga någon som deltog i det 
projektet om råd och information. Ibland har kunden själv gjort en förstudie och satt krav, och ibland 
rör det sig om en vidareutveckling och då tittar man på den tidigare versionen.  

 Använder ni några speciella metoder/riktlinjer i ert arbete?  

Det finns checklistor där kraven är samlade. Det finns också PDR och CDR som är olika skeden som 
ska passeras. De granskas av en oberoende parter från olika avdelningar som kontrollerar att kraven 
uppfylls, det är också kraven från kunden, ex. krav på reparationsbarhet etc.  

 Vilka gater finns och vad ska vara klart vid dem? 

Projektet måste få ett godkännande på PDR och CDR för att kunna gå vidare. I PDR och CDR står det 
vad som måste vara klart och vilka krav som ska uppfyllas.  

 Hur fattas beslut om konstruktion/produktion?  

Vid PDR och CDR har man valt en lösning som ska presenteras. Valen baseras mycket på erfarenhet 
och diskussion. Det finns granskningsmöten för de olika områdena och oftast är kunden med vid 
dessa. 
 
När man arbetar med en konstruktion vill man få så mycket synpunkter som möjligt på sin idé. Man 
sätter sig ner i arbetsgrupper och väger för och nackdelar, tar upp frågor och risker med lösningen. 
Ibland görs även en riskanalys då man är osäker på om det går att tillverka. Det finns underlag för hur 
riskanalysen ska se ut men den måste anpassas efter förutsättningarna som finns då den är generell. 
Det finns också tillfällen då man gör en prototyp för att kontrollera tillverkningsmöjligheterna.  
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Många skapar sig en egen favorit bland lösningarna.  

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är 

med? Var i PU-processen kommer de olika kompetenserna in?  

Alla discipliner ska vara med i projektet. En person har ansvar för ett område men behöver inte vara 
expert inom detta. Är det någon fråga som berör hans område är det hans ansvar att söka hjälp. De 
flesta kompetenser är med från början men i olika mängd. Det är lätt att viktiga frågor förbises om 
inte alla är med i tidigt skede.  

 Hur hanteras idéer (ändringshantering)? 

Det finns en ändringshantering. När man börjat bygga och upptäcker att det inte fungerar gör man 
ändringsanalys. Ändringen utreds och beslut tas om vad som ska göras vid changeboard. Ändringen 
klassas efter olika nivåer, major och minor. Major berör prestanda, total vikt etc medans minor 
innebär mer interna ändringar. Klassificeras ändringen som major så måste den gå vidare till Boeings 
changeboard, tex om det är en ändring som berör låsmekanismen för det påverkar då certifieringen. 

 Vad ser du för brister/möjligheter till förbättring med dagens PU-process? 

Det är ofta som man tidigt bestämt sig för ett alternativ. Det tar på resurserna att köra två till tre 
idéer parallellt så av kostnadssjäl väljer man riktning tidigt.  

CATIA är inte tillräckligt när man arbetar med stora strukturer. Ibland uppstår kollisioner när man 
inte tagit hänsyn till storleken på fästelement etc. Fästelementen markeras bara ut med en punkt, 
och då är det svårt att se helheten. 

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Ja., kom i kontakt med det för ett antal år sedan. 

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Man måste titta på helheten, så att alla bitar passar ihop, tex så skapade införandet av komposit att 
nya toleranser uppstår. Problem med toleranserna kanske inte upptäcks förrän man är i produktion. 
En produkt säljs för en viss summa, då måste den tillverkas så att det genererar vinst.  

Det är lätt att se om något går att tillverka eller inte men man måste även se om det går att reparera 
när det gäller så komplexa produkter. Man byter inte ut en hel dörr, den måste gå att reparera och 
underhålla.  

 Vad i dagens arbetsstruktur skulle kunna ändras för att underlätta ditt arbete? 

Alla kompetenser borde utbildas i hela kedjan för att skapa en förståelse för vilka begräsningar och 
krav de olika avdelningarna ställs inför. Det måste finnas en förståelse för andra yrkesgrupper, tex 
kan man göra studiebesök. När man ser det från andras ögon förstår man lättare varför och vilka 
problem de har på andra avdelningar.   

Lärdomarna från tidigare projekt tas inte med i de nya i så stor utsträckning som man skulle vilja. 
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Intervju 8 

 Vilka faser ingår i er produktutvecklingsprocess? Vilket material finns när projektet startar?  

Vår input är leverantören; avvikelser och förbättringar. Jag får ta upp det till changeboard (det 
händer att en av konstruktörerna gör det också) sen får man driva igenom det och till slut stänga 
CDRen. Mycket som rör hydrauliken (rör, cylindrar, ventiler etc.) ritar leverantörerna. Det mekaniska 
systemet ritar SAAB själva. Sen tillverkas komponenterna ofta hos en underleverantör. 
Underleverantören kanske har ett krav på sig att de ska bidra till utvecklingen av de komponenter de 
gör, vet inte riktigt hur det efterföljs och hanteras. 

 Använder ni några speciella metoder/riktlinjer i ert arbete? Vilka i så fall? 

Arbetar i princip som konsulter till Boeing. Arbetet med granskningar är väl uppstyrt, man ska fylla i 
och få godkänt i rätt ordning, både från changeboard och Boeing. 

Vid vanliga, mindre granskningar av ritningar eller specifikationer som ska granskas skickar 
konstruktören det till mig sen brukar jag ge feedback genom att gå och prata eller skicka ett mail. Vi 
har i Enovia och ERP (release av dokument och ritningar) fastlagda procedurer för granskning och 
godkännanden.  Dagliga arbetet kan ”informella” granskningar göras. 

 Hur ser designteamen/konstruktionslagen ut? Vilka olika kompetenser (olika avdelning) är 

med? 

Inköp och produktion är de stora kontaktytorna. Sen pratar man en del med kvalitét (både inköp och 
de kopplade till produktion).  

 Hur upptäcks felen? 

Hos kunden eller verkstaden och också hos leverantören i viss mån. Kan hända att man gör 
simuleringar och provmonteringar för att testa. Felen beror ofta på leverantörerna, konstruktionsfel 
men också produktionsfel. Med det mekaniska så beror det ofta på saker man inte tänkt på. 
Granskningar ska egentligen ta hand om sånt men det är inte lätt att få med allt.  

När det gäller large cargo door har dörrar börjat levereras till kund, man har tillverkat 200 stycken 
men man har inte leverarat så många dörrar till kund.  jag tycker att det inte är vanligt att man gör 
så, det är första gången som jag är med om att man tillverkar så många produkter utan att leverera . 
Jag tror att de har försökt bromsa detta men jag tror att de får pengar för allt de levererar så det är 
nog därför gissar jag. Men det är inte så bra finns stor risk att 200 dörrar måste modifieras retroaktivt 
det dyrt. 

 Hur hanteras idéer (ändringshantering)? 

Vid mindre ändringar kan man bedöma om det är en förbättring och i så fall ändra. Vid större 
ändringar behöver man räkna och prova. (sen kommer changboard in och det som står beskrivet 
innan.) 

 Använder ni något mjukvarustöd i ert arbete? Vilka i så fall? 

ERP (produktions) och Enovia (Boeing, deras dokumentationssystem). IVT och Catia använder jag 
ibland, men mycket sammanställs i Excel och PowerPoint. Saknar inget direkt. 

 Vad ser du för brister/möjligheter till förbättring med dagens PU-process? 
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Mjukvarustödet skulle kunna utvecklas. Enovia är väldigt stort och tungt och ERP är ett väldigt 
osmidigt verktyg. Inte så intuitivt så det blir svårt när man bara använder det ibland. Dessutom är 
inte mycket automatiserat, känns inte som man använder programmen för att underlätta för 
konstruktörerna utan det blir ett extra moment. Dessutom måste man fylla i allt i både Enovia och 
ERP, de är inte sammankopplade. I alla fall ERP, som är vårt eget, borde kunna vara lättare att 
använda. Alla dokument, ritningar, specifikationer, leverans datum, prover m.m. ska in i båda 
programmen. Dessutom skall Change ordrarna (CR) stängas i bägge system vilket också tar tid 

 Känner du till begreppet ”design for assembly” DFA? 

Nja. Vet att Anders hade ett föredrag när han hade varit på kurs, men sen har det inte varit mer 
uppföljning på det.  

 Hur tänker du kring tillverkningsbarhet & DFA när du konstruerar? 

Man upptäcker saker i produkton som man får rätta till. Inget förebyggande arbete, men man 
försöker tänka på det när man gör en ändring. Produktion ska vara med när man gör ändringar.  

 Vem bestämmer när produktions ska vara med? 

Ofta brukar det vara någon som säger det här behöver du prata med produktion om. Men det är nog 
skillnad när man arbetar med något nytt (nyutveckling).  Jag är mest inblandad i saker som inte 
fungerar, saker som upptäcks i produktion eller hos kund.  
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Appendix 4 – Intervjuomgång 2 

Intervju 1 - Projektledare 

 Som projektledare, specialiserar man sig på något sorts projekt? 

Man kan vara teknisk projektledare för en del av projekten, exempelvis hållfasthet. Då fungerar man 
som specialist på just det området. Men som projektledare är man mer generalist.  Om vi får en ny 
affär måste man täcka in allt från utveckling till tillverkning. 

 Är du ansvarig för flera projekt samtidigt? 

Ja, vid mindre projekt. Antalet personer i projekten varierar mellan 10 och 100. 

 Kommer projektledaren in redan i förprojekten? 

Det kan variera. I Airbus projektet har projektledaren varit med redan innan vi fick affären. A350 så 
var jag med rätt tidigt under tiden vi fick affären men det går inte alltid att ordna. Det kan ibland vara 
svårt att veta om man kommer får affären så då kommer projektledaren in först när affären är klar.  

 Vad utgår man ifrån när projekten startar? 

Om det har sköts ordentligt får man en uppdragsspecifikation av den som äger projektet. (Är det ett 
affärsprojekt är det affärsansvarig som äger projektet). Utifrån uppdragsspecifikationen skrivs en 
projektspecifikation som beskriver vad projektet ska göra. Man sätter upp ett tydligt mål, som sedan 
bryts ner i milstolpar och delmål, samt säkerställer roller och ansvar i projektet.  Jag som 
projektledare skriver projektspecifikationen själv men vill få medhåll från de som ska delta. Är det ett 
större projekt får man hjälpas åt eftersom det är mycket som ska skrivas. Från Airbus kommer 
dessutom krav på att en projektplan ska skrivas, den liknar projektspecifikationen men två olika 
dokument måste skrivas ändå. Det är ett väldigt styrt och omfattande material som ska fram, det kan 
ta två tre månader innan det är klart.  

 Hur bestämmer man tidsplanen för projektet? 

Det är ett gemensamt arbete mellan SAAB och kunden. Man måste ta fram en integrerad plan 
eftersom vi är en del i ett större projekt. Även om det finns ett tydligt kommersiellt snitt emellan oss 
och Airbus så är vi ett delprojekt och vi måste få in deras aktiviteter i vår plan. Utmaningen är att 
kunden kommer med indata senare än vi vill, så ibland är det inte så mycket tid kvar till leverans.  

Planen vi gör följs sedan upp kontinuerligt av kunden. Det är en intensiv rapportering till dem 
veckovis. Förutom rapporteringen en gång i veckan har man varje eller varannan månad program 
review, då man går igenom allting mer genomgående. Det veckovisa är bara en avstämning av hur 
man ligger till med de aktiviteter som pågår just nu.  

 Vad är det för indata som ni brukar få vänta på? 

Vi är beroende av att få all kravdokument från kunden. Det är rätt många kravdokument som gäller 
olika saker som hållfasthet, design, interface, tillverkning etc. Vi måste följa dessa krav och 
säkerställa att vi omhändertar dem och ändringar i dem. De kan också ha krav på metodik.  

När det gäller interface så är det vanligen kunden som bestämmer hur det ska se ut. Men det pågår 
ofta ett gemensamt designarbete så att man få ihop det.  Hur mycket som är bestämt från början kan 
variera beroende på vilken struktur man har. Har man en dörr är det rätt förutbestämt, men gör man 
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en del i en större strukturdel så måste man arbeta fram hur interfacen ska se ut. Man måste också 
klargöra vem som är ansvarig för vad i interfacen, vilka fästelement som ingår hos dem och hos oss 
osv. 

Vi försöker få så mycket som möjligt klarlagt innan projektet startar för att kunna uppskatta 
kostnaden. Men det finns alltid oklarheter och designen ändras under arbetesgång ibland. Det är 
viktigt med god kommunikation för det är mycket som ska falla på plats.  

 Vilka kommunicerar projektledaren med förutom kunden? 

Boeing/Airbus ska vara med om vi pratar med någon av de andra partnerna. Det är klart att det 
förekommer direktkontakt mellan ingenjörer om man har ett interface man diskuterar, men vår kund 
ska vara med i loopen. Det händer också att vi möts tre parter och har tekniska möten.  

 Hur utses de kompetenser som behövs för projektet? Hur mycket är redan bestämt när du blir 

tilldelad projektet? 

Man tar hjälp. Man brukar börja med att hitta leads för olika funktioner, som hållfasthet, 
konstruktion, produktion, verktyg etc. de olika kompetenser som behövs helt enkelt.  Det brukar 
märkas ganska fort vilken kompetens som behövs.  

Under förarbetet, innan affären är klar, så har ett ledningsteam för projektet arbetat fram vilka 
resursbehov man ser. Man gör kalkyler, förhoppningsvis bra sådana, för resursbehov innan man tar 
affären.  Därifrån finns input vad man bedömt att man behöver. Den bedömningen brukar göras top-
down baserat på erfarenhet så när projektet startar får man göra det lite mer precist och inom 
budget så klart.  

I större projekt sätter man ihop ett ledningsteam som gör detta. I mindre projekt säkerställer man 
med leadsen att de resurser man vill ha är rimliga. I mindre projekt har man möjlighet att bestämma 
mer själv. Vi har en åtagandekultur, vilket innebär att de som ska göra jobbet måste vara med och 
skriva på projektspecifikationen.  

 Vilka mål och krav sätter man upp vid projektstart?  

Dels finns det en leveranstid som är bestämd från början. Sen finns olika funktionskrav som vikt, 
kostnad för serietillverkning etc. och andra krav som kunden har. När det gäller just vikt så sätter 
man upp en målvikt och maxvikt. Går man över maxvikten kan det hända att kunden vägrar ta emot 
arbetspaketet eller så får man böta eller göra om. När det gäller priset på produkten så är det fast, 
men om det sker ändringar av designen etc. har man ofta lite utrymme att omförhandla.  

 Hur ser mötesstrukturen ut? 

Typen av möten och hur ofta man håller dem varierar under projektets gång. Man har 
informationsmöten dels för ledningsgruppen och dels inom projektet och de olika teamen. Ibland har 
man också stå-upp möten dit samtliga projektdeltagare är kallade, brukar vara ungefär en kvart då 
man drar den viktigaste informationen. Sedan har man styrningsmöten, uppföljning och 
progressmöten både med kunden och internt, brukar hållas en gång i veckan.  

Vi har börjat arbeta med daglig styrning också. Kanske inte så mycket på projektnivå, då blir det 
snarare varannan dag för att följa upp milstolpar. Men på teamnivå kan det vara bra att ha varje dag. 
Hur man lägger upp det beror som allt annat på storleken på projektet.  

 Har du lika mycket kontakt med alla kompetenser i ditt arbete? 
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I större projekt går mycket av kontakten genom leadsen, men inte enbart. I mindre projekt kan man 
vara mer involverad i detaljer. I större blir det bara de kritiska delarna, man arbetar då mest med att 
följa upp milstolpar. Det beror på projektledarens bakgrund också, är man ingenjör är det kanske 
lättare att prata med konstruktörerna. De flesta av projektledarna på SAAB har någon slags 
tekniskbakgrund, inom produktion eller hållfasthet.  

 Hur pass inblandad är du i granskningarna? Vad är din roll? 

Jag deltar i dem, och ser till att det blir av. Men det är tekniskansvarig som ska genomföra dem. 
Projektledaren och chefingenjören (tekniskansvarig) ska komma överrens om tidpunkt för det och 
vem som ska göra det. Som projektledare är det mitt jobb att tillsammans med chefingenjör se till att 
rätt personer är med och granskar. Projektledaren behöver inte gå in och ta ställning om det 
tekniska, men det är svårt att låta bli ibland.  

 Hur hanteras efterarbete/fel som upptäck i produktion? 

Som projektledare är jag inte så involverad i det. Det ska vara tydligt specificerat vad projektet är 
ansvarig för innan det avslutas. Det brukar ingå att ta hand om alla FAI-anmärkningar (first article 
inspection som sker på den första producerade enheten). Det kan hända att man upptäcker att 
konstruktionen behöver justeras eller ett nytt verktyg behöver köpas in. Sen sker en överlämning till 
program. Det kan ta ett par månader innan alla FAI-ändringar är införda men det ska framgå tydligt 
vid överlämning om det är något kvar som ska införas. Det brukar bli en del FAI-anmärkningar men 
första enheten brukar ändå levereras till kund.  

 Hur arbetar ni med lesson learned?  

De ska alltid göras en lesson learned som ska överlämnas så att det tas om hand, men vi är dåliga på 
att ta hand om resultatet tror jag. Det är projektledaren ansvarar för att den görs men jag vet inte 
om det är projektledaren eller projektägaren som ansvarar för implementeringen. Jag tycker att det 
är mitt ansvar som projektledare att sprida erfarenheten till berörda, men följer kanske inte riktigt 
upp om det blir infört. 

Ingen finns standard för hur den ska genomföras, och det går att göra på lite olika sätt. Dessutom kan 
man göra det på olika nivåer. Det är bra om så många som möjligt kan vara med och tycka till men 
det är svårt i stora projekt. Eftersom projekten ofta är ganska långa brukar man gör det under 
projektets gång också, för det är svårt att efter tre år komma ihåg hur det var i början. 

Jag har också varit med och gjort lesson learned tillsammans med Airbus och andra leverantörer.  

 Vilket område berör det oftast? 

Det brukar vara ganska spritt. Man försöker ofta fånga bakgrunden till något man vet att blivit fel 
eller kostat mer. Annars kan det gälla alltifrån ändringar i arbetssätt till förhållande till kund. Vi har 
haft stora bekymren med ny metodik, det är alltid svårt att implementera ett nytt arbetssätt. Dels 
eftersom man brukar gena lite när man gör det så då blir de inte som tänkt. Sen ska de fungera hos 
alla olika avdelningar. Exempelvis ny programvara hos konstruktion som sen ska fungera med 
produktions programvara och hållfasthets beräkningsprogram. Självklart måste ny metodik föras in, 
men man kan inte räkna med att det blir förtjänst första gången. Det är en stor investering så det förs 
in i samband med nya projekt för att man ska ha råd. Dessutom kan inte förutsäga allt som dyker upp 
i ett projekt så man måste köra skarpt för att komma på allt. Förhoppningsvis får man igen det i långa 
loppet. Det enda man kan göra är att se till att allt är klart när man startar projektet, problemet där 
är att någon måste finansiera det innan projektet startar.  
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Intervju 2 – Inköp 

 Arbetar man mot ett projekt eller flera? Hur många finns det på inköp? 

Jag arbetar endast med Boeing. Ansvarar för sex leverantörer bland annat den största leverantören, 
Curtis Wright. Man arbetar i team för varje leverantör, teamet består av strategisk inköpare, operativ 
inköpare och industrialiserare. När arbetet innebär att flytta ett större paket från en leverantör till en 
annan behöver man en resurs i teamet som har kunskap om maskiner och dess kapacitet, någon som 
har jobbat ”hands-on” i produktion, där för är det viktigt att en industrialiserare finns med. De är fyra 
stycken som arbetar i teamet mot Curtis Wright.  

 I vilken fas i projekten är du mest delaktig i? Hur pass insatt är du i förprojekten?  

Jag började mitt arbete mitt i ett projekt och har därför själv inte varit med vid förprojektet. En 
strategisk inköpare är alltid med när projektet startar, även den operativa inköparen är med men har 
inte något större ansvar. Det är den strategiska inköparen som lägger orders innan man fått hem 
projektet och är även med och gör kostnadskalkylen.  

Vid projektstart är alla discipliner som är involverade i projektet med och skapar tidsplanen. Det är 
viktigt att alla är med och berättar hur mycket tid de behöver och så att man vet när man måste vara 
klar för att nästa ska kunna påbörja sitt arbete. Inköp måste veta tidigt vad de behöver köpa in, 
beställning av artiklar tar lång tid.  

 Vad tittar man på när man gör kostnadskalkylerna? 

Det finns anställda som är duktiga på att beräkna kostanden för maskintid, material etc. efter att ha 
tittat på ritningar över hur produkten ser ut.  Det görs en skuggkalkyl utifrån den information som 
finns i början av projektet.  

 Vad har du för huvudsaklig roll/ansvar i projektet? 

En strategisk inköpare arbetar mycket med ”cost-down”- projekt. Det är ett mindre projekt i 
projektet som går ut på att titta på artiklar och ändra dessa för att dra ner på kostnaden. Man 
kommunicerar mycket med leverantörerna och ser vad kostnaden skulle bli om man t.ex. ändrar 
designen eller byter material. Ibland kan även leverantören ge förslag på designändringar för att hålla 
nere kostanden, detta uppskattas mycket. Ofta är det ju den som arbetar med tillverkningen som har 
en bra uppfattning om hur man skulle kunna ändra artikeln för att spara tillverkningstid och på så 
sätt hålla nere kostnaden.  

Ibland gör man även ett ”cost-down” – samarbetsprojekt med leverantören. Tillsammans skapar man 
en lista på förändringar som kan göras och som man sen betar av efter hand. Inköp är då med och 
sätter upp mål för vilken kostnad man vill komma ner i. Eftersom SAAB lägger designtimmar på att 
ändra artikeln så att den ska bli enklare att tillverka ger leventören ett lägre pris eftersom de sparar 
maskintimmar.  

 Vem/vilken avdelning har du mest kontakt med i ditt arbete? 

Just nu har man mest konstakt med konstruktion eftersom de sitter på samma våning, annars är det 
mycket kontakt med operativt inköp.  

Sedan inköp placerades på samma avdelning som konstruktörerna har de fått större förståelse för 
hur lång processen med inköp av artiklar faktiskt är. Till exempel kan det ta över ett år att få en ny 
artikel om man ändrar material. 
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 Använder konstruktörerna sig utav de artikellistor ni redan har? 

Större artiklar har de själva varit med och designat och de har de bra koll på. Berör det istället mindre 
artiklar tex fästelement finns det en lista på  de artiklar de helst borde använda. Sker det en ändring 
av artikeln måste de kontakta inköp. Det kan vara så att två skruvar ser likadana ut och klarar samma 
belastning en priset för den ena är hälften av den andra eftersom de köper in en större mängd av 
dessa.  

 Hur är kommunikationen mellan olika discipliner i projekten? 

Vi skulle behöva sitta mer tillsammans för att kunna utbyta kunskap. Kommunikation är det viktigaste 
av allt. Idag är det mycket mer teamwork än vad det var för ca 7-8 års sedan. Då var det nästan som 
en vallgrav mellan konstruktion och inköp, kommunikationen fungerade inte så bra. Detta har 
utvecklats till det bättre senaste åren.  

 Hur har man arbetat med att förbättra kommunikationen? 

Man har satt sig ner och tagit tag i problemen, och arbetet mycket med lesson learned 

 Hur kommunicerar man emellan intressenter i projekten? Hur ofta har man möten? 

Medverkar du vid alla möten?  

Det är många möten för träffas man inte på möten blir det mycket mail mellan de involverade och då 
kan mycket information falla bort på vägen. Det arbetar bara ca 400 på civila delen men man har 
stora kontaktytor, man försöker minimera antalet möten och inte heller kalla fler än nödvändigt. 
Flygbranschen är mycket process- och kravstyrt och man behöver följa strikta processer, arbetet 
måste därför vara bra uppstyrt för att fungera. Bara Boeing har flera tusen kravdokument som flödar 
till leverantörerna. 

Just nu arbetar man med ett ”cost-down” – projekt tillsammans med Boeing, då har man 
regelbundna möten ca en till två gånger i veckan. Även deras arbete med leverantörerna har fasta 
möten minst en gång i veckan. Det är viktigt att ha bestämda mötestider för annars är det svårt att få 
alla att närvara när man skickar ut en kallelse.   

 Hur sker kontakten med leverantörerna? 

All kontakt med leverantören går via startegisk eller operativ inköpare, men även via 
kvalitetsansvarig. När det rör sig om fall där leverantören inte håller sin del av avtalet eller inte 
levererar i tid så pratar oftast operativ inköpare med strategisk inköpare som blir den som får 
kontakta leverantören och meddela att de inte är nöjda med arbetet.  

 Vilka problem ser du idag? Vad är det vanligaste? 

Ett stort problem är tidspressen i projekten. Det är viktigt att hålla nere kostanden för att projektet 
ska vara lönsamt och då kan man inte ta in mer arbetskraft.  

 Vad skulle du vilja att det läggs mer tid på i projekten? 

Fick man fler timmar till projektet skulle det behöva spridas över alla discipliner och steg i delar av 
projektprocessen.  

 Hur tar man tillvara på kunskap från avslutade projekt? 
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Man arbetar med lesson learned, ofta i form av lappövningar. Nyligen gjorde man ett större ”weight 
reduction” – projekt med Boeing 787-9 som var ett väldigt lyckat projekt. I samband med det 
projektet gjorde man lappövningar över vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Eftersom det 
var ett lyckat projekt är det viktigt att föra vidare det som gick bra till nästa projekt. Vid detta möte 
var alla discipliner med. 

Informationen från övningarna ska senare in en process, man försöker få in det i standarder som 
beskriver hur arbetet i projekten ska gå till. Det är viktigt att man tar hand om kunskap från 
projekten.  

Intervju 3 – Tekniskt ansvarig 

 Vilken slags information brukar finnas när projekten startar? 

En vag beskrivning av vad vi ska göra, enligt min mening börjar man ibland utan en tillräckligt väl 
definierad projektbeställning. Anledningen till detta är att det brukar vara svårt att få till den, vi 
tekniskansvariga skriver den ihop med den som är projektledare. Det är oftast affärsteamet som 
skriver beställningen från början. Men som jag ser det skriver man den ihop med projektledaren, som 
en del av uppstarten. Både bra och dåligt att man gör så, det kan vara ett bra sätt för projektedaren 
att bli insatt på men det finns att jobba på.  

I 787 gjorde jag och affärsansvarig tidsplanen vid i uppstarten. Det är väldigt personstyrt hur 
tidsplanen läggs. Jag vill ha det tydligt, med tydliga milstolpar längst vägen. Det jag har sett är att 
man ibland bara kör igång även om det finns regler om det i processerna. När det finns en van 
projektledare så brukar man dock följa processen till punkt och pricka, som i – 9, vilket var lyckat. 
Boeing styrde också upp designprocessen i många avstämningar under -9, så vi försöker få in det i 
vårt system nu.  

 Hur ser din koordinerande roll ut? 

Den är som sagt ny och är i uppstartsskedet just nu. Den går ut på att prioritera mellan olika problem 
som dyker upp så att vi arbetar med det viktigaste, som att ta kundklagomål framför andra problem. 
Dessutom ska jag fungera som en kanal in till utvecklingskontoret, både gentemot kund och 
gentemot produktion till exempel. Tanken bakom är bra och strukturen känns vettig, men det gäller 
att ha tid för det och kommunicera ut det till alla.  

 Så hur prioriterar man i arbetet? 

Man går efter projektbeställningen. Vi har en styrgrupp, affärsteamet som följer upp och granskar. Vi 
som är ledare i projekten rapporterar hela tiden, veckovis eller en gång i månaden till styrgruppen.  

 Hur ser mötesstrukturen ut? 

Under 787– 9 hade vi avstämningar för varje arbetspaket, 4 stycken för varje paket, vilket blev 
ungefär fyra avstämningar per år. Då var alla roller involverade. I projekten har vi möten med 
utvecklingsteamet en gång i veckan och vissa faser har vi daglig styrning då alla är kallade. 
Dagligstyrning är definitivt värt tiden, i vissa faser i alla fall. Tidigt i projekten kanske det räcker med 
en gång i veckan.  

 Hur sätter man upp målen för projektet? 
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Varje teamledare styr upp sitt gäng och gör en teamspecifikation där det står vilka mål gruppen har, 
vilka sidomål som finns, hur vi ska arbeta, hur många möten vi ska ha etc. Vi brukar revidera den var 
tredje månad och då se till att uppdatera och koordineras med andra.  

 Är det fritt var i tiden man sätter mål och uppföljningar? 

Beror på hur stora projekten är, och mycket är upp till projektledaren. Enligt processen ska det stå 
vilka som granskar (projektgranskningsteamet) i projektbeställningen. Men har inte satt mig in i om 
det står där och har inte sett det. Hur projekten är upplagda beror mycket på vad projektledaren 
gjort förut.   

 I vilken fas i projekten är du mest delaktig i?  

I 787-9 var jag med i för- och efterprojektet, annars brukar det vara i genomförandet. Får nog avsluta 
– 9 eftersom projektledaren gått vidare till ett annat projekt. Avslutande fasen brukar vara svårt att 
styra eftersom projektmedlemmarna går in i nya projekt.  Att avsluta projekten är vi generellt dåliga 
på. Efter avslutet ska det lämnas över till program.  

 Hur sker överlämningen? 

Man bygger ett par och testar dem, och de fel som upptäcks då ska åtgärdas innan det går över till 
program. Det är teamledaren som ansvarar för att ta hand om problemen. Vi är ett relativt litet 
företag så det händer att man överlämnar till sig själv, vilket inte är bra.  

 Vilka kompetenser har du kontakt med i ditt arbete? 

Alla, konstruktion är spindeln i nätet. Den tätaste kontakten sker traditionellt mellan hållfasthet och 
konstruktion men jag ar mycket kontakt med produktion och verktygsframtagning.  

 Är det någon kompetens som skulle behövas involveras mer? 

I 787– 9 flyttade inköp över till vårt kontor vilket var väldigt bra. Det har varit en ”vi och dom” 
situation förut och att de kom hit löste mycket. Generellt så är samlokalisering av alla kompetenser i 
ett projekt bra, i alla fall att representanter från varje kompetens kan sitta ihop.  

 Hur fungerar ändringshantering? 

Det är viktigt att kommunicera ut det att en ändring har gjorts, nu bygger det mycket på den egna 
kommunikationen tyvärr. Enligt processen ska man göra en scope change om det är stora ändringar, 
och det gör vi nog, men det finns inget forum för att kommunicera ut ändringarna. Konstruktörerna 
är ofta de som håller samman ändringsärenden.  

 Hur arbetar ni med lesson learned?  

Skulle inte vilja påstå att vi arbetar så mycket med det. Har man gjort något på ett bra sätt i ett 
projekt försöker man lobba för det och ta med det till nästa projekt. Vi försöker få in användningen 
av vissa mallar och arbetssätt. Idag är det väldigt fritt med mallar, det finns inte med i vår process 
utan man får uppfinna sin egen, eller ta med från tidigare projekt. Lesson learned är viktigt, men de 
som görs vet jag inte var de tar vägen.  Det är också svårt när folk går vidare till nya projekt innan ett 
projekt är slut. Som för 787-9 har det inte blivit av än eftersom det är svårt att samla folk. Dock har vi 
haft några under projektets gång (2 stycken), det var tack vare projektledaren. 

 Vad för slags mallar skulle underlätta arbetet? 
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För uppföljning tillexempel, hur ska kurvorna se ut som vi tittar på? Har man en färdig mall behöver 
men inte fundera på det. Men det tar en stund att knåpa ihop en mall.  

 MRB, vilka är de och vad arbetar de med? 

Det är ett krav från Boeing att en som har varit i projektet ska vara MRB för den produkten sen när 
den tillverkas. MRB tar hand om fel och avvikelser i produktion. Man går en utbildning och får en 
licens, det tar ungefär ett halvt år att få den. Om man tar ett beslut som MRB tar man ett beslut för 
alla discipliner och ändrar ritningen.  Det brukar vara någon från hållfasthet eller konstruktion som 
blir utbildad till MRB, man måste kunna räkna lite hållfasthet och göra materialbedömningar, sen får 
man såklart ta hjälp från andra på avdelningen för att utreda vissa saker om det behövs.  

 Vad skulle kunna underlätta i ditt arbete?  

Processen är inte gjord för att arbetas efter, den är gjord för att styra oss. Det finns att göra när det 
gäller arbetsätt. Jag gillar mallar och checklistor och det är något som börjar komma. Det är initiativ 
från oss och Joakim Frank ser till att det händer. Inputen kommer också mesta dels från oss men vi 
har tagit in aspekter från alla discipliner. Konstruktionsutredning är den checklistan som kommer nu. 
Annars har det varit upp till var och en att se till att man tänkt på allt, så det är bra om man kan 
stämma av eftersom det är lätt att missa något. Vi har en som granskar utredningarna men dennes 
jobb blir också enklare om utredningen är perfekt gjord. En checklista hindrar inte att man gör på 
andra sätt heller, om man har erfarenhet.  

Mycket problem ligger mellan de olika disciplinerna. Inköp och produktionsteknik behöver tätare 
kontakt tror jag. Inköp ska prata med produktion men de går direkt till oss istället. Alla vill vara med 
tidigt i processen säger de, men tillexempel inköp kommer in sent eftersom de arbetar med nått 
annat projekt så hinner inte med de nya. Det kanske skulle vara bra om alla lägger lite mer tid i 
början.  

Under 787-projektet satt produktion också hos oss vilket var bra, att de har flyttat nu gör inte så 
mycket, vi har inte så mycket hjälp av dem längre men en representant kanske vore bra att ha här. 
Som jag sa tidigare så är det bra med samlokalisering, så kan man avhandla grejer på lunchen.   

Intervju 4 – Sammanbyggnad 

 Vad har du/avdelningen för huvudsakligt ansvar? 

DME, som avdelningen heter, har som uppdrag att bereda underlaget och göra en operationslista för 
allt som ska tillverkas, samt se till att det är rätt konfiguration. Det är vårt jobba att säga till 
montörerna hur de ska bygga ihop och vilka krav som gäller. Vi får kraven från konstruktion, sen är 
det vi som berättar det för personalen i tillverkningen. När man arbetar på Boeing är inte ritningarna 
byggrena när de kommer från konstruktion utan vi måste reda ut hur man sätter ihop allting, dela 
upp det i undergrupper och bestämma vilken del som sätts först etc.  

 Hur sker sammarbetet mellan konstruktör och produktionstekniker?  

Förut satt vi uppe med konstruktörerna men nu har man omorganiserat lite så nu sitter vi närmare 
produktion. Jag tycker att det var bättre när vi satt med konstruktion men det finns en viss tjusning i 
att sitta med produktion också, speciellt nu när vi är i stadiet av serieproduktion. När vi arbetar med 
utveckling är det bra att sitta nära konstruktion för att hantera alla ändringar de gör. Nu har vi några 
som sitter kvar bland konstruktörerna för Airbus. 

 Vad skulle kunna förbättras i hur sammarbetet sker idag? 
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När en CR (change request) kommer upp vore det bra om konstruktören kallar till möte med oss och 
går igenom ändringen i första steget så vi kan få en uppfattning om vad som berörs. Sen innan sign-
off så borde han kalla till möte igen och gå igenom vad som har ändrats och i vilket syfte. Nu får vi 
bara en ändringstext och den är inte tillräckligt specifik, utan man får ringa och fråga vad de har gjort, 
det är bättre om någon berättar direkt. Det är bra om saker kommer upp tidigare, som att verktyg 
ska ändras etc. När det bara kommer som det gör idag kanske man inte har tid att hantera det direkt 
men de har ofta specificerat till vilket datum det ska vara klart så då kan de bli mycket att göra. Om 
man haft möten innan kan man vara förberedd att det kommer och kan redan vara insatt. Vi försöker 
få till en prioritering i ärendena också. Är vi med i början på en CR så kan vi sätta upp när den ska bli 
klar och när sign-offen kommer. Även om jag är med på change board är det svårt att veta när allt 
som behandlas där kommer till oss. Jag har kallat till möte om denna arbetsändring, kanske kan det 
bli i form av en manual eller liknande.  

Man måste dokumentera möten också, speciellt om man tar viktiga beslut.  

Arbetet mot Boeing och Airbus skiljer också lite. Beroende på mot vilken partner Saab samarbetar 
med så skiljer sig arbetssätten åt. Airbus har ett enklare regelverk än Boeing, regelverket på Boeing 
är mer komplicerat för de har aldrig gjort om det från grunden, vilket Airbus nyligen gjorde. Review 
meetings är också viktigt.  

Jag var ett år på Boeing genom Saab och arbetade där som verktygskonstruktör för SB/SM med en 
förlängning av B757. Där arbetade vi med upp till tre reviewer innan release och det speglar det 
arbetssättet som vi hade på i -9 projektet. 

 I vilken fas i projekten är du mest delaktig i? Är ni med i förprojekten? 

Vi är med i förprojekten och gör en kalkyl för RC (recurring cost) och NRC (non- recurring cost). Det är 
bra att vi är med från absolut första början, det är väldigt viktigt eftersom utvecklingen är en iterativ 
process. Om man ska göra en design för konstruktion tittar man ofta bakåt på hur de gamla 
konstruktionerna såg ut. Sen utvecklar man det och det är lätt att konstruera till 90% men de sista 
10% som görs för att få ihop det brukar göra det krångligt, trångt och dyrt, och det är de vi vill få 
bort. Därför är det viktigt att vi är med från första början. För at lyckas med ”Design for 
Manufacturing” där skrovkonstruktion och hållfasthet fastställer hur flygplanets struktur ska 
utformas, måste SB, SM, beredare och verktygskonstruktör vara med och utforma bästa lösning. 
Vilket nödvändigtvis inte innebär att det blir lätt att bygga ihop. Det är viktigt med producerbarhet så 
det måste vi titta på hela tiden, kommer vi åt att borra etc., det kan vi nog bli bättre på. Jag tror det 
går att arbeta på ett annat sätt när det gäller detta.  

 Är ni med och sätter krav under arbetet med kravspecifikationen?  

Vi kommer inte in med krav direkt utan krav på mellantätning, korrosionsskydd etc. kommer från 
Boeing och regelverk.  

 Vad är det viktigaste att tänka på för att uppnå god producerbarhet?  

I - 8 så gick det lite fort, Boeing bestämde sig sent om vilka de ville ha som leverantörer så det var 
svårt att hinna med.  

Jan-Åke Larsson, projektledare för projektet, försökte få in att vi skulle kolla på producerbarhet i - 9 
men det kom in alldeles försent. Det är något som man borde gjort redan i förstudien till -9. Det är 
svårt att röra om i en färdig konstruktion, det kan bli stora kostnader om man väl har börjat bygga. 
Det är svårt att veta vad det viktigaste är att tänka på när det gäller producerbarhet, det är många 
olika parametrar som bestämmer hur det ska byggas ihop. Det finns så många olika önskemål så det 
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är svårt att svara på vad som är viktigast att tänka på. Dessutom beror det mycket på vilken produkt 
det gäller. Lage Cargo Door sitter långt ner på planen så de är mer utsatta för korrosion och då 
behövs rostskydd med härdningstider etc., det visste vi inte i förprojektet.  

 Vad lyckas man bra med idag? 

De har jag inte tillräckligt med erfarenhet för att svara på jag tror inte andra är mycket bättre än oss 
på det alla fall. Tror vi har en fördel av att vi är små för det innebär kortare beslutsvägar.  

 Vad lyckas man mindre bra med?  

I Boeing-projektet så missades många krav som med mellantätning, brushseal och touch-up. Att 
fånga upp alla krav tidigt är något som vi skulle kunna bli bättre på. Det skulle vara bra om någon 
person i projekten ansvarar för att läsa och följa upp alla krav, det skulle underlätta arbetet. Om man 
tidigare vet alla krav som ställs skulle det kunna påverka konstruktionen. En av de svåraste delarna är 
kommunikation, förståelse och respekt mellan personer och avdelningar.  

Det oförutsedda som händer kan skapa stora problem, sådant man aldrig ens tänkt kunde hända, det 
blir ofta mycket mer arbete kopplat till det. Har vi på min avdelning gjort fel kan vi alltid ändra våra 
egna underlag relativt enkelt. Är det istället en konstruktör som gjort något fel måste åtgärden ha en 
MRB-disposition. Exempelvis har en konstruktör satt dit fel brickor, då måste vi ha en ständig MRB-
disposition så vi kan montera dit rätt tills nästa skarv då ändringen kan gå igenom.  Hade vi byggt vårt 
eget flygplan skulle vi kunna ändra direkt men nu måste vi upp till Boeing.  

 Vad missar konstruktörerna ofta som ställer till det för er? 

Konfigurationsmässig i Catia glömmer de köra skriptet för att kolla antalet fästelement ibland, men 
det är inget större problem egentligen.  

 Hur arbetar ni med utveckling av produktionslinan?  

När linan skulle planeras togs det in konsulter med erfarenhet av sådant arbete som till att börja med 
arbetade för sig själva. När ändringarna skulle implementeras började en kille från oss i deras team.  
Nu är två personer från teamet kvar, en som är vår och en som är konsult. Så under arbetet med 
ändringarna som ska göras för att lyckas göra 120 dörrar om året kommer vi bli mer delaktiga i det.  

I utvecklingen av linan är det produktion och vi som är involverade. Produktion arbetar mycket med 
bästa-arbetssätt och gör dagplanerna för de olika stationerna.   

 Hur implementerar man det på golvet? 

Det har en grupp som heter TPI som har hand om det, där kan montörerna lämna in förslag. Vi har 
ett lokalt change board som hanterar ändringa vi själva kan göra.  

 Får personalen på er avdelning utbildning i kompositmaterial och tillverkningstekniker för 

det? 

De som håller på med kompositerna får det. Mycket av detaljer kring hålstorlek och avstånd kommer 
som krav från Boeing så det behöver vi inte sätta oss in i.  

 Är ni bra på att uppskatta tiden i produktion? 
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Ibland är vi det och ibland uppskattar vi fel. Vi följer upp och försöker förkorta tiderna men ibland har 
man gjort någon missbedömning. 

Intervju 5 - Produktionsteknik 

 Vad har du/avdelningen för huvudsaklig roll/ansvar? 

De omvandlar konstruktionskraven till en byggmetodik och en byggmetod inklusive verktygssats, 
samt skapar förutsättningar för verkstan att bygga det som konstruktörerna har konstruerat.  

 Hur sker samarbetet och kommunikationen mellan konstruktör och produktionstekniker?  

Om man tittar arbetet med Boeing som nu är i serieproduktion så har de möten och en del är 
förlagda på verkstadsgolvet men sen är det via mail och telefon. Om man istället tittar på Sharklet-
projektet så sitter verktygskonstruktörerna och produktionsteknikerna med de övriga disciplinerna 
som ingår i projektet. 

 I vilken fas i projekten är du mest delaktig i? Är ni med i förprojekten? 

Vi är med redan från start, i konceptfasen. De senaste åren har de flesta utvecklingsprojekt 
genomförts i design build teams tillsammans med konstruktion. Produktionsteknik skulle kunna vara 
med mer i projekten. Det har varit, och till viss del fortfarande, en obalans mellan konstruktion och 
hållfasthet kontra produktionsteknik och verkstan. Det är mycket fokus på den tekniska lösningen 
och inte så mycket på producerbarhet. Vi skulle kunna utveckla den balansen mer genom att vi själva 
vidareutvecklar vårt arbete men även att det läggs mer fokus på producerbarhet tidigt i 
utvecklingsarbetet, möjligtvis redan i konceptfasen. I den här branschen är det generellt mycket 
fokus på den tekniska lösningen.  

 Vad är er roll i projekten? 

Vi ska bevaka producerbarheten. När det blir en diskussion kring konstruktionen och vi inte anser att 
det inte fungerar så bra ur produktionssynpunkt är det oftast viktkrav eller hållfasthetskrav som 
väger tyngre. Det är egentligen inget konstigt med det men jag tror vi skulle kunna göra det ännu 
bättre om producerbarhet finns i fokus ännu tidigare i processen. 

 Sitter ni samlokaliserat med de andra när ni arbetar i design build team? 

Det har varit olika beroende på vilken fas projektet befunnit sig i. Den optimala situationen är att vi 
sitter ihop så mycket som möjligt, det har vi en positiv erfarenhet av. När man sitter ifrån varandra 
tappar man information och visa saker får man inte reda på. VI gjorde precis en flytt, innan satt vi 
integrerat med konstruktörerna men vi fick inte plats och flyttade närmare verkstan. Nu har vi en 
bättre kommunikation med verkstan men vi har tappat lite med konstruktion. Nu när vi är i 
serieproduktion bedömer jag att det är bättre att sitta närmare verkstan, men optimalt hade ju varit 
om även konstruktion och hållfasthet satt med oss.  

 Vet ni hur tillverkningen kommer se ut när projekten startar? 

Det vet vi på ett ungefär. Under offertarbetet tas det fram ett troligt koncept och byggfilosofi, det 
finns ett tänkt scenario även om inte all fakta finns till hands. Det är industrialiseringsledaren som är 
ansvarig för att ta fram underlaget tillsammans med verktygskonstruktörer och beredare. Vi behöver 
veta hur lång tid det beräknas ta och det är vi som gör en förädlingskalkyl som ligger till grund för hur 
många stationer det kommer finnas etc.  
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 Görs det en utvärdering av hur bra kalkylen stämmer överrens med hur det senare blev? 

Ja det görs kontinuerligt, det är en del av målstyrningen. Det är inte alltid helt enkelt eftersom 
kalkylen är ett pris på hela arbetspaketet. Arbetspaketet innehåller kompositartiklar, plåtartiklar, 
maskinartiklar, sammanbyggnad etc. Plåt- och maskinartiklar köper vi in från underleverantörer. 
Tittar vi på Boeing så består arbetspaketet av fem olika dörrar och då är det inte så enkelt att härleda 
vilken dörr som är kopplad till vad. Det som är intressant från affärens sida är att vi tjänar pengar på 
det totala arbetet och då är det inte lika viktigt om vi går plus eller minus på en specifik dörr. Detta 
utvärderas också men det är inte helt enkelt.  

 Hur ser samarbetet ut med de som är ansvariga för kompositberedningen? 

Arbetet med att bereda artiklar och bereda sammanställningar skiljer sig en hel del. Vi har en process 
som heter ” ta fram produktionsunderlag” som jag är processägare för och den omfattar även 
komposittillverkningen och verktygskonstruktion av kompositverktyg. Processen innehåller två 
underprocesser; produktionsberedning och konstruera verktyg. Det finns en koppling mellan 
produktionsberedning och kompositberedning men vi är inte samma organisation. Det finns både 
för- och nackdelar med det. Ansvariga för komposittillverkning sitter också de med i projekten.  

 Har ni någon metod för att utvärdera producerbarheten? 

Det finns ingen standardiserad metod utan det sker en kontinuerlig utvärdering. Det är inte alltid 
enkelt att utvärdera eftersom det aldrig byggts innan.  

 Vad är det viktigaste att tänka på för att uppnå god producerbarhet?  

Det är viktigt att tidigt förstå kraven och att man jämför och bevakar konsekvenserna i verkstan av de 
konstruktioner som tas fram. Metoderna, hjälpmedlen och verktygen måste vara anpassade på ett 
bra sätt. Förstår man kraven så slipper man överraskningar, något som vi råkade ut mycket för under 
Boeing-projektet. Vi förstod då inte från början alla krav och kvalitetskrav, så det är bra att vara med 
från början och under hela projektet när man offererar. Under utvecklingsprocessen kan det som var 
tänkt från början ändras, t.ex. kan en plåtartikel bytas ut mot komposit eller tvärtom, en 
maskinbearbetad komponent blir smidd. Det som offereras är oftast inte samma som man senare 
levererar, detta gör det svårt att följa upp och utvärdera offerten. 

Det är också viktigt att titta på den totala kostnaden, t.ex. att vi inte endast tittar på kostnaden av 
verktygssatsen utan även på avd det kostar att använda verktyget. Det som offereras är priset på 
verktygssatsen, men det går att köpa en billig verktygssats som är oduglig att använda och då blir 
kostnaden ändå hög även om engångskostanden för verktyget är lågt. Vi lägger mycket fokus idag på 
att tittar på vad styckpriset för att använda verktyget är och då måste vi ta hänsyn till 
produktionstakterna etc.  

 Hur följer ni upp och utvärderar offerten? 

Det finns en PP-matris som är en matris med varenda artikelnummer och varenda steg i processen 
och där vi säger avd vi tror det kommer kosta och hur det har förändrats etc.  

 Vad lyckas man bra med idag? Vad lyckas man mindre bra med?  

Jag vill påstå att vi är duktiga på verktygssatsen, att göra en bra och användbar verktygssats. Sen om 
man ser till producerbarheten i ett större begrepp och tittar på en taktad lina med fasta takttider och 
en jämn balansering så har vi lärt oss mycket de senaste åren. Att förstå detta arbete och ta fram 
dagplaner är något vi har utvecklats mycket inom. När vi planerade linan och startade upp arbetet 
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med denna förstod vi inte riktigt vad det innebar, men nu har vi bättre kunskap om vad som krävs av 
oss och vilken närvaro i form av support som måste finnas. Det finns fortfarande mycket att lära. 

 Vilka problem ser du idag? Var finns det mest förbättringspotential? 

Något som kan förbättras är vår gemensamma syn på vikten att hålla igång linan. Vi måste se till så 
att det finns alla förutsättningar i form av material, tekniskt stöd, en bar verktygssats och personal 
med rätt utbildning. Det är viktigt att vara medvetande om konsekvenserna av att linan inte är igång, 
då uppstår leveransproblem. En taktad lina är väldigt oförlåtande vilket är bra eftersom problemen 
syns tydligt. Vi skulle kunna bli bättre på att ta hand om problemen fortare. 

 När linan stannar kopplar man upp det till konstruktion? 

Det största problemet är nog att linan inte stannar. När vi får problem så löser vi det istället för att 
stanna linan. Vi försöker på alla möjliga vis jobba oss förbi problemet. I praktiken innebär det att vi 
bara skjuter problemet till framtiden vilket innebär att vi får bygga runt eller göra det senare. Så fort 
man frångår den tänkta produktionsprocessen så leder det till en fördyrning. Vi kanske klarar av att 
leverera men vet inte till vilket pris. Monteringsarbetet har inte heller gjorts på det sätt som vi tänkt 
att det skulle göras.  

 Varför stoppas inte linan? 

Det har nog att göra med kultur. Vi är inte vanan vid att stoppa produktion, vi är vana vid att man 
löser problem och släcka bränder. Det är inte alltid det bästa sättet att arbete, kanske blir det bra för 
tillfället men totalt sett är det inte det optimala. 

 Vem är ansvarig för at stoppa linan? 

Det är verkstan. Många gånger har de velat stoppa linan men då har det varit andra som tyckt att vi 
borde lösa det istället.  

 Kommer Airbus och Boeing med riktlinjer för hur ni ska lägga upp produktionsarbetet? 

Nej, det har de gett i uppdrag till oss. De vill ju veta hur vi har tänkt genomföra arbetet och sen gör 
de en bedömning om de tror att vi vet vad vi prata om.  

 Hur sker ändringshanteringen när produkten redan är i serieproduktion?  

Vi har en ändringshanteringsprocess som är uppdelad i två spår. Engineering change board hanterar 
ändringar som rör produkten och sen finns det lokalt change board där vi hanterar ändringar som 
inte påverkar produkten men som påverkar produktionssystemet. Denna process är nästan identisk 
med change board men här behandlas ändringar som påverkar beredningsunderlaget, 
produktionsunderlaget eller verktygskonstruktion. Så fort en ändring påverkar produkten måste det 
gå via engineering change board och få ett godkännande av våra kunder. Det finns ingen prioritering 
bland de ärendena som kommer in till lokalt change board och det kan bli en svårighet för den som 
är ansvarig för att införa ändringen. Det finns ingen dedikerad grupp som arbetar med ändringarna 
utan den som har ansvar att föra in en ändring arbetar samtidigt med att bereda annat arbete. Det 
skulle vara önskvärt om det fanns en grupp som ansvarade för ändringarna, det skulle göra arbetet 
effektivare. 

 Vilka mål sätter ni upp för er avdelning och ert arbete? 
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Ett av mina mål är att styra mot verkstans effektiviseringsmål. Jag vill målstyra min verksamhet mot 
samma mål som verkstaden styr mot när det gäller förädlingstid. Jag är medveten om att det inte 
bara är vi som är ansvariga och påverkar hur förädlingstiden utvecklas utan det har ju också att göra 
med operatörernas kompetens, om det finns tillräckligt med operatörer, om de får material i rätt tid 
osv. Jag tycker ändå att det är en bra signal att vi har det målet för det är faktiskt därför vi finns till. 
De är de som är våra kunder. De följer upp arbetet genom att kontrollera använd tid i förhållande till 
anslagen tid. Uppnår de inte målen är det vi som gjort ett dåligt jobb. Det är bra att ha som riktmärke 
att om det går dåligt för dem så har inte vi presterat.  

 Gör ni några fysiska provmonteringar? 

I regel gör vi inga prototyper men däremot monteringssimuleringar i datormiljö. Ibland gör vi även en 
del simuleringar på hårdvaran, t.ex. gjorde vi simuleringar på det nya innerskinet till large cargo door 
tillsammans med verkstan. Då analyserade vi vad det fanns för konsekvenser och vad som blir bättre 
respektive sämre för tillgängligheten. Det är något vi skulle behöva göra oftare och blir bättre på. Vi 
har planer på att bygga upp den kompetensen på min avdelning men det är långt mellan 
produktutvecklingsprojekten och det blir då svårt att bibehålla kompetenserna. 

 Hur använder man sig av montörernas kunskap? 

Vi har ett bra samarbete med montörerna. Vi arbetar med ständig förbättring och ändringshantering 
i verkstadsorganisationen. Det finns ett forum på respektive produktionsledaravsnitt som de kallar 
för TPI, team performance improvement, där de varje eller varannan vecka träffas och tar upp förslag 
på förbättringar som kommer från operatörerna. En del av de förbättringarna innebär att de måste 
ändra produktionsunderlaget eller verktygen, konstateras det att så är fallet måste det skrivas en 
change request och sen presentera den vid lokalt change board. Vi försöker hålla en ständig dialog 
med operatörerna och om vi har genomfört en ändring t.ex., en verktygsändring så går vi ut och 
pratar med operatörerna och berättar att vi inför ett nytt verktyg och följer upp om det fungerar bra 
eller inte. Vi har ansträngt oss för att verkligen hålla en dialog med operatörerna och det var bland 
annat därför vi flyttade till verkstan. Operatörerna är även med i utvecklingsprojekten för att ta vara 
på deras erfarenhet av bland annat producerbarhet. De är med tidigt i projekten, kanske inte i 
konceptfasen men i själva industrialiseringsarbetet där beslut tas om  metoder och verktyg. I Boeing-
projektet delades produkterna upp i olika layouter och när en layout ändrades gjordes en granskning 
av producerbarheten. Detta skede kontinuerligt, men det fanns ingen bra process för arbetet, t.ex. 
en checklista, utan det var produktionstekniker som fick försöka tänka sig in i hur det ska byggas och 
vilka problem som skulle kunna uppkomma. En hel del problem uppmärksammades men arbetet 
hade säkert kunnats göra effektivare om de följt en förutbestämd process eller standard, t.ex. en 
checklista med ett antal frågor om vad man ska tänka på. Avsaknaden av standards i största 
allmänhet är ganska stor i utvecklingsarbetet, i alla fall för produktionsteknik. Vi är medvetna om det 
och har en ambition vi har att förbättra detta avsevärt, både när det gäller att ta fram 
produktionsunderlag och konstruera verktyg. Detta framförallt i kombination med att vi har taktade 
produktionslinor som ställer andra krav än vad det gjorts tidigare.  

 Hur ser arbetet med ständig förbättring ut hos er? 

Vi arbetar på samma sätt som på övriga avdelningar och i verkstan. Det finns en förbättringstavla där 
vi uppmanar alla att komma med förslag på förbättringar. I år har vi börjat använda oss utav av 
PDCA-cykeln (plan, do, chech, act). Det är lätt att komma med förstora förändringar och då blir det 
aldrig genomfört. Vi försöker istället bryta ner förslagen i mindre hanterbara delar. 
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Appendix 5 – Lean-arbetet på SAAB 

Bakgrund 

Förutom intervjuobjektet är det en person till som arbetar med lean för hela verksamheten, utöver 
dem finns det två personer som arbetar med lean mot produktion och inköp men inte mot 
utvecklingssidan.  

Arbetet med lean startade 2005.  De hade då en Affärsenhetschef som såg många fördelar med lean 
och beslutade att de skulle börja arbete med detta. Det var ett modigt beslut att de skulle börja 
arbete med lean då den största förändringen innebar att de skulle arbeta med en taktad lina säger 
intervjuobjektet. Det var en investering att bygga upp linorna och de kunde inte heller helt förutse 
konsekvenserna. 

Målet med Lean 

Målet med att införa lean var från början att effektiviteten skulle öka med 20% över ett visst antal år, 
men de bestämdes aldrig hur många år det rörde sig om. Detta mål är inget som har följt upp utan 
man fokuserar på att införa ett leant arbetsätt i hela verksamheten. Vid implementeringen av lean 
gjordes en plan över vilka delar de skulle arbeta med och vilka lean-principer de skulle implementera 
under en viss tid. Idag har de i stort sätt betat av listan och är nu på gång med att sätta upp en ny 
plan.  

Det måste alltid finnas ett mål med lean och det var därför de från början satte upp målet att öka 
effektiviteten med 20% och på så sätt öka lönsamheten. Det har dock varit svårt att mäta resultatet 
vilket har medfört att man inte kunnat utvärdera hur mycket bättre de blivit. De har kunnat se hur 
enskilda delar har gett resultat men inte kunnat koppla ihop hur stor del det beror på lean.  

Implementering av Lean 

Då arbetet med lean startade började de med att diskutera vad de ville arbeta med inom lean. De 
försökte skaffa sig en bild över vad lean innebär och tog hjälp av andra för att försöka förstå 
arbetssättet. En extern konsultfirma kopplades in för att hjälpa till med uppstarten och de anordnade 
en workshop. Workshopen innebar att man tittade på de befintliga projekten och undersökte vilken 
potential till förbättring som fanns och vilket slöseri som kunde elimineras. De kunde konstatera att 
de använder mycket av tiden till aktiviteter som inte är till nytta för kunden.  

Pilotprojekt 

För att lära sig lean-principerna och det nya arbetssätt det innebär beslutades det att de till att börja 
med skulle tillämpa lean i ett nytt projekt som skulle starta upp. Det blev ett pilotprojekt där de 
tillämpade lean så mycket som möjligt. Under pilotprojektet skulle de träna sig, utveckla sig och 
arbeta enligt lean-principerna.  De arbetade med andon, just-in-time, enstycksflöde, daglig styrning, 
ordning och reda, visualisering, förbättringsarbete etc. Ett tidigt beslut som togs var att de skulle 
börja med en taktad lina. Tidigare byggde de produkterna efter principen ”från ax till limpa”. De hade 
då en jigg där en person tillverkade produkten från start till färdig produkt. Beroende på hur stort 
kundbehovet var fanns flera parallella arbetsplatser, detta innebar att de hade dålig koll på 
produktionsläget. Just-in-time är en grundläggande princip inom lean, det går ut på att skapa ett 
flöde genom produktion där produkterna tillverkas efter varandra. Genom detta kan man bland 
annat tydliggöra problem och brister med tillverkningen. Om man upptäcker ett fel så kommer 
produktionen stå stilla tills det är åtgärdat, vilket innebär att man inte bygger in samma fel i fler 
enheter, vilket är svårare att kontrollera om man arbetar med parallella arbetsplatser säger 
intervjuobjektet.  
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Linan började planeras 2005 och infördes 2007. En av anledningarna till att de valde att 
implementera en taktad lina var att det satte produktion i fokus. Det finns ett behov av att använda 
sig utav standarder för att det ska se likadant ut varje gång och kunna mäta förbättringar. Eftersom 
det ställer höga krav på att allting måste fungera krävs mycket disciplin; artiklar, ingående material, 
verktyg, utrustning information måste finnas där det behövs säger han. Detta rör främst produktion 
men även områdena runt omkring, som det produktionsnära stödet. Att arbeta med en taktad lina 
berör många och ställer höga krav på att man är alert för att kunna identifiera problemområden och 
slöserier. 

Införande i övrig organisation 

Eftersom pilotprojektet bara berörde ca 100 personer av 1200 såg man ett behov av att starta upp 
något som berörde alla övriga, för att genom detta systematisk instruera samtliga anställda i lean. 
Först anordnades en heldags utbildning inom lean för alla anställda, där de fick möjlighet att få 
förståelse för lean och vad detta innebar för dem själva. Första steget var att förankra lean inom 
framförallt ledarskap, värderingar och kultur. Upplägget för implementeringen var att cheferna skulle 
få en omfattande utbildning inom lean och sedan själv leda införandet på sin avdelning. 

Nästa steg var att införa de 5 S:en (sortera, systematisera, städa, standardisera, skapa vana) och 
detta är ett införande som fortfarande pågår. De har en femstegs modell där man inför ett steg i 
taget och när alla fem S:en är införda sker det ett kontinuerligt arbete med dessa. Det är chefernas 
ansvar att se till att arbetet fungerar, på de avdelningar där det idag fungerar bra gör cheferna 
ronder och kontrollerar arbetet. Det är medarbetarens uppgift att signera att denna gjort sina 5 S för 
dagen.  

Efter arbetet med de 5 S:en fokuserade de på att implementera visualisering och daglig styrning. 
Man byggde upp en struktur för daglig styrning i alla verkstäder med morgonmöten i grupper på 
produktionsledarnivå, verkstadsnivå och för hela produktionen.  

Man har också arbetet med värdeflöden, balansering och utjämning och standard i tillverkningen. 
Balansering handlar mycket om att se till att arbetet på stationerna i linan är jämt fördelat, alla 
stationer ska vara klara samtidigt så det måste ske en balansering av resurserna.  

Nästa steg i införandet av lean var lean produktutveckling, detta handlar mycket om hur man arbetar 
med processerna, tex arbetet med standarder, de 5 S:en och visuell styrning. De har infört visuell 
planering som är kontorens motsvarighet till dagligstyrning hos produktion.  

En annan princip inom lean är ständig förbättring och där ligger mycket fokus idag. De arbetar med 
förbättringstavlor och mäter även förbättringarna. Det finns tavlor för visualisering av exempelvis 
tidsplaner för att underlätta arbetet med målstyrning. Att visualisera ett projekt är mycket upp till 
projektledaren.  

Standarder 

Standarder är också ett sätt att arbete med förbättringar. Som nämnts tidigare så började arbetet 
med lean i pilotprojekten men de har försökt sprida arbetssättet till övriga verksamheter också. De 
har börjat införa standarder i så stor utsträckning som möjligt genom att till exempel göra 
produktionsunderlag med standardiserade arbetsmoment. För att underlätta användningen av dessa 
innehåller de både bilder och instruktioner för de olika momenten ska genomföras. Tidigare fick 
operatörerna göra på sitt eget sätt men idag är inriktning att försöka standardisera så mycket som 
möjligt. Har de ett förslag på förbättring tas detta upp på ett gemensamt möte och förslaget kan 
sedan föras in i systemet.  
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Arbetet med standarder sker främst hos produktion men även i den övriga organisationen, i så stor 
utsträckning som möjligt. Kvalitetsledningssystemet är uppbyggt av processer och manualer, det är 
ett sätt att standardisera arbetssättet för andra verksamheter bl a utvecklingsprocessen. I dagsläget 
säger den tydligt vad som ska göras men inte alltid hur, vilket är något man fokuserar på att utveckla. 

Uppföljning 

Det står i affärsplanen att det ska göras en uppföljning av arbetet månadsvis. Det finns också en 
förvaltning för de 5 S:en som ska stötta alla avdelningar med arbetet. Arbetet med 5 S fungerar bra 
inom produktion men det var svårare att få det att fungera bra på kontoren, men de är på god väg 
nu. Det har skett en stor förändring och det är ordning och reda på de flesta ställen säger 
intervjuobjektet.  

Genom att använda sig utav visualisering, daglig styrning och målstyrning har man sett stora 
förbättringar. Tidigare arbetade man inte med möten på ett lika strukturerat sätt men genom daglig 
styrning får produktionschefen en uppdatering om läget för sin avdelning varje dag. Tidigare kunde 
det ta lång tid innan man visste att något var fel och var felet fanns. Med hjälp av den nya strukturen 
kan man mäta säkerhet, hälsa, leverans och kvalitet, det är dock svårt att mäta effektivitet. 

Att göra tidsberäkningar för linan och följa upp dessa var svårt till en början. Det är ett 
produktionstekniskt arbete som det saknades kompetens till, dessutom fanns det inte heller med i 
rollbeskrivningen för någon position. De som arbetade med produktionsteknik visste inte hur de 
skulle göra så balanseringen av linan genomfördes som ett projekt med lean-gruppen i samråd med 
de som arbetade på linan. De började då med att kartlägga hur lång tid olika moment tog och vem 
som gjorde vad. Utifrån detta skapades dagplaner för vem som skulle göra vad och i vilken ordning 
arbetet skulle ske. Idag arbetar man med att förbättra takttiden utan att behöva anställa fler 
personer. För att förstå vad som verkligen händer ute på golvet måste man vara där, det är till och 
med så att verkstadschefen i sammanbyggnad själv jobbar en halv dag i linan varje vecka säger 
intervjuobjektet. Det har varit mycket jobb med att se över hela värdekedjan och alla flöden. 
Värdeflödena som omfattar komposit är fortfarande mycket funktionellt orienterat och innebär långa 
ledtider, där finns det mycket kvar att göra fortsätter han.  

För at fortsätta att utveckla arbetet i tillverkningen arbetar de med en uppföljningsprocess som de 
kallar CAB-möten, corrective action board. Detta finns för varje produkt och verkstad och på dessa 
möten analyseras och kategoriseras alla avvikelser. Genom denna process har man identifierat en del 
problemområden. Att linan består av både bearbetning och montering skapar också en del 
komplikationer, som varierande härdtider, justering vid avvikelser, applicering av flytande mellanlägg 
etc.  

Förbättringsarbete  

Det finns ingen direkt plan för hur arbetet med ledtiderna ska förbättras däremot finns det en 
inriktning. Det finns dock behov av samsyn från alla inblandade för att få tryck på det som krävs för 
att man ska kunna gå hela vägen med arbetet. Idag arbetar lean-gruppen mycket med utbildning och 
information för att alla ska arbeta efter samma vision och se saker på samma sätt. Ett exempel kan 
vara när man idag tar beslut om en ny affär, det finns det en tradition att arbeta i funktionella 
verkstäder t ex med stora multifunktionella maskiner. Att försöka vända synen och istället köpa 
mindre specialmaskiner för att ge förutsättningar för ett flöde genom tillverkningen är svårt säger 
intervjuobjektet. Det tar tid att införa bra flöden men det gäller att man gör investeringar åt det 
hållet så att det finns utrustning och infrastruktur, det är inget man kan ändra på från en dag till en 
annan. Varje gång de tar ett beslut om investeringar kan de närma sig visionen. Vi ser att arbetet har 
börjat gå åt rätt håll, just nu diskuterar de den här typen av investeringar i nya affärer som de har på 
gång fortsätter han. 
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På mötena för daglig styrning har alla möjlighet att komma med idéer på hur arbetet kan förbättras. 
Det är ofta den som ger förslaget som genomför det, men är det en större ändring finns det ett 
beslutsforum där det kan utreda om förslaget är lönsamt att arbete vidare med.  Detta beslutsforum 
kallas Operation Management Team (OMT), och de har möten veckovis.  

Ibland kan det vara så att avdelningarna kontaktar lean-gruppen och berättar att de vill ha hjälp med 
att utveckla arbetssättet. Då anordnar de en så kallad Kaizen- workshop. Dessa punktinsatser kan 
beröra layout, balansering etc. Väldigt ofta handlar det om att göra en studie för att lyfta fram idéer 
till förbättringar och handlingsplaner. Workshopen kan bygga på brainstormingaktiviteter med syfte 
att förstå exempelvis vilka möjligheter om finns med lean eller hur man kan använda flödesanalyser.  

Förbättringspotential för lean 

På utvecklingssidan finns det mycket kvar att arbeta med, främst måste de bli bättre på att utveckla 
produkter som är enkla att montera säger intervjuobjektet. Han anser att DFA och DFM är områden 
som de behöver blir bättre på. Det gäller att de arbetar med hela flödet och försöker skapa 
enstycksproduktion över hela linan för att korta ledtiderna. Det krävs mycket tid att få en samsyn och 
en infrastruktur som passar. 

Det är viktigt att det finns en samsyn på hur arbetet ska styras. Alla måste ha samma syn på hur 
arbetet ska planeras, det var bara för några år sedan som de på planeringsfunktionen och de i 
verkstaden började se samma bild fortsätter han. De har börjat få samsyn på taktad produktion och 
har till viss del övergivit MPS som är ett materialstyrningssystem. MPS är lämpligt vid 
detaljtillverkning då de finns många kunder inblandade och många olika artiklar, det ger då en bra 
överblick. Tidigare arbetade de väldigt funktionellt och förde in allt i ett system och skapade batcher, 
det fanns ganska litet flödestänk. Syftet var att optimera varje del istället för att utnyttja 
flödesperspektivet och minska förluster i flödet. Idag frångår de i många fall MPS och får planera 
manuellt istället.  

Idag finns det mycket kunskap om vad som fungerar bra och inte i ingenjörernas huvud. Man 
behöver bli bättre på att ta tillvara på organisationens kunskaper. Dat är önskvärt att föra in 
erfarenheterna från tidigare projekt när nya projekt startas upp. Det är de personer som ska vara 
med i det nya projektet som behöver informationen säger intervjuobjektet. Det finns en metodik 
inom lean som handlar om att ta tillvara på kunskap man lär sig och kontinuerligt dokumentera och 
visualisera detta på A3 papper. Detta är inget de idag använder sig utav systematiskt på SAAB men 
hoppas på att det ska kunna införas i framtiden. 

Ändringshantering 

Ändringar i arbetsprocessen 

När en ändring införs inom en avdelning tas detta upp på ett avdelningsmöte där de diskuterar och 
informerar om ändringen. Om en ändring görs som berör en annan avdelning blir införandet svårare, 
men informationen kan spridas linjevägen. Ett exempel kan vara att produktionsledaren anser att 
ändringen är en bra idé och att den borde införa på andra avdelningar också. Då kan denna ta upp 
ärendet med sin verkstadschef som sedan för det vidare. Detta är möjligt pågrund utav den 
hierarkiska organisationsstrukturen. Det är i slutänden processägaren som ansvarar för att utveckla 
sin process. I många fall överrensstämmer process och organisation och det är då det fungerar som 
bäst eftersom det är linjechefrena som bestämmer över resurserna.  
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Ändringar i konstruktion 

Ett stort problem är att det kommer in många konstruktionsändringar samtidigt och varje ändring tar 
lång tid att få igenom. Förr arbetade en ändringsansvarig med flera ändringar samtidigt, och då 
kunde varje enskilt ärende bli liggande lång tid och bli omprioriterat vilket innebar långa led tider för 
ändringar. Idag arbetar de efter ett pull-system, där konstruktörerna får ha max ett visst antal 
ändringar på sitt ansvar åt gången. När konstruktören gjort klart ett ändringsärende läggs en ny på 
honom från kölistan. Ändringarna i kölistan är prioriterade efter hur viktiga de anses vara. Resurserna 
är uppdelade efter produkt, där en grupp arbetar med ändringar för en viss produkt. Fördelen är att 
om en konstruktör varit med i utvecklingsprojektet från början och sen följer med till den 
ändringsgrupp som ansvarar för den produkten så är denna redan insatt i produkten.  

De arbetar med ändringsskarvar som innebär att under ett år inträffar ett antal skarvar där ändringar 
som ska göras måste tas upp. Är det en ändring som ska in så måste denna vara klar till en skarv, och 
detta definieras tidigt. Det finns en del standardtider som beskriver hur lång tid en ändring får ta att 
införa i varje kompetensområde (konstruktion, produktionsteknik osv). Denna tid kan ändras 
beroende på ändringens omfattning, ibland kan det behövas nya artiklar eller utvecklas nya verktyg, 
vilket förlänger ledtiden. En ändring kan också påverka olika avdelningar, så en plan måste sättas upp 
för vad som ska göras och vid vilken skarv ändringen ska tas upp. 

Lean produktutveckling 

Intervjuobjektet ser att utmaningen med att få ett bra flöde i produktion är starkt kopplat till att 
konstruktionen ska ta hänsyn till flera saker och producerbarhet kan vara otydligt beskrivet. Ofta är 
det svårt att i konstruktionen ta hänsyn till att den ska fungera bra i en taktad lina. Problem med 
tillverkningsvänlighet visar sig mycket tydligt i en taktad lina t ex vid problem med avvikelser pga 
snäva toleranser. När man tittar på en hel toleranskedja kan man se att det inte ger rätt utfall i slutet, 
detta beror på att man inte konstruerat tillräckligt robust. Konstruktionen tål inte att alla toleranser i 
kedjan samverkar på ett ofördelaktigt sätt, även om komponenterna är inom toleranserna så går det 
ändå inte ihop i slutet säger han. En del produktionsmetoder tar inte heller hänsyn till ett taktat 
arbetstätt. Arbetet ska vara klart på en viss tid men finns det härdningsprocesser eller 
målningsprocesser som måste härda eller torka så kan det bli ett problem att få ihop produkten på 
utsatt tid. De behöver fundera på metoder som stödjer arbetet med taktat flöde. Vid utvecklingen av 
en så pass komplex produkt är det många konstruktörer inblandade och det är inte alltid de 
samverkar på ett optimalt sätt. Fokus vid konstruktion ligger som sagt inte alltid på att det ska vara 
lätt att producera säger han.  

Under utvecklingsprocessen ska man göra toleransanalyserna, men det har upptäckts att det finns 
problem med detta. Problemet är inte att de inte vet hur det ska göras utan att få det prioriterat, att 
få resurserna att arbeta med det fortsätter han. Det bör finnas en skarp spärr mot fortsatt utveckling 
om toleransanlyser inte är hanterade. Att rätta till toleransfelen senare under utvecklingen är både 
dyrt och tidskrävande.  

Boeinglinan 

Som beskrivits tidigare bestämdes det när man startade Boeingprojektet att de skulle arbeta med en 
taktad tillverkning. Det var svårt att planera upp hur linan skulle se ut och fungera. De som arbetade 
med att planera linan var duktiga på produktionstekniksutveckling och verktygsteknik, de hade god 
förståelse för tider och processer. Totala bilden av linan var dock ganska otydlig när den byggdes, 
hade de byggt linan idag hade den inte sett ut som den gör nu. Det är idag en invecklad layout där 
stationerna inte ligger på rad utan linan korsar sig själv ett antal gånger, flödet är inte optimalt säger 
intervjuobjektet. De önskar att det den vore anpassad för att kunna ta bort och lägga till stationer, 
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men idag står roboten i mitten och det gör den mindre flexibel. När linan byggdes var fokus på att 
minimera kostnaden.  

Det är planerat att takten för Boeinglinan ska dubblas till efter sommaren. Det är en plan som funnits 
länge, redan sedan projektet startade. När i tiden upptrappningen skulle ske har dock justeras efter 
hand, det är SAAB själva som lägger upp en plan för hur det ska gå till. Kunden säger hur de vill att de 
ska levererar sen är det Saab som bestämmer hur produktionen ska gå till säger intervjuobjektet.  

Det krävs mycket arbete för att trappa upp takten för linan, dels måste de rekrytera och utbilda nya 
medarbetare och dels måste de se vad i linan som kan effektiviseras. Inom produktion har man tagit 
på sig ansvaret att göra prov och tester på linan för att undersöka hur utvecklingen ska ske. De har i 
dagsläget gjort flera tester på linan och vet att de skulle klara av att dubbla takten, enda problemet 
de kan se är härdtider etc. De vill utveckla en typ av lagorganisation där det finns en 
gruppsamordnare som är knuten till ett visst antal stationer. Dennes uppgift är att stötta 
operatörerna och hjälpa till med arbetet. De ska inte ha någon fast plats utan de rycker in där det 
behövs och arbetar samtidigt med att förbättra arbetssättet. 
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Appendix 6 – Research angående tillverkning av kompositartiklar 

Intervju 1- Produktionstekniker för komposittillverkning 

 Vad brukar vara mest problematiskt i komposittillverkningen? 

Det finns mycket som är problematiskt men C-spanten till large cargo door är extra svårt. Det är en u-
formad balk som är krökt och avsmalnande. Det är också problematiskt med återspring och det är 
svårt att beräkna. Återspring får man eftersom det alltid finns en temperaturutvidgning i 
verktygsmaterialet, det är så väldigt avancerade beräkningar som krävs för att beräkna återspringet 
så att den härdade produkten får rätt form.  

 Har ni modeller för att beräkna återspringet? 

Ja det har vi. 

 Hur tar man fram de modellerna? Görs det för varje komponenten eller finns det generella? 

Är artiklarna väldigt lika går det att använda samma modell.  

Det är inte bara återspring som är problematiskt, det finns även något som kallas bulkeffekt. När man 
lägger upp laminatet finns det alltid en viss mängd luft i det och under härdningen när laminatet 
trycks ihop måste fibrerna ta vägen någonstans och då bildas det bulkar. Typsikt för u-balkar är att 
man då får konvexa flänsar, konkava liv och tunna radier (plockar fram ett exempel). Boeing-balkarna 
har tuffa krav på ytformen på både flänsar och liv, de måste vara plana.  

 Varför har man de toleranserna man har på boeing-balkarna? Är det för hållfastheten? 

I detta fall är det sammanbyggnad som fått styra kraven. När det gäller Gripen och dess vingbalkar 
har vi generösare krav och det får finnas ett spel på max 0,3 millimeter, det är så mycket man får dra 
ihop det i SB. Vi ligger ofta på 0,5-0,6, då måste man shimsa, alltså lägga på flytande och/eller fasta 
mellanlägg. 

 Vid perfekt passning, behövs mellanlägg då? 

Nej. 

 Vad skulle kunna göras annorlunda för att slippa dessa problem? 

(Visar ett annat exempel där man använt en tryckplåt)  
Där tryckplåten slutar får man matrisåsar och i det här fallet är de nedslipade för att komma inom 
gränserna och det löser ju planhetsproblemet på ytformskravet men det för med sig andra 
bekymmer.  
 

 Kan man lägga en plåt runt hela eller så att man inte får ”åsen”? 

Det är svårt, men man skulle kunna ha en tryckplåt med gummi vid radien och sen en tryckplåt till vid 
flänsarna. Problemet med C-spanten är att den är avsmalnande och krökt. Det är vågat att ge sig på 
att göra C-spanten i kolfibertejp. Ett alternativ är att göra det i väv istället men det är både tyngre 
och tjockare. Det finns andra tekniker som man skulle kunna göra den i men de teknikerna finns inte 
på SAAB idag. 
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  Vilka tekniker är det? 

Sen kan man göra det i tejp också, då lägger man en prepregtejp och använder dubbla verktyg så att 
matrisplasten injiceras in mellan verktygen sen härdas det med tryck och värme. Det finns en äldre 
metod som heter RTM (Resin Transfer Moulding) då använder man torr kolfiberväv tillsammans med 
dubbla verktyg och så injiceras matrisplasten in mellan verktygen. Det är dyra verktyg och det blir 
ändå komplicerade återspringsberäkningar på verktygen. 

 Varför ser C-spanterna ut som de gör? 

Det vet jag inte. Det är egentligen en plåt och maskinkonstruktion som tillverkas i kolfiber istället. 
Man har tänkt plåt och maskin när de konstruerat för komposit . Artiklarna har inte tidigare gjorts i 
plåt. Grundproblemet är att man inte konstruerar för komposit från början, man har inte tänkt 
kompositkonstruktion.  

 Vad bör man tänka på för att tänka kompositkonstruktion? 

För det första måste man känna till egenskaperna hos materialet, hur det uppför sig och vilka 
effekter som fås. Det är grunden, har man de kunskaperna och känslan från början så kan man 
konstruera utifrån det.  

 Finns det några fler likande effekter som du brukar se? 

Det är den vanligaste, det finns fler. Det finns en variant där verktygsytan är fin men man bygger mot 
bagsidan (vedertagen fackslang, det som menas är vakuumbagsidan). Använder man istället ett 
honverktyg (tvärtom) får man andra problem, t.ex. tjockare radier och mer komplicerade verktyg 
som måste vara delbara. Verktyget krymper fast på artikeln vid nedkylning så det är inte så enkelt 
göra det i honverktyg istället, det krävs då att man måste konstruera om och bygga mot den här ytan 
istället (visar på exemplet)  

 Är den här ytan inte tillräckligt fin att montera mot? (visar ovansidan på exemplet) 

Nej det är den inte p.g.a. att den är konkav, det blir för stort spel mellan ytan och mötande artikel. 
Det går att shimsa men det finns begräsningar på hur mycket man får shimsa och hur tjockt det får 
vara. Så som kraven är satta idag så klarar vi inte av att hålla konstruktionskraven som är satta av 
sammanbyggnad.  

 Hur mycket måste man kasta? 

Vi har inte behövt kasta så mycket men det blir anmärkningar på nästan allting. Varje anmärkning 
kostar ca 5000 kr i handläggning, det blir mycket administration och höga kostnader.  

 Skevrodren till Airbus anses väldigt bra ur kompositsynpunkt, vad är det som är speciellt med 

den artikeln?  

Det som är bra med den är att det är mycket integrerat. De gick från 21 artiklar till 2 kompostartiklar 
för ett roder. Idag har man själva kompositboxen och en ändsprygel, så det är en integrerad 
konstruktion. Det är trevligt. De gamla skrevrodren byggde man utav ett underskal med cellkärna 
som härdades och sen ett överskal med cellkärna och sen hade man ett antal spryglar som 
tillverkades för sig i kolfiber och sen limmades det ihop i två olika limsteg. Innan fanns det krav på 
spryglarnas yta också och då fick man göra något kallades blindlimning för att kontrollera att man 
klarade kraven eller om det behövdes lägga på extra lim. Då läggs lim mellan två plastfolieark som 
sen läggs ihop med artikeln och körs i en limhärdningscykel med tryck. Detta plockas sedan isär och 
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då går det att se på avtrycken på platsfoliet var det behövs mer eller mindre limfilm. Det är en ganska 
krånglig metod och det krävdes många fästelement för att hålla ihop allt.  

 Vad finns det för begränsningar för hur mycket som går att integrerar? 

Dagens teknik sätter gränserna, men det utvecklas hela tiden. Det finns inga direkta begränsningar. 
Det finns en teknik med förstörbara verktyg kallades för Stabilam. Det gick ut på att man hade torr 
glasfiberväv som sedan blöttes upp med en blandning av vatten och majstärkelse. Det fick sen torka 
och härda på ett verktyg. Sedan använder man det som verktyg och så när det har härdats sprutar 
man på vatten och löses majsstärkelsen upp. Då kan man göra ganska avancerade integrerade 
artiklar. Det är ingen teknik som används idag. Det som är svårt när man integrera är att få till fina 
ytor så att det inte skapas krökta ytor eller krusade fibrer.  

 Är det vissa geometrier som bidrar till de problemen? 

Ja det är det. Vid dubbelkrökning är det större risker i och med att det ska integreras ytterligare en 
sak som går åt det hållet, det blir genast mycket besvärligare.  

 Är krusade fibrer ett problem idag? 

Ja, det är det, speciellt på Main Structure för Bulk Cargo Door. Integrerade hatprofiler skapar lätt 
krusade fibrer. Boeing har hårda krav på krusade fibrer så där har vi en hög kassaktionsgrad.  

 Vad orsakar krusningarna? 

Detaljernas form, de har en ganska avancerad form, de är bredare på mitten och smalnar av mot 
ändarna . Så fort man får en form som inte är rak är det besvärligt. När man bygger runt ett verktyg, 
d.v.s när man har ett slutet tvärsnitt så uppstår alltid ett visst överskott av material p.g.a att 
materialet kompakteras under härdningen. Överskottet måste ta vägen någonstans och enda sättet 
är att fibrerna trycks ihop och kröker (krusar) sig i längdriktningen. 

 Hur påverkas härdningen av olika tjocklek hos komponenten? 

Minimalt. Det finns lite temperaturskillnad men inte så stor att det stör. 

 Finns det visa vinklar som är svårare än andra? 

Det kan jag inte svara på, det beror på hur artikeln ser ut.  

 Vilka begräsningar finns det hos er tejpläggningsmaskin? 

Den är tre meter bred och tio meter lång.  Det minsta vi kan göra är ca 1 dm2, men det är inte 
lönsamt. Ju större yta maskinen får jobba på desto bättre är det. Finns det mycket start och stopp på 
maskinen blir det mycket spill. Bredden på rullarna är ca 300mm och lägger man för små laminat blir 
det mycket spill och inte lönsamt. Den timkostnad och tid som behövs för maskinen gör det mer 
lönsamt at lägga de små bitarna manuellt. Det går att lägga stort och sen skära ut delar och vi ska gå 
åt det hållet när det gäller Boeing 787-9. Vi började med små laminat bara för att komma igång med 
tillverkningen men sen är tanken att vi ska lägga ett stort laminat på en gång med olika artiklarna 
som sedan skärs ut och varmformas.  

 När kompositlaminaten läggs runt en form görs det då manuellt? 
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I dagsläget blir det oftast så att man gör det manuellt. Det ska väl också bli automatiserat men vi har 
inte tittat på det än. I framtiden kommer det blir mera automatiserat. En metod som det tittas på är 
AFP (Automated Fiber Placement). Det är ingen ny metod men vi har inte använt tekniken på Saab 
tidigare. 

 Finns det begräsningar för vilka kurvaturer tejpmaskinen klarar? 

Ja, den maskinen vi har är en ATLM (automated tape layer maschine) men den används som en CTLM 
(contour tape layer machine). Kurvaturen på main-skin till large cargo door är den kurvatur vi klarar 
av att lägga med maskinen. Och det är en radie på ca 2900 mm.  

 När man gör integrerade konstruktioner, läggs då något med tejpmaskinen? 

Till skevrodret för Airbus A320 läggs över- och underskal samt frambalk med maskinen, och sen 
varmformas de. Övriga delar till skevrodret läggs sedan på plats i verktygsramen och sen lägga över- 
och underskal på.  

 Vilka storleksgränser sätter autoklaverna? 

 Den störta är 14 meter lång och tre meter bred. 

 Finns det fler bra exempel än skrevrodret där man lyckats bra med att konstruera för 

komposit? 

Jag kan inte komma på något just nu.  

 Anser du att integrering är bra? 

Ja, jämfört med att bygga ihop det som med large cargo door. Det är lätt att säga men svårt att göra. 
Det skulle kanske gå att integrerar C-spanten med main-skinet och gjort dem mer som hatt-profiler 
som på de andra dörrarna. Det hade också kunnat vara integrerade Z-profiler och inte slutna hatt-
profiler integrerat med ytterskalet. Large cargo door hade sett helt annorlunda ut än vad den gör 
idag om de konstruerat för komposit.  

 Är några profiler lättare att tillverka än andra? 

C- och L-profiler är lätta, Z-profiler är lite svårare.  

 Skulle man kunna göra långa profiler och sen kapa dem vid önskad längd om profilen varit 

rak och inte avsmalnade? 

Det hade varit trevligt. Japanerna har en maskin som lägger balkar kontinuerligt och härdar under 
tiden och som sen kapas av där de ska. Hade C-spanten varit lika breda hela vägen hade det varit bra. 
De effekter som får beror också på förhållandet, har vi smalare liv så vänder det och blir ett kupigt liv 
istället för konkavt. Runt ca 70 mm så har man ett ganska så plant liv men sen vänder det och börja 
gå åt andra hållet men detta varierar med tjockleken.  

 Vad beror det på? 

Bland annat på egenskaperna i materialet och en viss styvhet i fibrerna . När man härdar trycks 
materialet ihop och det måste ta vägen någonstans.  

 Vilka efterbearbetningsmetoder vill man helst undvika med komposit? 
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Vi vill undvika shimsning, det tar tid och kostar pengar.  Att vi gör detta i detaljstadiet är bara för att 
undvika det i sammanbyggnad.  

 Hur är det med borrning? 

Det är alltid bra att undvika borrning. Dels har man alltid risk för fläkningar runt hålet, så kallad 
delaminering,  och  dessutom är borr för kolfiberkomposit ganska dyra eftersom de antingen är 
tillverkade av hårdmetall alternativt är diamantbelagda. Största bekymret är fläkningsrisken.  

 Går det att göra hål innan man härdar? 

Det är svårt att klara lägeskraven för hålen. Visa håla görs innan härdning, t.ex på balkarna till Gripen. 
I vingbalkarna har man gjort trekantiga hål på flänsarna eftersom bränslet ska kunna flyta in. De har 
stora trekantiga hål så nära radien som möjligt. Då används små formpluggar som läggs till och sen 
skärs ut i tillskärningen. En typ av net molding kan användas för att slippa trimpålägg, då trimmas 
inte konstruktionen efteråt, utan får det färdigt direkt. All bearbetning är bra att undvika för det 
kostar och riskerna med det gör det besvärligt. Det finns fina tekniker för borrning men det är inget vi 
använder på Saab. Vi borrar också i komposit. Det första som görs är att det borras upp verktygshål 
innan de plundras från verktyget. Vi gör även ett antal förborrningshål som tas upp i samband med 
fräsningen, och även en del större hål så som jigg-hål och lätthål. Lätthålen skulle man kunna tänka 
sig göra av samma typ som hos balkarna för Gripen, med formpluggar. Lätthåll gör komponenten 
lättare. Hållfasthetskraven styr och det har gjort komponenterna tjocka, men eftersom man gör 
massa lätthåll hade man kanske kunna göra dem tunnare istället.  

 Hur tunna går det att göra kompositkomponenterna? 

Vi gör en stor cylinder till RUAGs Spacebus som är stommen till satteliten, där har vi som tunnast 0,3 
millimeter. Det finns inga begräsningar utan det är hållfastheten som styr det. Det går att göra tjocka 
komponenter också, vi har gjort upp till 80 millimeter. Optimal tjocklek för att minska defekter skulle 
jag gissa är ca 3 millimeter. Tunna komponenter är det mindre problem med defekter som med 
radier, flänsar och liv. Det är mindre material som ska ta vägen någonstans vid härdningen, 
problemen ökar med tjockleken.  

 Använder ni några standarder eller konstruktionsregler för hur kompositdelar ska se ut och 

hur de tillverkas? 

Det finns standarder som styr konstruktion. Sen finns det standarder med generella krav på 
kompositartiklar som gäller främst Gripen, de berör generella toleranser, tillåtna kupigheter etc . För 
Boeingdetaljerna är det SAAB som satt kraven och Boeing har godkänt dem. Boeing är inte 
intresserade om vi skriver anmärkning på varenda artikel vi tillverkar, de vill bara att vi levererar i tid. 
Det finns även standarder som styr tillverkningen.  

 Gäller kraven endast komposit eller är det på artikeln generellt? 

Jag tycker inte de har tagit hänsyn till material. Till Boeing 787- 9 har de tänkt om lite, innan har vi 
haft ett ytformskrav och ett planhetskrav som gäller hela ytan. Nu har vi gjort om det så att om du 
har ett som ska monteras här (visar ut mot radien på exemplet) så gäller det kravet bara på den ytan. 
Det blir enklare att klara kraven då eftersom kraven för resten av ytan är generösare.  Det löser 
mycket problem när man tänker på det sättet. Om det inte finns någon mötande artikel spelar inte 
kupigheten någon större roll.  

 Har man försökt samla ihop och sprida informationen från tidigare projekt? 
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Nej det har man inte gjort. Vi kommer kanske börja göra lessons learned. Det kan vara ett problem 
att det inte alltid rätt folk som är med på lessons learned, fler från lägre nivåer borde vara med 
eftersom de har praktisk erfarenhet från projektet.  

 Finns det någon speciell faktor som driver upp kostanden för tillverkning av delar i komposit? 

Uppläggning av artiklar brukar vara den faktor som driver upp kostnaden mest. Faktorer som 
påverkar är storleken, antal skikt, antal förstärkningsskikt eller trappningsskikt, formen på artikeln. 

 Är det svårt att göra cirkulära former och cylindrar? 

Det har sina utmaningar men det har vi lyckats bra med. Slutna former som t.ex. cylindrar kan vara 
svåra. I början av Spacebus-projektet var det många som sa att vi inte skulle få loss cylindern från 
verktyget. Cylindern är 1,2 m i diameter och 4 meter lång, det är en dubbelskalskonstruktion med 
aluminiumkärna med olika densitet.  

 Hur svårt är det att limma ihop komponenterna i efterhand jämfört med att nita?  

Vi har limmat mycket. Vi tillverkade tidigare framkroppen (cockpit) till NH90 och den var helt i 
komposit och innebar mycket limning. Det var en del nitning också för de litade inte helt på limmet. 
Det är inte svårt att limma men det har sina utmaningar, det är lätt att det blir luft inneslutningar i 
fogar etc. Innan hade vi plåtlimning också. Problemet med att limma komposit mot metalliska 
material är att de har olika värmeutvidgningar och då finns risk att man bygger in spänningar och att 
det slår sig. Komposit mot komposit är inget större problem, inte metall mot metall heller men det 
ställer höga krav på rengöring av ytorna som ska limmas och på miljön där limbeläggningen ska 
utföras.” Rent Rum”-miljö krävs. Det är inte lika hårda krav vid nitning. 

 Är det någon geometri som gör det svårare att få ut verktygen? 

Något som är svårt är negativ släppning men annars är det inget som är svårare än något annat. Helt 
raka verktygsdelar kan det vara lite bekymmer med men är de avsmalnade åt rätt håll (positiv 
släppning) är det lättare att dra ut dem.  

 Är hanverktyg lättare att använda än honverktyg? 

Ja det är det. Mycket beror på att när man lägger honverktyg måste man ha en radie på minst 8 mm 
för att det ska fungera bra, har man en mindre radie så får man bekymmer på insidan. Man får 
tjockare radier i honverktyg och det blir ansamling av matrisplast i radierna vilket medför risk att 
fibervolymprocenten blir för låg. I hanverktyg får man mindre matrisplats och högre 
fibervolymprocent istället.  

 Använder ni honverktyg till någon komponent idag? 

Nej inte idag, vi hade en del tidigare.  

 Vill man göra konstruktioner med radier större än 8 mm i honverktyg? 

Ifall man vill undvika för tjocka radier så behöver radierna vara större än 8mm. 

Generellt är det lättare att göra i hanverktyg.  Den ytan man ska bygga på ska helst vara verktygsytan, 
så det borde vara det som styr. Ibland går det att ha dubbelsidiga verktyg med men det är också 
komplicerat, eftersom laminatet är tjockare innan härdningen är det svårt att ha dubbelsidiga 
verktyg. Det beror också på hur artikeln ser ut.    
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 Gör man några prototypbyggen i komposit? 

Ja det pågår en viss verksamhet. Vi har en utprovningsgrupp som arbetar med teknikprojekt etc. 
Mycket av det som kommer fram i de projekten stannar där och blir inte allmänt spridd. 

Intervju 2 – Produktionstekniker för komposittillverkning 

 Vad är svårigheterna med tillverkning av kompositartiklar? 

Återspring och formförändringar vid härdning måste förbättras. Vi måste ta höjd för flytande 
mellanlägg och tar vi höjd för det då ryker ett antal dagar i härdtid redan där och slår naturligtvis på 
utfallet eftersom det är en del av en jättetolerans. En annan sak som man kan börja arbeta med 
redan nu är att inte titta på materialtoleranserna som de ser ut idag, idag har man ett spann, och 
passar inte delarna ihop måste man använda flytande mellanlägg, men jag vet att Boeing tittar på det 
här med att alla ingående komponenter har en tolerans på sig och vårt mål är att skikten har en viss 
tolerans och de tar man med sig när man konstruerar. Det Boeing gör att de köper material med den 
specifikationen men de konstruerar och tillverkar sina artiklar på en snävare tolerans. Då tar man 
bort en del av det här med flytande mellanlägg i bästa fall. Anledningen till att de kan göra det är att 
när de tillverkar material har de sin toleransvidd men de kör aldrig på maxtolerans utan de kör med 
marginal. Så konstruerar Boeing och det gör inte vi och då blir det grövre grejer och flytande 
mellanlägg.  

En svårighet finns med vävmaterialet.  Teoretiskt har det en viss tjocklek men av historien vet vi att 
det inte stämmer, men på grund utav det kan det därför byggas hur fel som helst men vi ligger 
fortfarande inom spec. Det är viktigt att tänka på att verktygsytan möter rätt verktygsyta för det är 
där du har din tolerans. Att jobba med stelkroppar så att verktygen är hårda på både över och 
undersidan gör att det passar in bättre i toleranskedjan.  

 Varför görs inte det idag med verktygen? 

Det vi konstruera och bygger i huset gör vi så, men inte det utanför. Large cargo door är en byggd 
dörr. För en kommande dörr skulle man göra helt annorlunda, det finns en del förslag på hur den 
skulle kunna konstrueras.  

 Kom er kompetens in i utvecklingen av large cargo door? 

Grundkonceptet var klart när vi kom in. Mycket av det som var sagt till large cargo door var felaktigt 
av den produktionstekniker som var då, det fanns en lösning som inte fungerade. Varför vi bygger C-
spanten som vi gör är för att det är en nödlösning som bygger på våra Z-profiler till A340. När man 
handlaminerar något finns ett visst utfall. Våra återspringskunskaper och vårt uppläggningsverktyg 
kostar eftersom det inte går att iterera ihop det rikigt. I princip kan jag lära dig att göra ett C-spant 
men du kan fort farande inte bygga det exakt från gång till gång. En individ kan bygga fem likadana 
med olika återspring, det finns för många faktorer som spelar in.  

 Är det några faktorer som skapar mer komplicerat återspring, och att det blir mer 

oförutsägbart hur det kommer bete sig? 

Vi har ett antal faktorer som fortfarande är okända när det gäller C-spanten.  

 Hur ser ni på integrerade artiklar, dess möjligheter och svårigheter? 

Det är alltid lite svårt men många gånger går det att hitta en integral konstruktion på de flesta 
artiklar. Sen är det en balansgång mellan integralkostnaden och totalkostanden. Ofta blir det svårare 



Konstruktion för tillverkning av strukturdelar i komposit  

- 48 - 
 

att tillverka eftersom verktygen blir dyrare men man vinner ofta det i sammanbyggnad. Det är inte 
lätt med integration. I sammanbyggnad finns det möjlighet att ta hand om felutfall men med en 
integral lösning måste man se till materialparametrarna, hur lever materialet och hur hamnar 
artikeln efter man härdat den och hur är det med återspring etc. Det måste bli rätt på en integral 
lösning, det måste bli likadant varje gång och då krävs det en form utav automation i processen. Vi 
måste gå från att det är handupplagt, där det blir olika från gång till gång. De steg som kan göras 
maskinellt de ska göras maskinellt när det handlar om integrala konstruktioner för annars blir det att 
vi får ett felutfall.  Idag använder vi tejpläggningsmaskinen på fel sätt, den ska helst kunna accelerera 
men idag blir det många start och stopp. Med integrala lösningar kan man bygga in fästen på insidan, 
men på den biten är vi lite dåliga på att tänka på hur vi monterar eller hur man sätter fast en balk på 
insidan.  

När vi diskuterar en konstruktion vid en konceptstudie har vi några punkter vi går igenom för 
integrerad konstruktion.  

 Går det att göra den integrerad?  

 Går den att laga?  

 Är den repeterbar? Exempel går det att automatisera uppläggningen eller att tillverka både 

för en vänster och högerhänt? 

 OFP (oförstörande provning) kan stoppa vilken konstruktion som helst. Om vi inte kan 

genomföra OFP spelar det ingen roll att vi får ihop konstruktionen. 

OFP är väldigt konservativt. Det finns tre saker som ökar priset på våra kompositartiklar och det 
första är grundmaterial, komposit är ett dyrt material. Sen är det upplägget, det är tidskrävande och 
sen har vi OFP. OFP talar om ifall artikeln är okej eller inte.  

 Hur kan man utveckla OFP? 

Det finns andra metoder för OFP, men i och med att våra artiklar kommer att gå till vidare montering 
skulle man kunna bygga in någon form av belastningsprov i de riggarna som den sätts upp i. Då kan 
den dras, vrids, eller belastas så att man känner sig tryck med artikeln, så att man ser att den är okej. 
Sen kan man sätta på mikrofoner så att man kan lyssna på vad som händer när man belastar den. På 
så sätt kan man samla data.  Vi ska inte utesluta OFP helt men vi måste bygga erfarenhet inom 
alternativa metoder. Tyvärr är OFP för flyg och komposit ganska strikt. Det är svårt att övertyga att 
man bör göra på ett annat sätt. Vi använder idag ultraljud vid OFP. Det man hittar med ultraljud är 
ifall man har delaminering eller en por i laminatet, eller att man hittar en folie som lagt sig emellan 
innan skikten. Men om tejpläggningsmaskinen står och läcker olja samtidigt som den kör över ett helt 
laminat, det hittar den inte.  Olja eller silikon kokar inte bort under härdning utan ligger kvar och då 
saknar vi vidhäftning mellan två skikt, det hittar vi inte med ultraljud.  

 Varför gör man inga belastningsprov idag? 

Man gör det på så sätt att man kör flygplanet i en testjigg. Metoden är bra men den täcker inte allt, 
man måste utvecklas och gå vidare.  

 Vilka begränsningar sätter det här idag? 

Vi kanske vill göra en radie som inte fungerar i OFP, då måste vi ändra och göra en radie som fungera 
i OFP men som inte är en optimala lösning. Kan vi inte OFP:a så fälls konstruktionen. Ju mer 
integrallösning vi har desto svårare blir det att göra OFP.  En traditionell kompositartikel är ett plant 
skin som man hänger upp i OFP maskinen och skannar över. Är det då istället ett skin med stringers 
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måste man in manuellt mellan och läsa av med maskinen. Det mesta görs idag manuellt. Vi använder 
oss också av en del specialanpassade avläsningsmaskiner.  

Härdning, återspring och repeterbarhet, de återkommer hela tiden ihop med plundring. Vi kan göra 
världens bästa verktyg men den tar 35 timmar att härda, men om vi härdar snabbare kommer vi inte 
se något på materialet men det påverkar återspringet och då påverkas repeterbarheten, och så är 
man tillbaka vid start igen. Vi börjar alltid med att titta på om vi kan bygga konstruktionen och om vi 
kan plundra den från verktyget. Hela tiden är du tvungen att gå tillbaka till repeterbarhet, kommer 
skanningen visa likadant varje gång?  

 Vad skapar enkel repeterbarhet? 

Plana laminat med alla fiber i en riktning. Att ha ett plant laminat med en knäck på som är 45 grader, 
med sunt förnuft vet du ungefär vart du ska starta att lägga laminatet för att fibrerna ska vrida sig 
rätt i knäcken. Beräknar vi återspring för det måste vi tänka på både vänster- och högerhänta ska 
kunna lägga laminatet. Konstruktion måste förstå att fiberriktingarna ändras. I verkligheten får du 
inte lika fina streck som i Catia.  

 Tar man vara på kunskap från tidigare lösningar och projekt? 

Vid nya projekt sitter vi tillsammans med andra discipliner och då kan vi ta upp vad som är nytt och 
vad som har fungerat tidigare etc. Då får vi också koll på vad de andra har gjort. Det är viktigt att 
prata med varandra hur de har gjort, kunskapen finns inte nerskriven på ett ställe.  

 Vilka är de viktigaste komponentparametrarna i konstruktionen? 

Det viktigaste är att få ut kunskapen om komposit så att inte den kompetensen sitter hos ett fåtal 
individer. Bredda kunskapen är viktigt. Standarder för hur man ska konstruera, blir fort ett gammalt 
dokument när det gäller komposit. Vissa saker vi tyckte var smart för två år sen skulle vi aldrig göra 
idag.  

 Finns det några riktlinjer för hur man ska konstruera kompositartiklar? 

Man måste alltid hitta på något nytt. Vi kan inte konkurrera med ett traditionellt koncept, vi måste 
tillverka dem annorlunda, så vi lockar kunden med teknologi istället. Vi är inget lågkostnadsland, utan 
det är svårt att producera här och då måste vi ha ett högt teknikvärde för kunden istället.  

Det är viktigt att samlokalisera starten av projekten. Alla discipliner måste vara med vid uppstarten.  

 Kan ni komma med krav på konstruktionen? 

Det är vi högst delaktiga i, vi har en kravbild på hur artikeln ser ut och då väger vi in repeterbarhet 
och OFP. Om det inte går att bygga måste vi i ett tidigt stadige kunna fundera ut hur vi ska lösa det, 
kan vi tillverka något verktyg för det etc.  

Intervju 2 – Beräkningsingenjör specialiserade på toleranser 

 Hur ser du på möjligheterna med integration när det kommer till komposit? 

Det är det som är målet i GF Demo och Cleansky. Sen finns det en gräns för integration men som vi 
inte har nått än. Har man något som är väldigt integrerat och det skulle gå fel i tillverkningen så kan 
man inte bara skippa den komponenten utan då måste den repareras på något sätt. Har man mindre 
detaljer är det enklare att ersätta den komponenten än att skrota en hel vinge.  
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 Vad är det som skulle kunna gå snett? 

Det skulle kunna hända något under autoklavtiden. Eller att man får porer mellan kompositskikten. 
Det kan vara svårt att inspektera. Det är lättare att göra om en liten komponent men det man vinner 
på att integrera är att du får en stor artikel på en gång. 

 Är det lättare att det blir porer när man har en stor artikel? 

Det vågar jag inte säga, men konsekvenserna blir större på en stor artikel. 

 Vid inspektioner, vad är det för gränser som gäller? 

I Boeingfallet införde man en helt ny utrustning för att komma åt radierna. Är det då något som är 
inbyggt t.ex. en hatt-profil och du ska in med ett verktyg för att söka av i en radie så kan det vara 
svårt, om det inte är så att man kan komma åt från utsidan. Det är viktigt att tänka på 
inspektionsmöjligeten vid konstruktionsfasen, man måste ha ett helhetstänk och kommunikation 
mellan disciplinerna. Det man vinner på integration är toleranserna. De måste kolla på hela 
toleranskedjan vid konstruktion.  

 Hur tajta toleranser klarar man av? 

Det är en svår fråga. Det är hårda toleranser. Idag har vi en tjocklekstolerans också på det vi tillverka. 
Toleranserna måste ses över. 

 När ni beräknar återspring, vad är lättare och vad är svårare att simulera så att det är 

verklighetstroget? 

Materialdata, och processparametrar är viktigt, där värmeutvidgning är en jätteviktig parameter. Sen 
finns det andra saker som kommer in, andra parametrar, vilka det är variera beroende på artikeln. 
Sen har vi moduleringsaspekten, hur gör man det här? Med vilken finhet måste man jobba?  

 Är det några geometrier som är svårare än andra att veta hur den beter sig? 

Egentligen inte om man tror på beräkningar, då är det mer en modulariseringsfråga. Det finns inga 
tumregler, de stämmer inte.  Har man rätt indata och modulariserar så tror jag att man kan göra 
väldigt bra beräkningar.  

 Vilka slags återspring är svårare att få till verktygsmässigt, vad vill man undvika att göra? 

Jag tror man helst vill undvika shimsningen. Det handlar om toleranser. När det gäller C-spanten till 
Boeing ska det på beslag på bagsidan som alltid blir lite skrovlig, där har vi haft problem med 
shimsningen. Vi har gjort om den ganska mycket. Vi hittade formen snabbt men sen har det blivit en 
del arbete med att fixa till den. Vi hade fel värden från början på materialdatan, så det har gjorts om 
den en del med tiden. Jag tror fortfarande att vi har problem med shimsning, om det är verktygen 
som är problemet eller om det är olika utfall beroende på hur man gör när man bygger balken det 
vet jag inte. Man har problem med att man får en öronbildning på C-spanterna, det handlar inte om 
hur vi har beräknat utan mer om radier, och hur kompositen krymper vid avsvalning. När man lägger 
kompositen över verktyget så innebär det stora problem för den som lägger kompositen, de stryker 
och stryker och det är jobbigt för handlederna. Då kan man tänka på fiberriktingarna, vad händer 
med fibrerna när man lägger det olika från gång till gång.  

 Påverkas återspringet av om man har hon- eller hanverktyg? 
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Ja absolut. Med ett honverktyg finns risken att materialet hänger sig i radien när man ska in med 
skikten. Får vi då en förtjockning där så ändras radien och det blir tjockare lokalt. I Cleansky har vi ett 
exempel där man lägger kompositen över ett hanverktyg och sedan skjuter in det i ett honverktyg, 
och då blir det en mix av han- och honverktyg. Den nominella tjockleken är tjockare innan härdning 
och då pressar man ihop skikten vid ungefär vart fjärde skikt för att göra det så kompakt som möjligt. 
Ska man skjuta in hela upplägget med hanverktyget i honverktyget måste det passa, det kan inte vara 
för tjockt. 

 Ser du något som driver upp kostnaden vid tillverkning av komposit? 

 Det är lättare att svara på frågan, hur kan vi minska kostnaden? Då tror jag att ökad automation är 
svaret, men kommer påverka certifieringen det vill säga att vi måste kunna övertyga myndigheterna 
om att förändringen av processen (automation) inte påverkar helheten. Vi vill tillverka för att uppfylla 
de krav vi har men nu handlar det om att komma ner i kostnad och ändå ha tillräcklig kvalitet på 
artiklarna. Vi måste undersöka vissa saker så som effekter och defekter. Robotisering pågår, vi 
startade en del i tidigare projekt. Då började vi lite med automatiserad komposittillverkning. Det 
pågår en del plockaktiviteter med att försöka automatisera. Det finns gränser, det svåra är att veta 
var de går. Skulle vi göra C-spanten med robot istället skulle takten öka. Visa saker går att 
automatisera. 

 Om C-spanterna tillverkas automatiskt, skulle de behöva shimsas lika mycket som tidigare? 

Repeterbarheten kommer öka, men ytan blir nog den samma. När man jobbar manuellt arbetar man 
alltid på lite olika sätt, en robot gör likadant från gång till gång. Vi har tejpläggningsmaskinen idag och 
den klarar svaga kurvaturer. Vi måste arbeta över gränserna för att lyckas. Producerbarheten är en 
nyckelfråga, man måste alltid fråga sig om det går att tillverka.  

 Vad är det man främst måste fokusera på för ökad automatisering? 

Det är många discipliner inblandade och kanske då också många programvaror. Jag vet att man har 
problem med radier på plana skikt. För att undvika mjukvaruproblem bör man ha ett program som 
fungerar i alla led, inte bara jättebra i ett led.  





Appendix 7 - Studiebesök Tillverkningen av large cargo door 

- 53 - 
 

Appendix 7 - Studiebesök Tillverkningen av large cargo door 

Stationerna 

Förarbete: sätta ihop spanten som sitter längst ut på varje sida av dörren, 2 per dörr. Det görs även 
en del förarbete på spanterna 3-5 som sitter mellan dessa 2 

1a: Nedre balken monteras, i denna sitter låsmekanismen. De sju spanten som sitter lodrätt 
på insidan av main skin monteras också här. 

1b: Hål borras för aluminiumbalkarna som sitter mellan de lodräta kompositspanten och 
dessa balkar monteras sedan i samma station. Här borras även upper beam (komposit) samt 
att den monteras ihop med vinklar och outer housing (som sätts ihop i förarbetet) 

2: Automatiserad borrning av hål i main skin, borras från utsidan.  

3: Nitar sätts i main skin och tätningsfogen läggs och insidan av dörren rengörs. 

4: Automatiserad borrning av hål i inner skin, borras från insidan. 

5: Hålen för removable skins borras, samt att de shimsar hingarna och monterar seal 
retainer. 

6: Removable skins sätts fast och kontrolleras manuellt med tolkar. Även borrning och 
montering av hingarna sker på denna station. En del jordkablar monteras också samt att 
ventluckan monteras 

7: Dörren demonteras från jiggen och hängs in i en fast jigg utanför linan. Kablage och 
hydraulik monteras och nitar målas för att göras korrosionsbeständiga.  

8: Dörren demonteras från jiggen och de sista fästelementen och hydrauliken monteras, 
också de sista delarna till låsmekanismen sätts dit. Här monteras även alla aktuatorer som 
ingår i hydraulsystemet och det sista på kablaget görs klart 

9 Testning och funktionskörning, gör reningsprov på oljan och mäter med laser att allt är 
inom toleranserna.  

10 Slutgiltig testning.  

Arbetet i monteringen 

Idag arbetar 65 personer i monteringen av LCD. För att nå målet med att kunna tillverka 6 dörrar i 
veckan kommer arbetsstyrkan utökas till 104 personer fram till sommaren 2014. Förutom att utöka 
bemanningen från tre till fem personer i några av stationerna kommer dessutom delar av linan flyttas 
och det kommer att finnas två stationer vardera av station åtta till tio.  

I monteringen tillverkas både fram- och bakdörrar till 787-8 och 787-9. Snart ska dock den sista 787-8 
dörren vara klar och då kommer endast 787-9 dörrar tillverkas i linan.  Bak- och framdörrarna skiljer 
sig något från varandra och också jiggarna dörrarna hänger i är olika. Antalet jiggar av varje sort är 
begränsat, de går att göra om dem så att den passar den andra sorten men detta är ett tidskrävande 
arbete. Om en dörr har en avvikelse som inte kan åtgärdas inom en rimlig tid demonteras dörren  
från jiggen så att en ny dörr kan börja produceras under tiden att avvikelsen åtgärdas.  
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Montörerna som arbetar på linan lär sig en station och arbetar sedan där. Inför taktökningen i 
produktion har man som mål att lära upp en grupp flera stationer så att de kan hoppa in vid sjukdom 
etc.  När montörerna börjar ett uppdrag checkar de ut ett arbete ur ERP-systemet. Där står precis vad 
som ska göras och på vilket sätt. När arbetet är utfört checkar de av det i samma system så det enkelt 
ska gå att spåra vad som är klart och vem som utfört vad. Montörerna har också Delmia som hjälp i 
sitt arbete. I programmet kan de se hur montagen ser ut och vilka artiklar som ingår. Här visas också 
alla ändringar som är gjorda. Det är montörernas ansvar att uppdatera sig om vilka ändringar 
kopplade till deras station som har gjorts.   

Genom Delmia och ERP-systemet har företaget försökt att införa ett standardiserat arbetssätt men 
fortfarande finns det utrymme för montörerna att själva bestämma hur de utför arbetsuppgifterna. 
Arbetet med att standardisera arbetsmomenten har mött motstånd och det är dessutom mycket 
svårt att se vilket sätt som är det bästa att utföra de olika momenten. Man ser dock att detta kan 
skapa en del problem när både takten och bemanningen ska ökas vid stationerna.  

De fästelement som används vid varje station hämtar montörerna själva i en station bredvid 
monteringslinan. Stationen är ett tvåbingesystem som Servistik ansvarar för att fylla på. De olika 
fästelementen ligger inte i någon specifik ordning utan montörerna får söka på artikelnumret som är 
listat i närheten av stationen. Eftersom de jobbar på samma station hela tiden ser de inget problem 
med att snabbt hitta det de behöver. Men i utvecklingen av linan finns planer på att placera lagret av 
fästelement i anslutning till stationerna istället.  

I monteringen av dörrarna är det krav på att många av de verktyg som används kalibreras med 
förutbestämda intervaller. Det är montörernas ansvar att försäkra sig om att verktygen som de 
använder är rätt kalibrerade. Då det är ett par månaders ledtid på att kalibrera verktygen måste fler 
verktyg köpas in och planeringen för kalibrering ses över för att klara produktionsökningen. SAAB har 
också hårda krav från Boeing att fogarna mellan olika komponenter är noggrant gjorda och att ytorna 
runt omkring rengörs efter fogning. Ett tidskrävande arbete som ses som onödigt av många då ytorna 
som rengörs ändå täcks med en innervägg innan dörrarna monteras på planet.  

Varje morgon har hela monteringsteamet möte där de avvikelser som rapporterats föregående dag 
tas upp och man går igenom hur arbetet på stationerna ligger till. Vid linan finns en tavla med en lista 
på vad som ska göras vid varje station. Där ska de som arbetar på stationen fylla i hur de ligger till och 
vad de har gjort. Om arbetet går som planerat placeras en grön cirkel över listan för stationen och 
om det är något som avviker från plan placeras där ett rött kors istället.   

Om montörerna upptäcker ett fel eller en avvikelse ska det rapporteras till gruppsamordnarna för 
linan. De i sin tur dokumenterar och rapporterar felet till material review board (MRB). Två gånger 
om dagen har gruppsamordnarna och MRB möte och går igenom fel som upptäcks. Beslut om hur 
avvikelser och fel ska hanteras kan endas göras av MRB vars personal är certifierade. Om ett fel 
upptäcks efter kontorstid kan MRB kallas dit på jourärende. Det är gruppsamordnarna som bedömer 
om avvikelserna är så pass akuta eller om de kan vänta till nästa planerade möte. Om 
konstruktionsfel upptäck under tillverkningen blir någon från avdelningen som ansvarat för 
konstruktionen ansvarig för att felet åtgärdas, till exempel kan komponenter från 
kompositverkstaden vara felaktiga eller inköpta komponenter kan ha blivit skadade under transport, 
då får komposit respektive inköp åtgärda problemet. Detta kan bli problematiskt på grund av långa 
leveranstider, en kompositdetalj tar runt en månad att få levererad.  
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Appendix 8 - Studiebesök Kompositverkstaden 

Alla artiklar som tillverkas i kompositverkstaden kontrolleras med ultraljud. Ett problem är att det 
kan finnas luft kvar i kompositmaterialet och då måste artikeln kasseras eftersom det är svårt att 
åtgärda när materialet har härdat. Det är vanligt att ligga mellan 2-10 % kassationsgrad när man 
tillverkar komponenter i komposit. Förutom ultraljuskontrollen gör de även en formkontroll. ”Best-
fit” kan tillämpas efter formkontroll, då läggs kompositdelen i den bästa möjliga position för att 
minimera inbyggnadstoleranser. Sedan borras det styrhål så att sammanbyggnad kan montera den 
på bästa sätt. 
 
Tjocklekstolerans för komposit kan vara upp till 5% . Tjocklekstoleransen är svår att göra något åt 
eftersom materialet kommer från underleverantörer, det är lättare att påverka formtoleransen. 
Sammanbyggnad vill ha liten variation av toleranser, gärna från artiklar som är automatiskt 
tillverkade, med en stabil process. En robot är bättre på att göra exakt samma sak om och om igen 
och det blir då färre avvikelser.  För att få till toleranserna i hela tillverkningskedjan är utmaningen 
att hitta stabila processer.  
 
Nästan allt kompositmaterial som läggs på Saab är enkelriktat. Vilket betyder att fibrerna ligger i 
samma riktning i ett skikt. Från det enkelriktade kompositmaterialet skärs det ut i bitar som läggs på 
varandra i olika fiberriktningar innan det härdas. En ”tejpläggningsmaskin” kan användas för att 
tillverka plana laminat, men form och komplexitet begränsar användningen av maskinen. De vill 
använda maskinen i så stor utsträckning som möjligt eftersom det dels är en stabilprocess och dels 
har varit en stor investering som de vill utnyttja så kostnadseffektivs som möjligt.   
 
Att ta fram en ny komponent i komposit kräver en lång utvecklingsprocess. Skevrodren som är en av 
de delar de idag tillverka i kompositverkstan tog ca ett år att ta fram en produktionsprocess för. Att 
ta fram nya delar i komposit kräver mycket utprovning för att få till en bra tillverkningsmetod. På 
grund av tidspress görs ibland en inte fullt utprovad lösning där de tror sig kunna lösa problemet 
senare. Den långa utvecklingsprocessen beror till stor del på att det tar lång tid att utveckla och 
skapa nya verktyg. Detta är också mycket dyrt och de måste göra simuleringar och tester.  

När man tillverkar komponenter i komposit ser man många fördelar med att integrera delarna så 
mycket som möjligt. Detta för att förebygga svårigheter som kan uppstå i slutmonteringen. Dock 
finns en stor risk med detta eftersom om något blir fel så kan det innebära att hela delen kasseras. I 
dagsläget används framförallt nitar som fästelement oavsett om delarna består av komposit eller 
metalliskt material. Detta beror till stor del på att det finns mer kunskap om denna typ av 
fästelement och metoderna för både konstruktion och tillverkning är väl beprövade så kvalitén kan 
säkerställas. Att fästa ihop delarna på detta sätt inbär dock ofta merarbete eftersom de finns krav på 
ytorna mellan två delar måste ligga an mot varandra ofta inom ett maxgap av 0.2mm något som är 
svårt att uppnå när man arbetar med kompositmaterial. Glapp mellan olika delar måste då fyllas med 
liquid skims, en process som är dyr och kan medföra en ökad brandrisk för flygplanet i tjänst. Det 
finns metoder för att istället limma ihop kompositartiklar, men detta innebär ytterligare ett 
processteg som tar tid och det krävs annan metodik för att beräkna och kontrollera hållfastheten i 
fogarna.  

För att effektivisera både slutmonteringen av produkterna och framförallt tillverkningen av delar i 
komposit är det viktigt att redan från början konstruera för produktion. För att få förståelse för 
möjligheterna med kompositmaterial och hur tillverkningen går till har konstruktörerna möjlighet att 
besöka verkstaden och vara med vid tillverkningen. Efterfrågan på dessa studiebesök har ökat under 
senare tid. 

De ser idag framförallt två områden som de måste bli bättre på för att kunna effektivisera 
tillverkningsprocessen. Dels finns det ofta hårda tjocklekskrav på komponenterna vilka kan vara svåra 
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att uppfylla när man tillverkar i komposit. Dels uppkommer många avvikelser på grund av återspring 
som skapas av interna spänningar i materialet. Vid manuell tillverkning är det svårt att lägga bitarna 
exakt lika från gång till gång vilket påverkar återspringet, dock ser de att de blir bättre ju fler 
komponenter de tillverkar. Det går att göra simuleringar av hur återspring kommer att te sig. Då kan 
verktygen som materialet läggs på i autoklaverna anpassas så att resultatet är inom tolerans trots 
återspring. Om man inte lyckas med sina simuleringar av återspringet måste verktygen kompenseras 
vilket är kostsamt och tar tid. 
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Atlas Copco – Mechanical Rock Excavation 

Intervjuobjekt 

Stefan Dahlberg – teknisk chef Atlas Copco MRE 

Bakgrund 

Atlas Copco har 50-60-års erfarenhet av att bygga gruvmaskiner. I Örebro tillverkas ca 800-1000 
enheter per år för underjordsbruk. MRE, Mechanical Rock Excavation, är en liten del av Atlas Copco 
som jobbar men mycket specifik typ av produkt som säljer ca 15 enheter per år. Produkten är en 
maskin som används till att göra stora lodrätta gruvhål, med en diameter på upp till 6 meter. 

På MRE:s konstruktionsavdelning arbetar 35 ingenjörer. All produktion är outsourcad, tillverkning 
och montage köps in av andra parter. För övriga Atlas Copco finns två stora produktionsanläggningar 
där produktion och montering sker på plats i Örebro. MRE:s produkter passar inte in i den övriga 
tillverkningen då deras maskiner är mycket stora och tillverkningstiden är upp till 3 månader.  

 Just nu arbetar man också med ett utvecklingsprojekt tillsammans med gruvkunder. Det är en stor 
tunneldrivningsmaskin som väger upp till 700 ton och 70 meter lång. Maskinen byggs i Finland då det 
inte finns tillräckligt stora lokaler i Sverige. I Finland görs funktionstester där man torrkör maskinen, 
sedan kommer den skeppas över till USA där den första tunneln med maskinen ska grävas. 

Produktutvecklingen  

All produktutveckling hos MRE sker i Örebro. På avdelningen arbetar 30 ingenjörer med utveckling 
och 5 med någon form av linjearbete för redan existerande produkter som har en egen businessline. 
Produktutvecklingen följer en klassiks State gate-modell som liknar den modell övriga industrier i 
Sverige använder sig utav. Den består av gater och milestones som måste godkännas för att gå vidare 
med arbetet. Det finns en produktutvecklingsprocess för Atlas Copco som alla följer.  

Alla discipliner hos företaget, så som inköp, produktionsteknik, produktionsberedning, teknisk service 
och ingenjörer inom olika discipliner är med i projektprocessen redan från start. Det finns discipliner 
som tas in projekten men som inte ingår i de 35 ordinarie resurserna. Serviceteknikerna är de som 
arbetar på maskinerna rent praktiskt, de är med tidigt i processen eftersom säkerhet prioriteras 
högst. Säkerheten för operatören är viktig med tanke på produktens storlek. Produktionsteknik är en 
liten del av teamet, de har några resurser som kan produktionsteknik för att kunna kommunicera 
med de som ska tillverka och bygga maskinerna. De fungerar som en länk mellan de på Atlas Copco i 
Örebro och tillverkarna. Inom Sverige har de tre leverantörer och i Finland en.  

Utvecklingsprojekten sträcker sig oftast över en 18-24 månaders period. Utvecklingsprojektet i 
Finland är ett femårsprojekt som startade 2009.  

Projekten är kunddrivna. Kunderna kommer till MRE och berättar vilken typ av tunnel och dess 
geometri de vill ha i gruvan. MRE:s uppgift blir sedan att tillsammans med kunden skriva en 
kravspecifikation. Kunden har ofta inga krav på hur maskinen ser ut eller fungerar tekniskt utan de 
vill ha en viss typ av tunnel eller nedfart i gruvan. Alla maskiner är skräddarsydda efter kundens 
önskemål, det finns inga standardmaskiner. Ibland utgår man från tidigare framtagna versioner men 
alla ser ändå olika ut eftersom de bland annat måste anpassas efter olika lagkrav för olika länder. Det 
innebär att även mogna produkter specialanpassas. För de produkter som bara är koncept sitter 
utgår projekten ifrån ett helt blankt papper vid starten. Vissa komponenter finns standardiserat, så 
som extra utrustning och mindre typ av verktyg som hängs på maskinerna, och då finns det 
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förbestämda interface mellan maskinen och extra utrustningen. Annars finns det inget modultänk 
inom MRE. 

När man arbetar med att tillverka något för första gången finns konstruktören på plats hos 
leverantören vid tillverkningen för att underlätta kommunikationen. De försöker även göra en del 
simuleringar över maskinens funktioner och på senare tid även simuleringar som visar hur berget 
bryts. Mindre mock-up modeller byggs vid behov.  

DFA 

Eftersom MRE endast tillverkar ca 20 maskiner per år arbetar man inte med DFA. De har 
konstruktionsgenomgångar där fokus ligger på säkerhet. Då det rör sig om stora tunga 
delkomponenter som ska lyftas vid montering är det viktigt att man tänker på lyftöglor etc. så att det 
ska gå att tillverka produkten på ett säkert sätt.  

Det finns maskinstandarder för underjord och överjordsmaskiner som man följer vid utvecklingen av 
konstruktionen. Sedan tar man även hänsyn till lokala anpassningar beroende på vilka lagkrav det 
finns på den marknaden man levererar till. Oftast behöver endast små förändringar göras om man 
följer maskinstandaren.  

I produktutvecklingsprocessen ingår Design Review Meetings. Vid dessa möten finns en stående 
punkt som rör servicebarheten. Maskinen har en lång livstid och måste vara enkel att underhålla 
därför läggs det mycket tid på utveckling av verktyg och hjälpmedel för att underlätta servicen. När 
projektet startar görs en kostnadskalkyl där priset baseras på kronor per ton brutet berg. Kunderna 
tittar på den totala kostnaden för inköp och driftkostnad, skärkostnad etc. Det är därför viktigt med 
servicebarhet för att maximera drifttiden. I kalkylen specificeras till exempel hur lång tid det får ta att 
byta ett skär. Konstruktionen måste vara utformad så att det är möjligt att uppnå dessa mål. En del 
kunskap om vad som fungerar ha man med sig från tidigare projekt men annars görs tester och 
uppdateringar kontinuerligt.  

Om det uppkommer ett problem i produktionen tar man upp detta på ett Production Situation 
Meeting, PSM. Dessa möten sker med jämna mellanrum och där tar man upp de problem som 
upptäckts i produktionen. Om problemen rör personsäkerhet tas det upp direkt eftersom säkerhet 
har högsta prioritet. Rör dig sig om i fall ens skruv inte passar i hålet då tas det upp på PSM. Det finns 
även Field Situation Meeting, FSM, på dessa möten tas problem upp som upptäckts hos kunden och 
slutanvändaren. På PSM och FSM deltar maskinansvariga konstruktörer för en viss modell, 
produktionstekniker och ofta någon från inköpsberedning. Det finns ett ändringshanteringssystem 
som man följer då en ändning införs. 

Atlas Copco Rock Drills AB 

Intervjuobjekt 

Villem Raudsepp – Gruppchef för mekanisk konstruktion på divisionen Surface Drilling som är en del 
av Atlas Copco Rock Drills AB 

Bakgrund 

Atlas Copco Rock Drills i Örebro arbetar främst med bergborrningsutrustning. Divisionen som Villem 
Raudsepp arbetar för tillverkar bergborrningsmaskiner för ovanjordsbruk. När det är ett hål som ska 
borras i berget för att spränga det så är det deras maskiner som används. De tillverkar hela maskinen 
i Örebro men det finns olika divisioner där en division till exempel tillverkar borren och en annan 
utvecklar borrsträngar och borrkronor. Men utvecklingen av hela maskinen ser på deras avdelning.  
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Totalt tillverkar de mellan 500 till 1000 enheter per år. I Örebro finns både utvecklingen och 
monteringen. De har ingen bearbetning som svetsning och gjutning utan det köps in från 
underleverantörer. I monteringen sker dels en del förmontering av komponenter och dels 
slutmontering i ett taktat flöde. All montering sker manuellt. I förmonteringen monterar samma 
montör ofta samma montage medan i slutmonteringen är det en större variation. Slutmonteringen är 
upplagd efter olika flöden, i ett flöde tillverkas en produktfamilj och i ett annat flöde en annan 
produktfamilj.  

All tillverkning är orderstyrd. De har olika optioner för sina modeller så att kunden kan få en unik 
produkt. Maskinerna är indelade i olika produktfamiljer beroende på deras applikationsområde och 
hur de drivs. Varje familj har olika håldimensioner och de delar oftast in sina maskiner efter hur stora 
hål de borrar. Deras minsta maskin har en optimal håldimension på 1,5 tums hål medans deras 
största har en optimal håldimension på 6,5 tum. Ett större hål kräver en större borr som i sin tur 
kräver en större motor vilket medför högre vikt.  

Produktutvecklingen  

Produktutvecklingsprocessen de arbetar efter en ganska vanlig projektmodell för utveckling. Från idé 
till färdig produkt finns tre stora steg; förstudie, designrealisering och uppföljning/avslut. I 
designrealiseringsfasen bestäms designen som sedan testat med prototyper och förserier.  

Antalet personer i ett projekt kan variera mycket, det är många som endast har en liten roll, men 
totalt kan det röra sig om 50 personer. I själva ”core-teamet” är de ca 10 stycken. Vilka kompetenser 
som är med i projektet beror till stor del på typen av projekt. Går projektet ut på att de ska ta fram 
ett nytt styrsystem så är det personer från systemavdelningen som är med, så som hydraulik, 
elingenjörer och mjukvaruutvecklare. Rör det sig om ett projekt där de ska utveckla exempelvis en ny 
bandram är det mekaniker och konstruktörer som är utgör projektgruppen. Även andra avdelningar 
är med i alla projekt från början som till exempel inköp.   

Projekten kan vara allt ifrån 6 månader upp till 3-4 år beroende på hur stort projektet är. I vissa fall 
klassas projekten endast som en vanlig konstruktionsuppgift och blir då ett mindre projekt som körs 
under en kortare period. Normalt arbetar de med ett projekt i 2-3 år. 

Vad utgångspunkten är i uppstarten av projekten beror mycket på vem som kommer med idén. 
Ibland är det kunder som kommer med en order om något nytt de vill ha eller så är någon inom 
företaget som klurat på något de ser komma ett behov av i framtiden. De tittar också på vad 
marknadsutsikterna säger om vad som behöver utvecklas och vilka lagkrav som är på ingång.  

Vad som måste finnas rent legalt är viktigt i projekten och något som de måste följa. De måste också 
ta hänsyn till marknadens krav och olika länders lagkrav direkt vid uppstarten av projekt när de ska ta 
fram nya maskiner och riggar. Dessa krav finns med i kravspecifikationen tillsammans med vilka olika 
standarder som måste följas. Även om lagstadgade krav kan skilja sig mellan olika marknader tas 
viktiga delar från den Svenska lagstiftningen med även om maskinen säljs på exempelvis den 
Asiatiska marknaden, detta efter som det är Atlas Copcos varumärke som säljs och det ska hålla en 
viss standard. Utöver lagkrav tas olika marknaders behov och förväntningar med tidigt i utvecklingen. 
Maskiner som är anpassade för en viss marknad kan säljas till en annan men det kan då behövas göra 
vissa justeringar. 

De tillverkar en produkt under en ganska så lång tid, deras produktfamiljer växer stadigt. Visa 
maskiner kan de bedöma att det inte längre finns en marknad för men om en kund kommer och vill 
ha den senare så för de in den igen i sortimentet men som en uppdaterad version. 
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Oftast är det standardvaror de köper in från underleverantörer men det händer att leverantörerna 
får komma med input och vara med i utvecklingen av förbättringsmöjligheter. Det sker kontinuerligt 
förbättringar av alla maskiner.  

DFA 

Villem Raudsepp kom själv i kontakt med DFA när han studerade. Det han minns är att det fanns 
tydliga scheman som användes för att veta hur man skulle gå tillväga. DFA har en stor roll i det 
dagliga arbetet hos Atlas Copco även om de inte använder de termerna som kopplas till DFA. 
Tankarna på monteringsvänlighet finns med hela tiden, de vill att produkterna ska vara lätta att 
montera samt demontera för att kunna utföra service. Detta kontrolleras hela tiden på samma sätt 
som de undersöker om det är möjligt ur hållfasthetssynpunkt. De tittar på om produkten går att 
tillverka, om den har en rimlig kostnad, om den går att montera och om den är onödigt krånglig att 
montera.  

De har inget standardiserat arbetsätt att kontrollera monteringsvänligheten, det använder sig inte 
heller av specifika mallar för att göra DFA-analyser. De har designgenomgångar där de går igenom 
vad de gör, hur långt de har kommit och hur konstruktionen kommer att se ut. På dessa 
genomgångar finns det personal med från produktion som ger feedback på vad som kan bli svårt att 
montera, hur de ska kunna lyfta produkten i monteringen etc. För att kontrollera 
monteringsvänligheten är det viktigt med prototyper och förserier där de kan upptäcka vad som kan 
bli ett problem i monteringen. 

På Atlas Copco har de ett bra samarbete mellan produktion och konstruktion. De diskuterar vad som 
fungerar i tillverkningen och tar till vara på operatörernas kunskap. Är det någon som har ett förslag 
på förbättring så finns det olika forum där det kan tas upp. Vilket forum som berörs beror om 
produkten befinner sig i ett projekt eller om den redan är lanserad. De tar tillvara på inputen och 
undersöker om de ska implementera det och hur det ska gå till. Alla har möjlighet att komma med 
förslag men sen får de givetvis behandla och analysera informationen och se om det är värt att göra 
något med den eller om det till och med kan vara en nackdel. Det är viktigt med input från alla håll 
säger Raudsepp.  

Om det uppkommer en ändning när projektet är i utvecklingsfasen bygger de oftast en ny prototyp 
och ser om det fungerar. Är det så att det är en ändring som upptäcks senare blir det ett miniprojekt 
eller ett konstruktionsarbete där en konstruktör får titta över om det är något som behöver införas 
eller inte. Beroende på hur viktig ändringen är görs en bedömning om de kan köra slut på lagret de 
har och sen införa ändringen eller om de måste skrota lagret och föra in ändringen på en gång. 

De har mätetal som de mäter för olika delar så som materialflöde, kostnad, tid för montering, antal 
fel som uppstår och när fel uppstår. De tittar på hur allting fungerar längs vägen och detta är en viktig 
del av arbetet.   

Vid projektuppstart görs en bedömning över processen där en specifikation förklarar vilka 
begräsningar som finns för projektet och vad projektet ska innefatta. Specifikationen innehåller också 
mål för hur lång tid olika moment får ta etc. Målen kan beröra både tid och kostnad och måste vara 
klart innan projektet startar. Det är svårt att veta vad som kommer hända under projektets gång 
vilket gör det till en stor utmaning för projektledarna. Villem Raudsepp anser att de är duktiga på att 
bedöma tiden för projekten och även för monteringen.  

Problematiken kring produkterna är komplexiteten. Det är många ingående delar och system som 
måste arbete ihop. Gränssnittet mellan olika system måste passa ihop och detta är den stora 
utmaningen. Det finns bestämda interface men beroende på projektets karaktär måste 
projektledaren alltid göra en bedömning hur det ska se ut i det specifika projektet. 
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Bombardier Transportation 

Intervjuobjekt 

Niclas Andersson  – Manufacturing Engineering,  Teamleader Operation 

Bakgrund 

Bombardier Transportation i Västerås utvecklar och producerar allt från kompletta tåg till 
trafiksystem. Niclas Andersson är Teamleder på Manufacturing Engineering för en av 
produktionsenheterna som arbetar med strömriktarna som omvandlar strömmen från ledningarna 
vid järnvägen till tåget.  Tågindustrin skiljer sig mycket från bilindustrin. Inom bilindustrin kommer 
man ut med en ny modell och kunden får komma med önskemål om vilka tillval de vill ha, inom 
tågindustrin utgår man från vad kunden vill ha och hur det ska se ut, säger han.  

I början av ett projekt är Operation med för att dels verifiera designen så att det går att montera 
efter de ritningar och underlag som finns och dels att göra den produktionsvänlig. Deras uppgift är 
att effektivisera produktionen så att de kan leverera i den takt kunden vill ha deras produkter. De är 
med i projektet från design till dess att produkten är klar för serieproduktion. 

Operation arbetar med en förserie av produkterna där man ser att de går att bygga utifrån 
ritningarna. De gör produkten serieklara för produktion genom att definiera i vilken serieline 
produkten hör hemma. De sätter upp förutsättningar så att montören ska kunna montera produkten 
genom att göra montageinstruktioner, definiera vilka fixturer och verktyg som ska användas etc. En 
förserie omfattar två till ett tiotal enheter beroende på produktens komplexitet. Vissa produkter är 
väldigt mogna och liknar tidigare versioner och då räcker det att göra två eller tre av dessa i en 
förserie. Är ordern liten låter man ibland produkten stanna i förserien då det inte anses vara värt att 
lägga in den i serieproduktion.  

Mycket av monteringen sker manuellt, de har ingen hög automatiseringsgrad. Det enda som är 
automatiserat är tillverkningen av IGBT (Insulated-gate bipolar transistor), vilken fungerar som en 
halvledare. Att tillverkningen av denna del är automatiserad beror främst på att kvalitetskraven på 
denna komponent är mycket höga.   

Det sker ingen bearbetning i produktion utan svetsning köps in från underleverantörer. Enda 
bearbetningen som kan ske i produktion är när det ligger ett nytt projekt i förserien och designen 
inte är helt klar. Då händer det ibland att de måste göra vissa ändringar på komponenterna. De 
ändringarna återkopplas till Engineering så att de kan lägga in det i uppdaterade ritningar till 
leverantörerna. Leverantören levererar då den modifierade komponenten så att ingen bearbetning 
behöver göras när produkten börjar serieproduceras. 

Produktutvecklingen  

Antal personer i projektorganisationen kan variera mycket beroende på projektets storlek. I ett stort 
projekt kan upp emot 100 personer ingå. Inom Operation som enhet finns det runt tio 
representanter i projekten. Projektens längd kan också variera från några månader upp till flera år, 
det har hänt att projekt har pågått i upp till sju år. När de får en order så är det ett antal tåg som ska 
levereras, och senare kan det komma en beställning på ytterligare tåg. Vissa orders sträcker sig över 
en viss tidsperiod, runt fem år, vilket är ovanligt långt inom industrin.  

Bombardiers projektmodell består av olika faser och innehåller vissa gater. Det finns kriterier som 
måste vara uppfyllda för att kunna gå vidare med projektet till nästa fas. I projekten tittar man först 
på själva konceptet och basdesignen, sedan går man över till detaljerna. Basen måste vara godkänd 
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för att kunna gå vidare till detaljdesign samt att man har tittat på om den är monteringsvänlig, 
förserievänlig och även serievänlig.  

Produktionsvänlighetstänket är med genom hela processen, de arbetar efter något som kallas 
Product Design Improvement (PDI). Det innebär bland annat att man tittar på att samma skruvar och 
nitar återanvänds i projekten och på vilken fixtur som ska kunna användas. Dessa aspekter tas med 
tidigt i processen som några av de kriterier som måste godkännas innan de kan gå vidare till nästa 
fas. Det är ledningsgruppen, där fabrikschefen och linjecheferna ingår, som tar beslut om målen är 
uppnådda.  

När projekten startar kommer kunden med önskemål om vilket typ av tåg de vill ha. Bombardier har 
ett visst utbud men sen får kunden vara med och bestämma vilka komponenter som ska ingå. Vissa 
kunder är mer detaljerade än andra, till exempel kan vissa kunderna ställa krav på att vissa skruvar 
ska dras med ett visst moment. Kraven från kunden varierar mycket. När kontraktet skrivs ger 
kunden en kravspecifikation som Engineering för in i projektet. Kunden granskar sen produkten när 
den är klar för att kontrollera att kraven uppfyllts, detta sker vid ett så kallat First Articel Inspection, 
FAI. FAI sker när produkten är klar i förserien innan man börjar bygga den första produkten. Designen 
ska vara klar med reservation för vissa ändringar som upptäcks på inspektionen. En FAI görs först 
internt på företaget och sedan tillsammans med kunden. De kontrollerar då saker som att kablaget är 
draget på ett visst sätt, att skruvarna är dragna med rätt moment etc. Målet med FAI är att produkt-
designen ska vara klar så att den kan börja produceras. 

Alla discipliner är mer eller mindre med under hela projektet. I början är det ingenjörerna som är 
mest involverade men de är även med under serieproduktion men i färre antal. Det finns en 
organisation hos Engineering som är med i början av projekten när man fastställer designen, det 
finns även en organisation som kallas X-team och sitter på Operation. Det kan ske ändringar även när 
produkten är i produktion och det är därför X-team finns. De ingenjörer som ingår i X-team är alltid 
samma personer, de är ansvariga för de projekt som gått till produktion. Det är inte X-team som 
själva genomför alla ändringar men det är de som är kontaktpersoner för Engineering inom 
produktion. Tidigare var det så att Operation hade största kontakten med Engineering. Operation är 
med mer i slutet av projekten innan de lämnar över arbetet till eftermarknadsavdelningen som 
ansvarar för tillverkningen och försäljningen av reservdelar. 

DFA 

Niclas Andersson har kommit i kontakt med DFA både genom sin utbildning och genom arbetet på 
Bombardier. De DFA-metoder som han kom i kontakt med under utbildningen gick ner på en djupare 
detaljnivå där man läser tabeller för att mäta tid etc. Medan de på hans avdelning arbetar mer på en 
strukturell nivå, vilket inbär att gå igenom ritningar och tänka sig hur montaget ser ut, vilken 
montageordningen är och hur processen ska gå till säger han. Att sättet att arbeta med DFA skiljer sig 
åt har sina skäl, om det är en produkt med tio ingående komponenter är det enklare att tidsätta 
monteringen genom DFA men när det handlar om produkter med flera tusen ingående 
komponenter, som hos våra produkter, är det svårare säger han.  

På Bombardier arbetar de med PDI. En process som har funnits i över tio år och som utvecklas hela 
tiden. Arbetet med PDI är med tidigt i projekten, redan efter bara några veckor. De har möte en gång 
i veckan men det kan variera efter behov. För en mer etablerad produkt sker inte möten lika ofta, det 
är mer intensivt arbete om det rör sig om en helt unik produkt. 

PDI innebär att de ska försöka använda sig utav de artiklar som redan finns i systemet från tidigare 
produkter när de arbetar med en ny design. Det finns bland annat en checklista över de vanligaste 
artiklarna så som skruvar etc. där de kan se vad som ingått i tidigare projekt. Eftersom montörerna 
vid monteringslinan inte bara arbetar med en produkt utan väldigt många så strävar man efter att 
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produkterna ska se någorlunda lika ut. De försöker integrera förmontage till så stor grad som möjligt, 
vissa delmontage är identiska. I slutändan är det alltid kunden som bestämmer men de kan vara med 
och föreslå lösningar. Det är Operation tillsammans med Engineering som ser till att checklistorna 
uppfylls. Det är Operation som är ansvariga för PDI-mötena men även konstruktörerna och 
montörerna är delaktiga i arbetet.  

På Bombardier arbetar man också efter poka-yoke principen, vilket innebär att man försöker undvika 
monteringsfel. Detta kan göras dels med hjälp av märkning och dels att komponenterna är 
utformade så att de endast kan monteras på rätt sätt, så kallat nyckling. Detta innebär bland annat 
att kablaget bara ska kunna dras på ett sätt eller att man använder sig utav fixturer som bara kan 
monteras på ett sätt. För att underlätta för montörerna och undvika fel vid monteringen arbetar 
montörerna inte efter ritningarna utan det finns instruktioner med bilder och beskrivningar för vilka 
artiklar som ska ingå och hur de ska monteras. Montörerna har också endast de artiklar och verktyg 
som behövs vid stationen på montagebänken. Det görs även en kvalitetssäkring vid varje station, då 
kontrollerar nästkommande station arbetet från föregående.  Det finns checklistor att arbeta efter så 
att de kontrollerar att skruva är dragna på rätt sätt eller att kablagen är rätt kopplade. 

PDI innebär även att man under designfasen utgår från en 3D ritning och försöker tänka sig hur 
montaget ser ut och hur det skulle gå till på sikt i en taktad montagelina. Både Operation och 
Engineering är med vid detta arbete, även montörerna kopplas in. Dels finns det montörer med som 
kan förserien och som är mer inriktade på att kunna föreställa sig produktens design, och dels finns 
det med montörer som kan monteringslinan och som är vana vid att jobba med taktad produktion. 
Den största anledningen till att förbereda konstruktionen för taktad produktion är att de ska kunna 
levererar produkten med ett visst intervall, om kunden exempelvis vill ha två produkter om dagen då 
kan inte stationerna ha längre arbetsinnehåll än en halv dag. Om montörerna är involverade tidigt i 
designprocessen så underlättar det arbetet med att designa en lina som kan leverera efter den 
önskade takten. Genom att titta på efterfrågan, det vill säga vad kunden vill ha och hur ofta denne 
vill ha det, designar man linan efter hur lång tid det tar att bygga produkten. 

Det finns en önskan om att bli bättre på att uppskatta tidsåtgången för monteringen i ett tidigare 
stadie av designprocessen, vilket inte alltid är lätt att göra. Det som görs idag är att montaget filmas 
när det är i förserien och filmen analyseras sedan för att kunna göra en tidsuppskattning, detta önska 
man kunna göra redan under konstruktionsstadiet. Det är dock mycket svårt att genomföra då det är 
ett så pass omfattande arbetsinnehåll och tidskrävande arbete, det tar ca 70 timmar att göra en 
produkt. De är relativt bra på att uppskatta tidsåtgången i dagsläget, den uppskattade tiden stämmer 
någorlunda med den verkliga monteringstiden. De har en bra kompetens inom företaget på att 
tidsätta arbetet men för att kunna göra uppskattningen tidigare i designprocessen krävs det mer 
resurser säger Niclas Andersson. De gör alltid en uppföljning för att kontrollera hur resultat blev, då 
filmar de produkten när den är i serietillverkning och jämför med filmen från förserien. Ett projekt får 
ta ett visst antal timmar att genomföra och ofta är det så att filmningen inte tas med i 
projektanbudet eftersom den bortprioriteras på grund av tidsbrist. Detta försöker de nu ändra på 
men det krävs samtidigt att kunden är villig att betala. De har en vision på att blir bättre på 
tidsuppskattning för monteringen.  

Både hos Operation och hos Engineering använder de sig utav olika mjukvarustöd. Operation 
använder flera olika system, ett där de lägger in materialstrukturerna, ett där de planerar hur 
material ska levereras till stationerna och ett som behandlar montageinstruktioner. Önskan är att de 
skulle kunna använda ett och samma system för att underlätta arbetet och säkra kvaliteten 
ytterligare då de använder mjukvarustödet som en del av kvalitetssäkringen.  
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Siemens Industrial Turbomachinery AB  

Intervjuobjekt 

Radinka Vreca – Group Manager Mechanical Design 

Bakgrund 

Tillverkningen av turbiner i Finspång startade redan för 100 år sedan, då under namnet Svenska 
Turbinfabriks AB Ljungström. Idag är företaget en del av Siemens koncernen och heter numera 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT). I anläggningen i Finspång sker utvecklingen av både gas- 
och ångturbiner, störredelen av tillverkningen av dessa återfinns också här. Totalt har SIT nära 3 000 
anställda runt om i Sverige, varav ca 2 800 arbetar i Finspång. På senare år har företaget sett en ökad 
efterfrågan på deras produkter och produktionstakten har ökat till idag ca 80 enheter per år.   

Produktutvecklingen 

Utvecklingsprocessen de arbetar efter är en traditionell produktutvecklingsprocess där det finns 
tydliga krav på vad som ska var klart inför varje gate och vilka mål som finns för projektet. Förutom 
marknadens krav på prestanda, myndighetskrav, anpassningar beroende på klimatet turbinen ska 
användas i, har SIT interna krav på produkterna framförallt gällande kvalitet och säkerhet. 

Utvecklingen inom företaget sker på många olika sätt. Både genom basutveckling av ny teknik och 
anpassning av befintliga produkter till nya marknader, till nyutveckling av nya turbiner. Utvecklingen 
av turbiner sker i projektform där ett projekt vanligvis pågår mellan två till fem år. Projektgrupperna 
består av representanter från de olika disciplinerna på företaget och kan bestå av uppemot 60 
personer. Dock varierar antalet projektmedlemmar under projektets gång beroende på vilken fas o 
processen de befinner sig i. I uppstarten av projekten är många olika kompetenser, så som inköp och 
produktion, involverade medan mot slutet är fler specialister och erfarna konstruktörer involverade 
eftersom det då är mycket konstruktionsgranskningar och godkännanden som ska göras.  

Utvecklingen av ny teknik sker ofta parallellt och integrerat med produktutvecklingen. Det skulle vara 
bra om ny teknik var färdigutvecklad innan projekten med produktutveckling börjar så man bara kan 
ta den från hyllan och implementera säger Vreca, men så är inte fallet. Man måste nästan integrera 
teknik- och produktutveckling för att kunna testa och utvärdera ordentligt.    

I utvecklingsarbetet används en del välkända metoder så som QFD och FMEA. Dessutom arbetar de 
med att försöka ta fram en standardmodell med olika optioner, exempelvis olika konfigurationer 
beroende på om turbinen är menad att verka i varmt eller kallt klimat. Olika avdelningar arbetar med 
olika delar av produkten som är mer eller mindre standardiserade och det finns bestämda interface 
mellan de olika delarna i produkten. 

Eftersom det kan vara upp till två års leveranstid på vissa komponenter vill man undvika sena 
ändringar i konstruktionerna. Då kunderna har en garanterad leveranstid på ett år från de att de 
skriver på kontraktet måste delar beställas baserat på prognoser av kommande ordar. Genom att 
dels arbeta med standardiserade modeller och dels beställa överdimensionerade komponenter som 
kan anpassas efter behov kan produkterna anpassas efter kundens önskemål trotts den långa 
leveranstiden. Dock ser Vreca att det är en risk att de låser sig tidigt i konstruktionerna bland annat 
på grund av detta.  

När projekten startar samlokaliseras projektdeltagarna för att underlätta arbetet och skapa goda 
förutsättningar för samarbete mellan olika kompetenser. Planeringen av projekten görs efter 
arbetspaket och det tas beslut vilken detaljnivå varje fas ska ligga på och de fördelar ansvarsområden 
inom gruppen. Under utvecklingen av nya maskiner mäts och testas de både virtuellt och genom 
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prototyper. Förutom att säkerställa funktionen används mätdata till att kalibrera beräkningarna. 
Förutom strävan mot att ständigt förbättra beräkningarna arbetar man mycket med att utveckla alla 
olika processer inom företaget, det finns en specifik avdelning kallad Chief Engineering Office som 
har ansvaret för utvecklingen av dessa.  

Produktion & DFA 

I produktionsanläggningen i Finspång sker både bearbetning av komponenter och montering av hela 
turbiner. Tillverkningen av komponenter är till stor del automatiserad medan nästan all montering 
sker manuellt. Monteringen är upplagd som en lina med olika stationer för att få ett flöde genom 
processen. Montörerna som arbetar där specialiserar sig på en station. Både material och verktyg ska 
finnas på plats vid stationen för att dels säkerställa att rätt komponenter monteras och dels för att 
spara tid då montören inte själv behöver gå och hämta material.   

Under produktutvecklingsprojekten sätts mål upp för tillverkningstid för produkten. Vid en ny 
konstruktion görs både en teknisk granskning, där funktionen utvärderas, och en 
produktionsgranskning, där tillverkningsbarheten utvärderas.  Samtliga konstruktioner måste 
godkännas utifrån båda aspekter innan de kan gå i produktion. För att hålla tillverkningstiderna nere 
granskas konstruktionerna utifrån vilka olika typer av verktyg som krävs vid tillverkningen, hur den 
kan monteras etc. De strävar mot att använda standardverktyg i så lång utsträckning som möjligt, 
dels för att eliminera verktygsbyten under tillverkningen och dels för att hålla nere inköpskostnaden. 
Produktionstekniker är alltid med och bistår under utvecklingen av konstruktionerna, inte bara i 
frågor om tillverkningstekniker utan också om monteringssekvenser och tillgänglighet till kritiska 
komponenter som kanske måste bytas ut under turbinens livstid.  Servicebarheten är också en viktig 
aspekt i SITs produkter. Under utvecklingen av den nya turbinen SGT-750 användes fullskaliga 3D-
simuleringar för att kunna utvärdera åtkomst och servicebarhet.  

För att möta den ökade efterfrågan på SITs produkter har dels en del arbete lagts ut på 
underleverantörer och dels har man arbetat mycket med att effektivisera sin egen tillverknings-
process. I tillverkningen tillämpar man lean och mäter tiden för olika arbetsmoment för att utvärdera 
vad som är mest effektivt. Man använder sig också av daglig styrning för att följa upp och utvärdera 
arbetet. En viktig del i arbetet med lean är att ta tillvara på montörernas kunskap, man har infört 
något som de kallar Improvement Proposal Database, där verkstadspersonalen kan ge förslag på 
ändringar. För varje del av verkstaden finns det en tekniskt ansvarig, det är dennes ansvar att samla 
in förslagen från sin del och föra fram det till utvecklingsavdelningen. När man ökar 
produktionstakten måste processer och rutiner hänga med säger Vreca. Det måste finnas en struktur 
för vem som gör vad och vem som är ansvarig.  

 

Förutom arbetet med effektivisering av tillverkningen använder sig SIT alltid av två olika leverantörer 
för de mest kritiska komponenterna. Samtliga leverantörer måste gå igenom en lång process av 
granskningar och certifieringar innan de kan leverera komponenter som kan användas i 
tillverkningen. Därför vill företaget ha ett alternativ om något oväntat skulle inträffa med någon 
leverantör.   

Som nämnts tidigare är det upp till två års leveranstid på vissa komponenter, framförallt är det 
gjutna delar som tar tid att få. Detta medför att det kan ta lång tid att införa ändringar. Därför är det 
viktigt att göra ett grundligt arbete i början av utvecklingen säger Vreca. En del i arbetet med att få in 
tankar på tillverkningsbarhet i utvecklingsprocessen är att konstruktörerna kan få utbildning i 
gjutteknik och svetsning för att få förståelse för hur olika design påverkar tillverkningsbarheten. 
Dessutom har de gått ifrån att tidigare har ritat komponenterna av bland annat gjutgods själva och 
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låtit någon annan producera det, till att idag arbeta närmare leverantörerna och ta fram förslag på 
designen i samråd med dem. 

BT Products AB 

Intervjuobjekt 

Mikael Johansson – Mekanikchef, eltruckar  

Bakgrund 

Företaget BT Products AB grundades redan 1946 under namnet BT Svenska och har sedan 1952 
tillverkat truckar i produktionsanläggningen i Mjölby. Företaget är idag en del av Toyota Koncernen 
och är Sveriges ledande leverantör av truckar och där till kopplad service. Idag arbetar ca 1500 
personer i anläggningen i Mjölby och försäljningsvolymen uppgår till runt 50 000 truckar per år.  

Produktutvecklingen  

På avdelningen för produktutveckling arbetar man med allt från utveckling av nya koncept för 
materialhantering till produktvård av befintligt sortiment. Avdelningen har som mål att de flesta 
konstruktörer ska få prova på att arbeta med alla sorters projekt. Detta för att de ska få erfarenhet 
och kunskap om produkten i alla dess livscykelfaser.  

I anläggningen i Mjölby utvecklas och tillverkas ett brett sortiment av truckar. För att hantera 
variansen i produktion strävar företaget mot standardisering och modularisering av produkterna. 
Avdelningens konstruktionsgrupper är indelade efter truckens olika delar så som chassi, förarmiljö och 
stativ, totalt finns sju olika konstruktionsgrupper på mekanikavdelningen. Konstruktörerna arbetar 
ofta inom samma modul i olika projekt och kan specialisera sig där med inom någon av modulerna. 

Nyutvecklingen av truckar genomförs i regel i projektform, förändringsarbete sker oftast som 
linjeaktivitet. I utvecklingsprojekten varierar antalet medlemmar i projektgruppen från ett fåtal 
personer upp till 25 till 30 tycken Längden på projekten varierar från ett antal månader upp till 
mellan två till fyra år.  

Projektgrupperna i de större projekten är vanligtvis samansatta av personer kopplade till var och en 
av de sju konstruktionsgrupperna där någon har ansvar för utvecklingen av vardera modul. 
Utvecklingsarbetet med de olika modulerna sker parallellt i projekten. Utöver konstruktörer från 
mekanikavdelningen med olika kompetenser är representanter från övriga linjefunktioner som är 
intressenter i projektet med i gruppen.  

När man går in i ett utvecklingsprojekt så utgår man ifrån marknadskrav. Det finns också interna krav 
som till exempel kvalitet, producerbarhet eller produktkostnad, men grunden är alltid ett 
marknadskrav. Arbetet med modularisering ställer också krav. TMHE arbetar mot att skapa så stor 
varians med så få artiklar som möjligt, för att uppnå detta och skapa förutsättningar för en effektiv 
produktion sätts specifika mål upp för projektet, så som antal artiklar i en produkt etc.  

Med i produktutvecklingsprocessen finns också riktlinjer för hur slutanvändare och 
underleverantörer ska involveras i arbetet. På BT Products arbetar vi mycket med slutanvändarna i 
utvecklingen av produkterna och främst då genom referensgrupper säger Mikael Johansson. 
Inköpsavdelningen och konstruktörer sammarbetar också mycket med underleverantörer för att dra 
nytta av deras olika kompetenser vid utvecklingen av produkterna.  
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DFA och produktion 

I produktionsanläggningen i Mjölby sker all slutmontering av BT Products produkter samt en del 
svetsning och skärning av komponenter. Produkternas driv- och styrsystem köps in från externa 
leverantörer. Arbetet i produktion utförs efter ett taktat flöde och nästan all montering sker 
manuellt. Produktionssystemet är upplagt efter Toyotas Product System, TPS, och fungerar enligt 
just-in-time-principen där olika varianter av produkterna produceras efter varandra beroende på 
vilka ordar företaget har för tillfället.     

Företaget har kontinuerligt arbetat med att produktionsanpassa sina produkter och anser att det 
krävs ett tätt samarbete mellan produkton och konstruktion genom hela utvecklingsprocessen för att 
lyckas med detta. Förutom standardisering och modularisering arbetar också företaget för att skapa 
goda förutsättningar för eftermarknaden genom att inkludera servicebarhet redan tidigt i 
utvecklingen av nya produkter.  

Det anornas inga utbildningar inom just DFA men i arbetsprocessen ingår olika checklistor som 
konstruktörerna måste använda sig av och som ska gås igenom vid konstruktionsgranskningarna. 
Checklistorna finns med kontinuerligt under utvecklingsprocessen och ser olika ut beroende på vilket 
mognadsstadie konstruktionen är i . De är utformade så att resultaten ska vara mätbara och de flesta 
punkterna är formulerade så det går att svara ja eller nej. De som arbetar med produktionsteknik 
använder sig också av simuleringar av till exempel svetsning för att kunna bedöma verktygsåtkomst 
etc. Simuleringarna används ofta vid konstruktionsgenomgångar med både konstruktörer och 
produktionstekniker för att tydliggöra eventuella problemområden. Alla dessa verktyg är till hjälp i 
arbetet med produktionsanpassning men Mikael Johansson ser ändå att det framförallt handlar om 
att sammarbeta med de som ska utföra arbetet. Till exempel är produktionspersonal och montörer 
ofta involverade vid bygget av prototyper för att redan då lyfta fram de områden som kan bli 
problematiska när produkten ska serietillverkas.  

Varje modul-ansvarig ansvarar också för att checklistorna som gäller respektive modul följs och att 
checklistorna också utvecklas och underhålls. Det är bestämt redan i början av projekten vem som är 
ansvarig.  

Mikael Johansson ser många förbättringar som skett genom att man arbetar med producerbarhet 
redan tidigt i utvecklingsprocessen. En av de största förbättringarna anser han vara att det blir färre 
omtag i projekten eftersom man minimerar antalet sena ändringar när konstruktionen redan är 
utvecklad för att vara enkel att producera. Dessutom ser han att produkterna också blir bättre i sin 
helhet eftersom aspekter som underhåll och service har utvecklats genom detta. Arbetet med 
produktionsanpassning har också bidragit till att koordineringen med TPS har varit lyckad. Eftersom 
det blir stopp i produktion om något inte går att montera så måste det alltid vara enkelt att montera 
komponenterna säger Mikael Johansson. De har dock inte mätt den faktiska tiden för olika moment i 
produktion.  

Enligt Mikael Johansson är en viktig del i arbetet med producerbarhet kommunikationen mellan olika 
kompetenser och avdelningar. Han påpekar att det är många olika kompetenser och anställda inom 
olika teknikområden som måste sammarbeta och kommunicera för att uppnå målen för 
producerbarhet.  

Väderstad-Verken AB 

Intervjuobjekt 

Morgan Collin – Gruppchef Konstruktion struktur 

Tommy Pettersson – Koncepttekniker montering. Håller i DFP-gruppen 
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Bakgrund 

Väderstad-Verken AB (Väderstad) är ett Familjeföretag som grundades 1962 på ett jordbruk i 
Väderstad. Företaget har på senare år expanderat mycket, från ca 250 anställda år 2000 till ca 1000 
anställda världen över idag. Huvudkontoret och större delen av verksamheten ligger fortfarande 
Väderstad där runt 800 personer arbetar. Dock har man på senare tid inlett sammarbeten med 
företag i både Ryssland och Kanada, främst av strategiska skäl. Idag är den stora marknaden Nord-, 
Central och Östeuropa men målet är att bli ett än mer globalt företag och erbjuda lösningar för 
jordbearbetning även på den Nord- och Sydamerika marknaden.    

Väderstad har som mål att inte bara sälja maskiner, utan hela koncept för jordbearbetning och sådd. 
Maskiner för dessa ändamål står för den största delen av försäljningen. Försäljningsvolymen ligger på 
totalt ca 5000 maskiner per år, varav 150-800 per maskinfamilj. 

I Väderstad ligger också större delen av produktionen där cirka 500 personer arbetar. Produktionen 
är fokuserad på rörlaser, svetsning, lackning och montering. Gjutna komponenter och skuren plåt 
köps in från underleverantörer. Företaget har på senar tid investerat mycket i automation av 
produktionsprocessen, framförallt moment så som svetsning och lackering. I samband med detta har 
även arbetet med design for production (DFP) utvecklats för att anpassa konstruktionerna för den 
automatiserade processen. Man arbetar också mot en taktad produktion med ett jämt flöde.  

Produktutvecklingen  

I anläggningen i Väderstad återfinns utvecklingsavdelningen som engagerar ca 100 personer. Där 
utvecklas alla typer av maskiner som företaget erbjuder. Vilka produkter och marknader som 
företaget ska satsa på bestäms av programrådet, de beslutar också om vilka nya projekt som sak 
startas upp. Utvecklingsprojekten pågår vanligtvis mellan 2 och 3 år och arbetet genomförs efter en 
egenutvecklad produktutvecklingsmodell.  

Projektenen startar med en konceptfas där marknaden undersöks och en kravspecifikation tas fram. 
Därefter utvecklas en konceptkonstruktion som mynnar ut i en i stort sätt färdig konstruktion av hela 
produkten. Fasen avslutas med en acceptanssäkring där produkten utvärderas för att se att den 
uppfyller samtliga krav och att den går att producera.  Totalt är det tre gater under den fasen. 

Efter konceptfasen följer projektfasen som går ut på att industrialisera konstruktionen och förbereda 
för produktion. Varje fas i produktutvecklingen styrs av en styrgrupp, sammansättningen varierar 
något men innehåller i båda fall ledare samt produktchefer för alla företagets delar. Projektgruppen i 
sig består av:  

 Projektledare 

 Konceptledare/konstruktionsansvarig 

 Delprojektledare produktion 

 Inköpsansvarig 

 Marknadsansvarig 

Generellt är det de dessa personer som har projektmöten, planerar och lägger upp arbetet. Sen 
ansvara varje person för att fördela arbetet i sin grupp. Självklart kommunicerar personerna på de 
olika avdelningarna med varandra också men de behöver inte sitta med på projektmötena. Arbetet 
läggs upp på detta sätt eftersom företaget anser att det är ineffektivt att ha 3 konstruktörer på ett 
möte, det är bättre att skicka en ansvarig från avdelningen.  

Under konceptfasen testas mycket idéer och innovationer i funktionsprototyper i fullskala. Eftersom 
jorden och klimatet varierar mycket mellan olika geografiskaplatser är det viktigt att produkterna 
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testas på den marknad produkten utvecklas för. Företaget har ett nätverk av lantbrukare som testar 
produkterna åt dem på sina egna gårdar.  

Vid konstruktion av Väderstas produkter finns några generella krav som gäller oavsett maskintyp. 
Dels måste produkten enkelt kunna monteras isär för att passa för transport på lastbil och dels måste 
produkten vara enkel att serva och reparera. Dessa krav har konstruktörerna med sig redan tidigt i 
utvecklingen. Man arbetar också mot att återanvända komponenter och patenterade lösningar i nya 
konstruktioner, detta för att spara tid eftersom komponenterna och konstruktionerna då redan är 
testade och färdiga för produktion. Minst en av de konstruktörerna som är med i projektet kommer 
få ta ansvar för konstruktionen genom hela projektet.  

Produkterna som Väderstad utvecklar har en relativ lång livscykel, ofta på mellan 15 och 20 år. När 
en konstruktion väl har börjat produceras är det svårt att få in ändringar, därför är det viktigt att 
komponenter och montage är anpassade efter produktionen. Detta är bakrunden till att företaget 
2007 startade en ny grupp, kallad konceptteknik, som ansvarar för att samtliga nya konstruktioner är 
anpassade efter företagets existerande produktionsanläggning. Gruppen består av 3 handplockade 
personer med bakgrund inom produktionsteknik och fixturtillverkning. De har också ett 
kompetensteam som ansvara för implementering av och anpassning till den automatiserade 
processen.  

DFP 

Koncepttekniksgruppen började sitt arbete 2009 och utvecklade då en ny metod för att 
produktionsanpassa nya konstruktioner. Metoden kallas design for production (DFP) och är anpassad 
efter Väderstads produktionsanläggning och produkter. Alla nya konstruktioner som ska in 
produktion måste analyseras och godkännas av gruppen. Konstruktionerna analyseras utifrån 
svetsning, lackering, montering och fixturer. DFP kommer in redan i konceptfasen eftersom 
Väderstad anser att ju tidigare konstruktörerna börjar tänka på tillverkningsbarhet desto enklare blir 
det att förebygga problem med konstruktionen senare i processen.  

Implementering 

När DFP först infördes så började de med att använda ett nystartat projekt som pilotprojekt för att 
testa metoden och vidarutveckla den. Väderstad har valt att fokusera arbetet med DFP till nya 
projekt som startas upp eftersom de anser att det är viktigt att analyserna kommer in redan tidigt i 
konceptfasen. Analysen görs för att bedöma hur väl konstruktionerna är anpassade till produktion 
och vilka eventuella ändringar som behövs göras. Som nämns tidigare har Väderstad investerat 
mycket i automatiserad lack och svetsning, därför finns ett krav på att samtliga konstruktioner i 
nystartade projekt anpassas för automatiserad svetsning och lackering för att kunna utnyttja 
investeringarna till fullo. Väderstad har sett att även om komponenter eller delmontage i slutänden 
tillverkas manuellt så gör anpassningen till en automatiserad process att det manuella arbetet blir 
mer effektivt och även mer ergonomiskt.  

DFP är förankrat genom hela företaget, från ledningen till produktion. När DFP infördes fick samtliga 
anställda på utvecklingsavdelningen utbildning i den nya metoden och arbetsgången. Idag ingår 
utbildning i metoden i introduktionen för samtliga nyanställda på avdelningen.  

Genomförande 

Första steget i Väderstas DFP-metod är att sätta upp mål för hur produkten ska prestera i produktion. 
Förutom att utvärdera hur väl produkten uppfyller målet har man utvecklat en checklista. Listan 
består av frågor som tar upp ett antal krav kopplade till produktion på konstruktionen och 
komponenter. Frågorna besvaras genom att kategoriseras enligt följande: 
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 Komponenten eller montaget uppfyller kravet 

 Det finns en accepterbar problematik kring kravet  

 Komponenten eller montaget uppfyller inte kravet  

I checklistan kryssar man i den ruta som stämmer in bäst och sedan räknas fördelningen i procent ut 
för de olika kategorierna. Målet för produkten är uttryckt i hur många procent som är acceptabelt för 
varje kategori. För alla produkter så är målet att det inte finns någonting som hamnar i den sista 
kategorin och så mycket som möjligt faller i den första kategorin, men en del, runt 15%, kan hamna i 
den mellersta kategorin och anses vara acceptabelt.  

Utöver checklistan simuleras samtliga konstruktionslösningar utifrån robotsvetsning, lackering och 
montering. Genom simuleringarna identifieras problemområden i konstruktionen, så som dålig 
åtkomst för verktyg, för stora konstruktioner för produktionscellerna etc. DFP-gruppen går sedan 
igenom alla problemområden med konstruktörerna för att försöka hitta lösningar. Vid 
genomångarna beskrivs problematiken både genom bilder och i text för att minimera risken för 
missförstånd. Enligt DFP-gruppen blir det ofta givande diskussioner som löser mycket direkt på 
genomgångarna. Konstruktörerna får tillgång till analyserna så fort de är klara så de kan komma 
förberedda.  
 
Den sista delen i metoden är att analysera konstruktionen utifrån kostnad. Detta görs genom att ett 
protokoll fylls i där längden på svets, antal svets, behov av fixturer etc. ska fyllas i för varje 
konstruktion. Tillverkningstiden och kostnaden för konstruktionen kan därmed beräknas. Data som 
ligger till grund för uträckningarna är insamlad genom observationsstudier i tillverkningen och 
uppskattningar gjorda av produktionstekniker. Programmet kan räkna ut produktionskostnaden för 
både manuell och automatiks tillverkning. Detta används för att kunna prioritera vad som bör 
tillverkas automatiskt och vad som ska ske manuellt.  Efterbearbetningen bedöms efter ingående vikt 
och det är företagset erfarenhet att detta ger en god uppskattning av den verkliga tidsåtgången och 
kostnaden. I pilotprojektet där metoden användes första gången var uppskattningen 4 minuter fel 
från den verkliga tillverkningstiden på totalt 10 timmar. 
 
Metoden är baserad på Excel och innehåller mycket bilder och intuitiv färgkodning för att göra den 
användarvänlig, lättöverskådlig och tillgänglig för alla på företaget. Samtliga tillverkningsprocesser 
och moment analyseras genom metoden. Förutom de analyser som beskrivits ovan analyseras 
produkterna utifrån vilka komponenter Väderstad ska tillverka och vilka som ska köpas in, om 
produkten är anpassad för transport på lastbil och på hur produkten påverkar flödet i produktion (om 
det går att hänga delar samtidigt i lackering etc.) 

Fördelar och problematik 

Väderstad ser många fördelar med det nya sättet att arbeta med DFP. Förutom att den bidrar till 
minskade tillverkningskostnader och kontroll på produktion så har den underlättat kommunikationen 
och ansvarsfördelningen i projekten.  

Konstruktörerna uppskattar att de får inputen tidigt eftersom det då är enklare att inför ändringar 
och det är bra att få tydliga direktiv om vad man ska fokusera på för att förbättra konstruktionen. Om 
man får inputen försent blir det ofta stressigt att få in bra ändringar. En annan fördel som 
konstruktörerna ser är att man får en samlad åsikt från produktion. Det kan vara svårt att som 
konstruktör veta vad man ska prioritera om man får olika problemområden från olika delar av 
produktion. Koncepttekniksgruppen har en samlad bild av tillverkningen och ser enklare vilka 
förändringar som påverkar mest och vad man bör prioritera att åtgärda. Dessutom ger 
simuleringarna och protokollen konstruktörerna en bild av vad som påverkas vid en eventuell 
ändring.  
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Analyserna blir också en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika avdelningarna. Om konceptteknik 
har godkänt en konstruktion så är det deras ansvar att det fungerar genom hela produktionen sedan. 
De ser också att det blir en bra grund för kommunikation mellan olika avdelningar eftersom metoden 
är utformad för att vara enkelt att använda och lättförståelig. Att alla kan använda Excel och att alla 
förstår färgkodningen är grunden enligt dem. Dessutom får produktion ett bra underlag på vad som 
kanske måste svetsas manuellt och hur ett konstruktionspaket är tänkt att hängas för att få till det 
optimalt och minska risken för olyckor. 

Dock täcker inte metoden in riktigt all problematik som är kopplad till tillverkningen. Ett 
problemområde som företaget arbetar med är att en del konstruktioner automatsvetsas fast det 
kanske skulle vara bättre att svetsa manuellt. Detta har att göra med att de dels inte anlyserat de 
gamla konstruktionerna och dels att de försöker hålla ihop konstruktioner kopplade till samma 
produkt för att minimera väntetid.  

Scania CV 

Intervjuobjekt  

Erik Jaensson – Product Engineer, Engine Production Assembly  
Utvecklingsingenjör – Design and Development Engineer, SCR installation  

Bakgrund  

I Scanias anläggning i Södertälje finns både utveckling och tillverkning av motorer, lastbilar och 
busschassin. Idag tillverkar företaget ca 80 000 motorer och ca 72 000 lastbilar per år. De har som 
mål att dubbla produktionsvolymen fram till nästa konjunkturtopp. Monteringen sker till största 
delen manuellt och ingen bearbetning sker i monteringslinan. Bearbetning av motorblock, 
cylinderhuvud, vevaxlar, vevstakar och kamaxlar sker i en separat process. I motormonteringen finns 
två linor, en för raka motorer och en för v8:or. I lastbilsmonteringen finns endas en lina där samtliga 
varianter monteras. Tillverkningen av både motorer och hela lastbilar är orderstyrd.  
Scanias produkter är uppdelade i moduler och har så varit under en lång tid. Beslutet att arbeta med 
DFA på det sättet företaget gör idag togs av ledningen någon gång mellan 15 och 20 år sedan. De 
olika avdelningarna har sedan dess utvecklat arbetet på olika sätt och anpassat metoderna efter den 
sorts produkt och montering som de arbetar med.  

Produktutvecklingen  

Produktutvecklingsprocessen för utvecklingen av både motorer och lastbilschassin är indelad i tre 
uppdragstyper, representerade av tre färger; gul, grön och röd. Gul är första fasen som innehåller 
förstudien och konceptutveckling av ny teknik. Därefter följer grön vilket innebär detaljutveckling och 
när utvecklingsprojektet är avslutat följer den röda fasen vilket innebär produktunderhåll. I den 
gröna fasen drivs i utvecklingen i projektform och pågår för större projekt i ungefär 4 år. Den 
innehåller tre stora gater kallade generationsblock som markerar när design freeze inträder. Inför de 
olika gaterna genomförs olika granskningar av konstruktionen. Innan den första gaten ska 
detaljerade digitala ritningar finnas, så att simuleringar kan göras. Inför nästa gate ska fysiska 
prototyper ha byggts och provmonteras och inför den sista ska komponenterna ha tillverkats och 
testats i det tänkta materialet. Om ändringsförslag kommer upp tidigt under den gröna fasen är det 
relativt enkelt att införa ändringen och konstruktören som arbetar med konstruktionen ansvarar själv 
för införandet. Om utvecklingsprojektet är avslutat startas ett rött uppdrag och en annan 
organisation som ansvarar för utredning och införande av ändringar tar över.  

DFA inom motorutvecklingen  

Ansvaret för att motorernas konstruktion är tillverkningsvänliga ligger hos en speciell DFA-grupp som 
fungerar som länk mellan konstruktion och produktion. Gruppen består av 10 personer och de 
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kommer in i utvecklingsprocessen redan under den gula fasen, något som de ser som nödvändigt för 
att kunna utveckla monteringsvänliga konstruktioner eftersom det är då störst utrymme för 
förändringar finns. Under projektets gång i den gröna fasen är någon eller några personer från 
gruppen kopplade till projektet och utvärderar konstruktionerna kontinuerligt.  
 
Som stöd för konstruktörerna finns det en layoutgrupp som har till uppgift att granska hela 
konstruktionen. De granskar konstruktionerna både inför gatemöten och inför konstruktions-
genomgångar. Utöver granskningsarbetet arbetar de också med att väga ihop olika krav som finns på 
produkten och konstruktionen, detta görs i samråd med senior technical advisors.  
 
Kommunikationen mellan gruppen och andra projektmedlemmar sker både via planerade och 
spontana möten. En viktig del i kommunikationen mellan konstruktörer och DFA-gruppen är 
provmonteringar av olika konstruktionslösningar. Vid provmontering testas monteringsvänligheten 
av konstruktionen med fysiska prototyper både utifrån åtkomst och ergonomi, dessutom testas 
monteringssekvens och monteringstid. Provmonteringarna utförs praktiskt av särskilda 
projektmontörer på en utvecklingslina. Jaensson ser att många problem med monteringen kommer 
fram vid dessa provmonteringar, att konstruktörerna kan jobba med de fysiska prototyperna 
tillsammans med montörer och DFA-gruppen bidrar till att många problem kan lösas på plats. Utöver 
provmonteringar används simuleringar i Delmia för att testa bland annat verktygsåtkomst.  
 
Vid uppstarten av varje projekt sätts mål upp för monteringstid. Redan i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen kan tiden beräknas genom användning av standardtider för olika moment. Men 
det först när fysiska prototyper kan tas fram som en verklig monteringstid kan mätas. De har planer 
på att börja använda 3D-simuleringar även för att beräkna monteringstiden tidigare i 
utvecklingsprocessen.  
 
Det finns en master för monteringssekvensen för motorerna, som är den optimala sekvensen som 
monteringslinan är upplagd efter. Under utvecklingen är målet att komma så nära denna som 
möjligt. Monteringssekvensen för raka motorer är indelad i 10 grundblock innehållande 5-10 
stationer vardera. På v8-linen är sekvensen indelad i 3 grundblock och totalt ca 25 stationer. DFA-
gruppen ansvarar för att konstruktionen är anpassad efter grundblocken medan en annan avdelning 
ansvarar för balansering av flödet och exakt monteringssekvens vid de olika stationerna.  
 
Vid granskningar av konstruktioner och provmonteringar har gruppen en checklista som de själva 
tagit fram som stöd. Checklistan består av ett antal krav, runt 40 stycken, formulerade som ja/nej-
frågor som ska besvaras. Vid varje fråga finns en motivering till varför de bör uppfylla kravet och vad 
som påverkas om kravet inte uppfylls. Jaensson säger att kraven inte alltid kan appliceras på 
konstruktionen och att det dessutom är tidskrävande att gå igenom hela listan. Så idag används listan 
mer som uppslagsverk och stöd i deras arbete eftersom det inte finns något styrande krav på att den 
måste användas eller att samtliga krav ska vara uppfyllda.  
 
Både produktionstekniker och konstruktörer har tillgång till listan och alla nyanställda blir 
informerade om att den finns och vad den används till. Dock ser Jaensson att det kräver en del 
erfarenhet för att effektivt kunna använda den. Mot konstruktörerna arbetar de mycket med 
standardisering av lösningar och fästelement , till exempel genom att minimera antalet varianter av 
skruvar. Dessutom finns vissa standarder som konstruktörerna måste följa, både vad det gäller 
fästelement och konstruktioner. Det finns en speciell grupp som ansvarar för att ta fram dessa 
standarder. Dessutom har DFA-gruppen skapat en databas över smarta konstruktionslösningar som 
konstruktörerna uppmanas att återanvända eller utgå ifrån vid utvecklingen av nya produkter.  
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Förutom tid mäter de antalet avvikelser i monteringen. Avvikelserna hanteras av ett 
avvikelsehanteringssystem och avvikelsen kan inte stängas förrän en långsiktig lösning har tagits fram 
och implementerats. Tillfälliga lösningar så som extra monteringsinstruktioner kan införas under 
tiden ärendet utreds men målet är att ta fram en konstruktionsändring som eliminerar risken för 
avvikelsen. För att kunna bedöma om hur mycket en ändring kan få kosta tittar man på risken för att 
monteringslinan kan komma att stanna om ändringen inte införs och kostnaden för ett stopp i 
monteringen.  

DFA på Chassi  

Även på den del av företaget som arbetar med att utveckla lastbilschassin är provmonteringar en 
viktig del av arbetet med DFA. De använder vanligtvis tre olika slags provmonteringar i projekten. En 
första under konceptfasen som går ut på att undersöka vilka möjligheter som finns och var olika 
komponenter i montaget skulle kunna sitta. Därefter följer detaljutveckling och provmontering av 
fysiska prototyper av konstruktionen, denna typ av provmontering kan upprepas under projektet tills 
den slutgiltiga lösningen är fastställd. När konstruktionen är färdigutvecklad följer en verifierande 
montering då montaget ska vara redo för serietillverkning och mål för monteringstid ska vara 
uppfyllda. Målet med provmonteringarna är precis som på motormonteringen att utreda 
tillgänglighet, monteringssekvens och monteringstid. Tiden ett montage får ta styrs av takttiden på 
linan och är bestämd redan när projekten startar.  
 
På provmonteringen sker på begäran av den konstruktör som ansvarar för montaget och leds av en 
provledare. Förutom dessa två deltar bland annat processingenjörer och function area-ansvariga för 
stationen eller stationerna där montaget ska monteras, även ansvariga för stationer före och efter 
kan delta om de bedömer att montaget kan påverka dessa stationer också. Processingenjörerna är 
kopplade till ett visst projekt och ansvarar för produktionstekniska frågor, medan function area-
ansvariga ansvarar för en del av produktion och är inte kopplade till specifika projekt. Bredevid 
monteringslinan för lastbilarna finns en provmonteringslina där nya montage testas att serietillverkas 
och monteras på flera olika konfigurationer av lastbilarna, detta för att se hur varianser kan påverka 
montaget. Ett montage brukar vanligtvis monteras på provmonteringslinan under ett halvår innan 
det går i produktion. Under det halvåret beräknar de att ett montage testas på runt 20 olika varianter 
av lastbilar, lastbilarna som monteras i provmonteringen testas sedan också ute hos kund.  
 
Innan en konstruktion kan börja provmonteras som fysisk prototyp görs både 
konstruktionsgranskningar på ritningarna och monteringssimuleringar. Förutom krav på 
monteringstid finns krav på vikt, hållfasthet och kostnad som varierar beroende på typ av lastbil. Det 
är konstruktörens ansvar att samtliga krav är uppfyllda.  
 
För att förebygga felmonteringar och avvikelser i tillverkningen används poke-yoke-principen. Detta 
innebär i praktiken att de till exempel inte gör fler hål i ramen än de som ska användas. De använder 
också nyckling och i vissa fall färgkodning av olika komponenter, dock är detta inte lika säker som 
nyckling och används därför som sista alternativ. För att utreda vilka risker för felmontering som 
finns och vad konsekvenserna av en felmontering skulle kunna bli används FMEA.  
 
En grundregel vid utvecklingen av lastbilarna är att alla komponenter måste kunna monteras från 
sidan eller uppifrån, aldrig underifrån. Dock ska lastbilarna kunna servas underifrån så kritiska 
komponenter måste kunna demonteras denna väg. Man har också standarder för vilken typ av skruv 
som får användas, generellt så finns två dimensioner av skruv att välja på och ska en annan användas 
måste det finnas god skäl för detta. Samtliga montage måste kunna monteras inom eller på kortare 
tid än taktiden för monteringslinan, dock finns möjlighet att dela upp montaget på två stationer eller 

i delmontage som kan monteras vid sidan av linan eller av en underleverantör. Konstruktörerna är 
väl medvetna om vad en sekund i monteringslinan kostar. Genom att utvärdera hur lång tid 
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ett visst montage tar att montera kan olika konstruktionslösningar ställas mot varandra och 
värdet av en mer komplex komponent som sparar tid i monteringen kan bestämmas. Precis 
som i motormonteringen finns ett system för ändringshantering. Vid konstruktionsändringar 
är det ungefär en månads ledtid på att implementera ändringen i tillverkningen. 

Alfa Laval 

Intervjuobjekt 

Utvecklingsingenjör, separatorer 

Bakgrund 

Vid Alfa Lavals anläggning i Tumba utanför Stockholm sker forskning och utveckling av separatorer. 
Tillverkningen av separatorerna sker i Eskilstuna. Varje år produceras knappt 10 000 enheter. 
Utvecklingsprojekten av separatorerna och tekniken bakom håller vanligtvis på i drygt tre år och 
under arbetet arbetar en projektgrupp bestående av 3 till 6 personer. Utöver projektgruppen 
involveras mellan 10 till 20 personer från olika discipliner inom företaget. Kompetenserna som finns 
representerade i projektgruppen är konstruktion, produktionsteknik, provansvarig och 
systemansvarig.  

DFM 

Företaget arbetar idag inte efter en vedertagen DFM-metod utan arbetet sker baserat på erfarenhet 
och samarbete med specialister inom olika områden. De arbetar dessutom mycket med att involvera 
underleverantörer i utvecklingen för att dra nytta av deras specialkompetens och ge dem 
förutsättningar att ge input om hur konstruktionen kan ändras för att öka tillverkningsvänligheten 
och göra den mer kostnadseffektiv. Framförallt är det verktygstillverkare som involveras. Företaget 
ser gärna att deras konstruktörer har erfarenhet av produktion och produktionsteknik. Samarbetet 
mellan konstruktörerna, produktionstekniker och testpersonal ses som en viktig del för att lyckas 
med att skapa tillverkningsvänliga konstruktioner.  

Under produktutvecklingen används både mock-up’s och fysiska prototyper men då främst för att 
testa hållfasthets- och funktionskrav och inte i syftet att utreda tillverkningsvänlighet. Innan 
produkten lanseras görs en förserie som sedan testas hos utvalda kunder. Detta för att både testa 
funktion men också för att bekräfta att produkten går att tillverka som planerat. Simuleringar 
används också under processen men också då för att främst undersöka funktion och kvalitet.  

Vid granskningar av konstruktionen bedöms om produkten möter specifikationer och krav. Det finns 
inga mål för monteringstid, standardkomponenter eller liknande, användandet av standardverktyg 
uppmuntras. Dock innehåller produkterna många specialanpassade komponenter vilket medför att 
många specialverktyg måste användas i tillverkningen. Både i utvecklingen och vid granskningar 
används checklistor för att säkerställa att inga viktiga aspekter glöms bort.  

Företaget arbetar också med modularisering för att hålla både utvecklings- och produktionskostnad 
nere. De har försökt modularisera hela produkten men insåg att det blev för komplext och fokuserar 
idag på att modularisera de delar som anses vara mest kostnadseffektivt. 
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Granskningsmetoder

Använder Mock-ups 1 1 1 1 1 1

Bygger prototyper 1 1 1 1 1 1 1 1

Gör förserier 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Simuleringar 1 1 1 1 1 1 1 1

Checklistor 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Granskningsaspekter

Användning av standardkomponenter 1 1 1 1 1 1 1 1

Användning av standardverktyg 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Användning av standardkonstruktioner 1 1 1 1 1 1 1

Har bestämda interface 1 1 1 1 1 1 1 1

Mätningsparametrar

Mäter tid 1 1 1 1 1 1 1 1

Mäter antal fel 1 1 1 1 1 1

Mäter när fel uppstår 1 1 1 1 1 1

Mäter antal komponenter 1 1 1 1 1 1 1

Mäter kostnad 1 1 1 1 1 1 1

Mål

Mätbara mål 1 1 1 1 1 1 1

Mål för antalkomponenter 1 1 1 1

Mål för monteringstid 1 1 1 1 1 1 1

Mål för standardverktyg 1 1 1 1

Mål för monteringsriktningar 1 1 1 1 1

Kommunikation

Team/ansvarig som fungerar som en länk 

mellan konstruktion och produktion 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Standardiserat arbete för montörer 

(instruktioner, bilder, etc) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Övrigt

Utbildning inom tillverkningtekniker för 

konstruktörer 1 1 1 1 1 1 1 1

Poka-Yoke princip 1 1 1 1 1 1 1 1

Nyckling 1 1 1 1 1 1 1 1

Modularisering 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Småskal ig produktion (de kurs iva  s i ffrorna inom parentes  anger 

anta l  producerade enheter per år)

Storska l igproduktion (de kurs iva  
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Introduktion 

Detta dokument beskriver SAAB Aerostructures DFM-strategi. Strategin är till för att skapa 

förutsättningar för att effektivisera utvecklingen av tillverkningsvänliga konstruktioner. Arbetet med DFM 

sker på tre olika organisatoriska nivåer; strategisk, taktisk och operativ.  

Strategisk nivå - Behandlar målsättning och generella riktlinjer för arbetet.  

Taktisk nivå – Behandlar ansvarsfördelning och organisation av arbetet.   

Operativ nivå – Beskriver hur arbetet ska genomföras praktiskt.  

På den operativa nivån utförs arbetet efter en process bestående av sex steg och inkluderar dokument i 

form av checklistor och en beslutsmatris. Verktyget är framtaget för att skapa förståelse för området hos 

konstruktören och underlätta kommunikation mellan berörda parter. 

 

Strategisk nivå 

I detta processteg ingår att sätta långsiktiga mål för arbetet med DFM. 

Mål för arbetet med DFM: 

 Målsättningen för DFM ska ligga i linje med och bidra till att SAAB övergripande strategiska 

mål uppfylls 

 Arbetet med DFM ska förankras i hela organisationen 

 Arbetet med DFM ska bidra till skapandet av kostnadseffektiva konstruktioner och uppfylla 

uppsatta kvalitets- och funktionskrav 

 Arbetet ska ge förutsättning för ökad kunskap inom DFM  

 Arbetet ska skapa förståelse för vad i konstruktionen som bidrar till ökad kostnad i 

tillverkningen 

 Arbetet ska ge förutsättning för gott samarbete och god kommunikation mellan discipliner 
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Taktisk nivå 

Detta processteg förklarar hur arbetet med DFM ska organiseras. 

Projektgruppen 

Gruppen som genomför utvecklingsprojekt ska vara tvärfunktionell och utformas efter de riktlinjer som 

finns för utformning av projektgrupp.  

Design and Production Coordination (DPC) 

DPC är en enhet som fungerar som en länk mellan olika discipliner under utvecklingsprojekten. 

Enheten har det övergripande ansvaret för arbetet med DFM. Deras främsta uppgift är att underlätta 

kommunikation mellan olika intressenter i projekten samt prioritera mellan produkt- och 

produktionstekniska krav. 

Utformning 

De kompetenser som ska finnas representerade inom DPC är:  

 Produktionsteknik inom sammanbyggnad 

 Produktionsteknik inom komposittillverkning 

 Konstruktion 

Ansvar 

Enheten har följande ansvar: 

 Sprida kunskap om DFM i organisationen  

 Utvärdera att arbetet med DFM har avsedd effekt  

 Omforma strategiska mål för arbetet till konkreta mål kopplat till utvecklingsprojekt 

 Följa upp att uppsatta mål uppfylls 

 Vidareutveckla DFM-arbetet  

 Utveckla kunskapshantering kring DFM 

Arbetsuppgifter 

Enheten ska granska samtliga konstruktionslösningar utifrån DPC-checklistan, dokument 4. 

Granskningen ska ske före PDR och CDR. Varje konstruktion ska godkännas av DPC-enheten innan 

PDR eller CDR kan ske. Eventuella fel eller problem i konstruktionen ska åtgärdas av ansvarig 

konstruktör. 

Granskningen ska ske innan PDR och CDR. Hur långt innan dessa gater granskningen ska ske beslutas i 

samråd mellan projektledare och övriga berörda discipliner.  Vid utformning av tidsplan för projektet 

ska granskningen läggas in som en milstolpe. 

Vid behov ska enheten genomföra simuleringar och/eller analys av fysiska prototyper för granskning av 

konstruktionen. 

Enheten ska sprida kunskap om DFM genom att planera och genomföra utbildningar i: 

 Hur DFM-metoden används 

 Hur konstruktionen påverkas av de produktionstekniska förutsättningarna 

 Målsättning för arbetet med DFM och hur konstruktioner kravsätts och utvärderas 



     4 

 

I samtliga utvecklingsprojekt ska enheten identifiera och prioritera mellan krav från olika delar av 

tillverkningen. 

Enheten ska utforma och underhålla en kunskapsdatabas över goda beprövade konstruktionslösningar 

som uppfyller kraven för DFM.   

Kunskapsdatabas 

Kunskapsdatabasen ska fungera som ett uppslagsverk över tidigare beprövade konstruktionslösningar. 

Lösningarna ska ha uppfyllt kraven för DFM. Syftet med kunskapsdatabasen är att sprida information 

och möjligöra god kommunikation för att främja användandet av goda och beprövade 

konstruktionslösningar. 

Funktion 

Databasens huvudfunktioner är att: 

 Samla data och kunskap om goda konstruktionslösningar  

 Inspirera konstruktören under utvecklingsarbetet 

 Konkretisera vilken typ av problem konstruktionen löser 

 Göra konstruktioner sökbara 

Innehåll 

För varje konstruktion ska följande information finnas: 

 3D-modeller av konstruktionen 

 Teknisk data 

 Automatiserbar 

 Utfärdningsdatum 

 Ansvarig konstruktör 

 Ansvarig granskare 

 Vilket/vilka problem konstruktionen löser 

 Definierade sökord  

 Vilken kund som är ägare till konstruktionen (SAAB, Boeing, Airbus) 
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Operativ nivå 

I detta processteg förklaras hur arbetet med DFM utförs praktiskt under utvecklingsprocessen.  

Metoden består av sex steg, Figur 1 visar en övergripande bild över vilka moment som ingår i metoden 

och vart i utvecklingsprocessen de genomförs. Sifforna i ringarna indikerar när i processen de olika 

stegen utförs.  

 

Genomförande av DFM-metod 

Nedan följer en beskrivning av hur arbetet i de sex stegen ska genomföras. 

1. Kartlägg produkten  

Dela upp ingående artiklar i komponenter och fästelement, komponenter i detta fall syftar på de 

delar som skapar strukturen i produkten. Därefter ska baskomponenten definieras, det är den 

komponent som resterande komponenter och submontage ska monteras på. Oftast är det den 

komponent som kommer fästas i jiggen. Beroende på storlek på produkten kan den sedan delas 

upp i flera submontage som kan tilldelas olika konstruktörer för fortsatt arbete.  

 

2. Undersök integreringsmöjligheter 

Konstruktören ska besvara tre frågor för sin produkt eller sitt submontage. Frågorna ses i 

dokument 1. Syftet med frågorna är att identifiera de komponenter som är möjliga att eliminera 

eller integrera.  Resultatet av detta ligger sedan till grund för konceptgenereringen i nästa steg.  

 

3. Generera koncept  

Med hjälp av inspirationsbilder från kunskapsdatabasen ska konstruktören generera olika 

koncept som integrerar så många av komponenterna som möjligt av de som identifierades i steg 

2.  Bilderna från databasen ska visa bra exempel på konstruktionslösningar som är verifierade 

och fungerar bra i den befintliga produktionsprocessen.   

 

4. Analysera koncept  

De genererade koncepten ska i detta steg utvärderas med hjälp av checklistan, dokument 2. 

Utifrån detta kan sedan steg 3 och 4 itereras för att utveckla koncepten ytterligare innan ett eller 

flera koncept går vidare till steg 5. Checklistan är utformad för att hjälpa konstruktören i arbetet 

med att utforma komponenter i kompositmaterial.  

1 

2, 3 & 
4 

5 

6 

Ja 

 

Påverkar PDR 

Projektplanen? 

 
Genomgång av 

förutsättningar  

Upprätta functional 

baseline  

Upprätta underlag för 

upphandling  

Upprätta konstruktions 

/tillverkningsunderlag  

PDR  

IRR  

Fastslå Design 

Baseline  

Uppdatera  

RC-kalkyler  

 

FIGUR 1: DFM-STRATEGIN I UTVECKLINGSPROCESSEN  
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Välj koncept 

Utifrån beslutsmatrisen, dokument 3, ska de utvalda koncepten utvärderas gentemot varandra. 

Utvärderingen ska ske genom en diskussion mellan personer från framförallt konstruktion och 

produktionstekniker för komposit. Syftet är att skapa en diskussion kring producerbarhet för att 

lyfta fram problemområden och utveckla koncepten ytterligare för att undvika 

produktionstekniskt svåra konstruktioner.  

 

5. Utvärdera produkten  

De koncept som valts i steg 5 ska vidareutvecklas till en mognadsnivå som motsvarar den vid 

PDR. Innan PDR sker ska hela produkten utvärderas av DPC-gruppen och godkännas av dem. 

Granskningen sker utifrån DPC-checklistan, dokument 4. Denna utvärdering ska ske i god tid 

före PDR så att det finns tid för konstruktören att åtgärda eventuella anmärkningar. 

Granskningen ska sedan upprepas på samma sätt innan CDR. 
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Integreringsmöjligheter Datum:

Ansvarig konstruktör: Projekt:

Granskad av: Delmontage ID:

Beskrivning:

För varje ingående artikel ska följande frågor besvaras:

1.         Behöver komponenten vara i annat material än komposit?

2.         Måste komponenten röra sig relativt de andra komponenterna?

3.         Måste komponenten kunna demonteras för underhåll eller åtkomst till andra komponenter?

Artikel ID: 1. 2. 3. Ja

…

….

….

….

….

….

….

….

….

Svarsfält:

Kandidat för 

integrering/eliminering

Om svaret är nej markera med ett kryss i svarsfältet för respektive fråga. De artiklar som får tre kryss är 

kandidater för integrering eller eleminering.
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Datum:

Ansvarig konstruktör: Projekt:

Granskad av: Delmontage ID:

Beskrivning:

Koncept 1 Koncept 2 Koncept ..

* vikten och priset fås från PP-matrisen

Beslut val av koncept: Koncept nr:

Kommentarer:

Underskrift Datum

Beslutsmatris för konceptval

Jämför koncepten med referenskonceptet. För varje egenskap bedöms om konceptet är bättre, l ika bra eller sämre 

än referenskonceptet. Detta markeras i  tabellen med ett +, 0 respektive -. Antalet av varje tecken summeras och ger 

en totalpoäng för varje koncept. Ju högre poäng desto bättre.    

Egenskap

0

Referenskoncept

0

0
Få fästelement

Konstruktionen går att ti l lverka automatiskt

Få komponenter

0

0OFP går att genomföra

Konstruktionen är repeterbar

Konstruktionen är plundringsbar

Liten area som måste shimsas

Kort tid för efterbearbetning

Net Score

Rank

Sum of +

Sum of 0

Sum of -

Pris* 0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Vikt*

Konstruktionen är enkel att underhålla/reparera
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Datum:

Ansvarig konstruktör: Projekt:

Granskad av: Delmontage ID:

Ja Nej

DPC-checklista

Montering

Är delsystemet konstruerat så parallella monteringsoperationer kan ske?

Är delsystemet konstruerat med en baskomponent för att lokalisera övriga 

komponenter?

Ompositioneras konstruktionen minimalt antal gånger under montering?

Är antalet monteringsriktningar minimalt?

Uppnår konstruktionen målet för monteringstid?

Komponenterna

Verktyg

Kan delsystemet enkelt verifieras med befintlig testutrustning?

Finns det möjlighet till åtkomst med standardverktyg?

Är risken att ömtåliga komponenter skadas under montering minimal?

Delsystemet

Har delsystemet optimalt antal komponenter?

Har delsystemet optimalt antal fästelement?

Innehåller delsystemet redan tidigare använda komponenter i så stor 

utsträckning som möjligt?

Innehåller delsystem redan tidigare använda fästelement i så stor 

utsträckning som möjligt?

Är komponenterna utformade för att motverka felmontering?

Är det enkelt att verifiera att komponenterna har monterats på rätt sätt?

Kan majoriteten av komponenterna i delsystemet enkelt hanteras under 

montering?

Är majoriteten av komponenterna i delsystemet enkla att greppa under 

montering?
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Uppnår konstruktionen viktkraven?

Är mål för kostnad uppfyllt? 

Ja Nej

Godkänd:

Kommentarer:

Underskrift Datum

Är delsystemets konstruktion anpassad för demontering och service av 

berörda komponenter?

Projektspecifika mål

Är toleranskedjorna analyserade?

Är monteringseffektiviteten förbättrad jämfört med tidigare generations 

delsystem?

Övrigt

Under denna rubrik är det möjligt för företaget att själva lägga till specifika mål som berör det 

granskade delsystemet, t.ex. de uppsatta kraven i kravspecifikationen. 


