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Förord 
För lite drygt 100 år sedan inleddes utvecklingen av de första flygplanen i världen. Under dessa 
hundra år har utvecklingen skett exponentiellt och de flygplan som byggs idag är oerhört 
komplicerade system som kontinuerligt utvecklas med nya innovationer. När vi inledde det här 
examensarbetet i januari så sa vi att vi skulle studera utvecklingsmetodik för komposit. Ganska 
fort bytte vi ordet komposit till kolfiberkomposit vilket sedan utvecklades vidare till PAN-baserade 
kolfiber i en matris av epoxi. Denna utveckling visar bland annat på komplexiteten av 
kompositmaterial men även på examensarbetets djup. Examensarbetet har genomförts på uppdrag 
av Linköping universitet i samarbete med Saab Aerostructures i projektet Grönt Flygtekniskt 
Demonstrationsprogram (GF Demo). 

Att ha fått ta ett första steg ut i arbetslivet genom samarbetet med Saab Aerostructures har varit en 
lärorik och spännande tid. Många gånger har vi förvånats över allas glädje och engagemang i att 
vilja hjälpa till och ställa upp när vi har rådfrågat oss fram. Aldrig har vi mötts av att någon som 
har sagt att de inte har tid eller vilja att hjälpa oss få bästa möjliga resultat i detta examensarbete.  

Vi är mycket tacksamma och vill passa på att lyfta fram några av alla de som hjälpa oss under 
arbetet. Vår handledare på högskolan Erik Sundin som har stöttat oss och kommit med bra kritik 
under arbetets genomförande. Våra handledare på Saab Martin Dickens och Jan-Peter Rosén som 
har sett till att vi fått den information som krävts från Saabs sida.  

Vi vill även tacka resterande personer i GF Demo samt konstruktörerna i vår korridor för bra input 
och som har hjälpt till att svara på frågor när så behövts. Vår examinator Mats Björkman som med 
stort engagemang även han har kommit med värdefull feedback under genomförandet. Och sist 
men inte minst våra opponenter Pontus Vikström och Jonas Eriksson som inte har varit lika nära 
GF Demo-projektet och att ha någon med nya ögon som granskat arbetet har varit till stor hjälp. 
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Sammanfattning 
Kolfiberkompositer är ett av de material som utvecklas snabbast just nu. Analogt med att materialet 
blir billigare och börjar användas i större utsträckning av flygindustrin utvecklas också 
tillverkningsmetoder för att följa framstegen. Hur material och tillverkningsmetoder sätter krav 
och påverkar en produkts utformning och prestanda kan vara svårt att definiera.  

I detta examensarbete har en Design for Manufacturing och Assembly (DFM/A)-metod utvecklats 
för att under hela produktutvecklingsprocessen kunna ta hänsyn till produktionsaspekter. DFM/A-
metoden är framtagen åt Saab Aerostructures med hänsyn till de material som används, deras 
existerande produktionsprocesser och den produktutvecklingsprocess som finns på företaget. 

Utifrån litteratur- och fallstudier har en DFM/A-metod som kallas Metod 2015 (M2015) 
utvecklats. Metoden innehåller en arbetsprocess, konstruktionsriktlinjer samt stödjande DFM/A-
verktyg. Genom att i hela utvecklingsprocessen ta hänsyn till produktionsaspekter är detta 
arbetssätt anpassat för att underlätta utveckling av kolfiberkompositkomponenter på Saab. Utöver 
själva metoden i sig finns allt material som behövs för användning av M2015 sammanställt i en 
manual som i första hand riktar sig till konstruktören. 

Genom att skapa en bättre förståelse för produktionsaspekterna hos en konstruktion och 
tillhandahålla rätt verktyg kan DFM/A-metoden bidra till flera positiva effekter. Användandet av 
M2015 bör leda till produkter av kolfiberkomposit som är lättare att tillverka vilket i sin tur också 
bör minska onödiga kostnader, ge högre kvalitet och kortare ledtider. Införandet ställer dock också 
krav på Saab för att dessa målsättningar ska kunna uppnås.  

 

 

 

Nyckelord: Design for Manufacturing, Design for Assembly, kolfiberkomposit, metodutveckling 
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Abstract 
Carbon fiber reinforced plastic (CFRP) is one of the fastest developing materials right now. 
Analogously to the material becoming cheaper and being used more widely in the aerospace 
industry the manufacturing methods have developed to follow the progress. How material and 
manufacturing method change the requirements and affect a product's design and performance can 
be hard to determine. 

This degree project has developed a Design for Manufacturing and Assembly (DFM/A) method to 
easier take into consideration the production process throughout the product development. The 
DFM/A method is developed for Saab Aerostructures and is based on their materials, production 
process and product development process. 

By studying literature and performing case studies a DFM/A method called Method 2015 (M2015) 
was developed. The method includes a work procedure, design guidelines and supporting DFM/A 
tools. By considering the production aspects throughout the development process this method of 
operation facilitate the development of CFRP products at Saab. In addition to the method itself the 
materials needed to use M2015 is compiled in a manual for the designer. 

By creating a better understanding of the production aspects of a design and providing the right 
tools the DFM/A method can contribute to several positive effects. The use of M2015 should lead 
to CFRP products that are easier to produce which in turn should minimize unnecessary costs, 
raise the quality and shorten lead times. However, the implementation of M2015 at Saab also 
creates demands to reach these targets. 

 

 

 

Keywords: Design for Manufacturing, Design for Assembly, carbon fiber reinforced plastic, 
method development 
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DFM/A-METOD FÖR INTEGRERADE STRUKTURDELAR I KOLFIBERKOMPOSIT 

1 

1 Inledning 
Detta kapitel innehåller en sammanfattande beskrivning av den bakgrund och problemformulering 
som ligger till grund för arbetet. Det syfte och de mål som dessa leder till redogörs samt de 
avgränsningar som gjorts gällande omfattning och genomförande. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av rapportens övergripande struktur och upplägg. En mer utförlig beskrivning av de 
förutsättningar som fanns går att läsa i kapitel 2 Bakgrund och förutsättningar. 

1.1 Bakgrund 
Utveckling och tillverkning av moderna kommersiella passagerarflygplan är ett stort och dyrt 
åtagande. Detta leder till att det bara finns ett fåtal aktörer på marknaden. Speciellt gäller detta i 
de större kategorierna där Boeing och Airbus tillsammans skapat ett monopol genom plan som 747 
respektive A380 (Marketline, 2014). Samtidigt har efterfrågan på flygplan stadigt ökat under 2010-
talet och förväntas fortsätta göra det de närmaste 20 åren (Marketline, 2014). Boeing (2014) 
förutser ett behov på sammanlagt 36 770 nya flygplan fram till 2033 och Airbus (2011) ett behov 
på 27 800 nya flygplan till 2030.  

För att möta de krav på kostnad och leveranstid har båda tillverkarna varit tvungna att ändra sina 
tillverkningsprocesser. Tidigare tillverkning och utveckling av kommersiella passagerarflygplan 
har först och främst skett internt och separata delar har beställts från tusentals tillverkare (Tang, et 
al., 2009). Genom att skapa flera nivåer av partners sker nu utveckling och tillverkning av hela 
delsystem genom outsourcing och tiden för den slutgiltiga monteringen har kraftigt minskat (Tang, 
et al., 2009). Saab Aerostructures (Saab) i Linköping är en sådan leverantör. De är så kallad tier-1 
partner med både Airbus och Boeing vilket innebär att de både utvecklar och tillverkar delsystem 
och komponenter till båda företagen (SAAB Group, 2014). 

I det här examensarbetet är det först och främst Saabs samarbete med Boeing och deras modell 
787 som har varit i fokus. Modell 787 har på många sätt förändrat hur Boeing traditionellt ser på 
konstruktion och tillverkning av kommersiella passagerarflygplan. Den största förändringen 
kommer av att planets vikt består till 50 % av kompositmaterial som till exempel utgör cirka 90 % 
av de aerodynamiska ytorna (Gay & Hoa, 2007). Detta kan jämföras med modell 747 vars 
aerodynamiska ytor består till 30 % av kompositmaterial (Gay & Hoa, 2007). Detta leder till flera 
fördelar i form av viktminskningar men även i form av enklare monteringsprocesser. Till exempel 
beskriver Boeing (2015) att antalet borrade hål i flygplanskroppen minskade från cirka 1 000 000 
på en 747 till färre än 10 000 på 787. Detta har lett till en kraftig minskning av antalet strukturdelar 
och fästelement. Detta sker först och främst genom att bygga samma vad som traditionellt varit 
flera komponenter till integrerade strukturer av kolfiberkomposit. 

Till modell 787 är Saab ansvariga för utveckling och tillverkning av bland annat den stora 
lastrumsdörren och nödutgången för personalen. Dessa produkter utvecklas och tillverkas 
kontinuerligt till Boeing. För att behålla konkurrenskraften på marknaden och säkra framtida 
kontrakt från Boeing och Airbus sker dock forskningsprojekt för att hitta ytterligare sätt att 
förbättra konstruktionerna, tillverkningsmetoderna samt produktionen. Ett sådant projekt som 
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Saab är delaktiga i är Grönt Flygtekniskt Demonstrationsprogram (GF Demo). GF Demo är ett 
nationellt forskningsprojekt som leds av Saab med mål att vidga vad som är möjligt att utveckla 
och producera produkter med komplexa kompositstrukturer till civila flygplan (Vinnova, 2014). 
Att tillverka denna typ av komplexa kompositstrukturer är komplicerat och ställer specifika krav 
redan i utvecklingen av konstruktionen (Baker, et al., 2004).  

Som en del av GF Demo genomfördes under våren 2013 ett examensarbete vid Linköpings 
Universitet (LiU) i syfte att ta fram en strategi för hur Design For Manufacturing (DFM) och 
Design For Assembly (DFA) skulle kunna införas i Saabs verksamhet. Resultatet bestod av 
beskrivningar för detta på strategisk, taktisk och operativ nivå.  

En del av resultatet utgjordes av DFM/A-verktyg i form av checklistor och matriser som ska 
användas på taktisk och operativ nivå. De ska ligga till grund för granskningar på men även 
användas av och agera som ett stöd för konstruktören genom designprocessen. 

1.2 Problemformulering och syfte 
I denna rapport ses DFM/A-metod som ett övergripande arbetssätt där DFM/A-verktyg är 
operativa hjälpmedel i arbetsprocessen. DFM/A-verktygen som togs fram av Andersson & 
Hagqvist (2013) verifierades aldrig och behövde vidareutvecklas. Bland annat identifierades behov 
av att förbättra verktygens användarvänlighet och att få in fler och mer omfattande riktlinjer för 
just komplexa och integrerade kompositstrukturer. Vidare var metoden utvecklad med stark 
koppling till arbetet inom GF Demo vilket minskade verktygens generaliserbarhet och 
möjligheterna att applicera dem på andra produkter. Resultaten från en korrekt genomförd analys 
med DFM/A-verktygen var dessutom svårtolkat och behov fanns att konkretisera dessa och 
därmed öka verktygens användbarhet. 

Syftet med detta examensarbete var att vidareutveckla DFM/A-metoden från 2013 för att kunna 
appliceras och användas i en utvecklingsprocess av integrerade kompositstrukturer. För att 
verktygen ska fungera i daglig verksamhet måste de ingående frågorna i verktygen verifieras. 
Verktygen behöver dessutom generera resultat som på ett bra sätt går att applicera och använda 
sig av både vid konkreta konstruktionsproblem men också vid exempelvis argumentering av 
konceptval. Verktygen måste dessutom vara lätta för användaren att förstå och använda för att inte 
kräva omfattande utbildning eller vara för tidskrävande. 

1.3 Projektmål 
Målet med detta examensarbete var att vidareutveckla och verifiera DFM/A-metoden som 
utvecklades 2013. I detta arbete kallas ursprungsmetoden för Metod 2013 (M2013). I M2013 fanns 
fyra olika DFM/A-verktyg. Det ena verktyget var en DFM-analys anpassad för kolfiberkomposit 
och som var det verktyget i metoden som hade störst behov av vidareutveckling och verifiering. 
Därför låg huvudfokus i detta examensarbete mot produkter av kolfiberkomposit. Den slutliga 
metoden som är ett resultat av detta examensarbete hänvisas till som Metod 2015 (M2015). 
För att göra detta togs följande projektmål (PM) fram för att uppfylla examensarbetets 
övergripande mål: 
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PM1. Vidareutveckla DFM/A-verktygen som tidigare examensarbete tagit fram. 
PM2. Verifiera påståenden och tekniskt innehåll i DFM/A-verktygen. 
PM3. Utvärdera den vidareutvecklade DFM/A-metodens potentiella effekter vid tillämpning 

i utvecklingsprocessen för integrerade strukturdelar av kolfiberkomposit. 

För att konkretisera projektmålen togs tillhörande frågeställningar (FS) fram. Genom att besvara 
dessa skall projektmålen uppnås. 

FS1. Hur kan DFM/A-metoden vidareutvecklas? 
a. Vilka utvecklingsområden kan identifieras? 
b. Hur kan metoden göras mer tillämpningsbar? 

FS2. Hur väl stämmer DFM/A-verktygens teoretiska resultat överens med den faktiska 
problematiken i tillverkningen av olika kolfiberkompositprodukter? 

FS3. Hur påverkar användningen av DFM/A-metoden utvecklingen av integrerade 
strukturdelar av kolfiberkomposit? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet åtog sig inte att: 

x utveckla metoden för att passa andra DFX-metoder än DFM och DFA. 
x anpassa metoden för andra kompositmaterial än pre-preg kolfiberkomposit. 
x anpassa metoden för andra monteringsprocesser än manuell montering. 
x undersöka hur arbetsprocessen för DFM/A-verktygen skulle kunna appliceras i andra 

produktutvecklingsprocesser än den som gällde på Saab vid genomförandet av 
examensarbetet. 

x utveckla DFM/A-verktygen för att ge kvalitativa resultat i form av exempelvis 
kostnadsreduceringar, då detta inte är metodens huvudsyfte.  

x verifiera riktlinjer eller påståenden för några andra verktyg än DFM-analysen. 

Examensarbetet utvecklade framförallt DFM/A-metoden för strukturdelar som tillverkas i 
kolfiberkomposit. Delar av DFM/A-verktygen behandlar dock hela produkten, till exempel i 
sammanbyggnadsprocessen, vilket innebär att de kan appliceras på komponenter av andra 
material. 

1.5 Målgrupp 
Informationen och resultatet i rapporten är framförallt riktat mot: 

x forskning inom produktutvecklingsprocesser kopplat till kompositer. 
x medlemmar i GF Demo. 
x personer på Saab med ansvar för verksamhetsmodellen. 
x fortsatta studier inom DFM/A inom GF Demo. 

Innehållet i rapporten har anpassats utifrån dessa identifierade målgrupper. Krävd kunskapsnivå 
och terminologi har också tagits hänsyn till genom samma förhållningssätt. Läsaren antas ha 
grundläggande kunskaper inom konstruktion och produktutvecklingsmetodik, samt viss inblick i 
flygindustrin. 
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1.6 Rapportstruktur 
Rapporten är indelad i fyra huvuddelar: Inledning, Studier, Resultat och Diskussion. Innehållen i 
de olika delarna visas i Figur 1. I den inledande delen beskrivs den information som 
examensarbetet har utgått från. I studiedelen presenteras information som ligger till grund för och 
har bidragit till resultatet. Resultatdelen är sedan uppdelad i två kapitel, ett för analys av 
datainsamling och ett för själva verktygsutvecklingen. Analysen består av en sammanfattning av 
resultaten från genomförd klusteranalys där brister och styrkor för berörda verktyg presenteras. 
Därefter presenteras vad som förändras och resulterar i Metod 2015. Avslutande i rapporten finns 
diskussionsdelen där frågeställningar besvaras och slutsatser dras från resultaten. Bifogat finns 
appendix innehållande bland annat mer detaljerade resultat men är framförallt riktat till den som 
är väl insatt i examensarbetets bakgrund och genomförande. Sist i appendix finns även 
examensarbetets slutresultat i form av en DFM/A-manual bifogat där DFM/A-metodens 
beståndsdelar beskrivs inriktat mot konstruktören. 

 
Figur 1 – Förenklad bild över rapportens innehåll och struktur. 

Introduktion

1. Inledning

2. Bakgrund och 
förutsättningar

Studier

3. Metod och 
genomförande

4. Teoretisk 
referensram

Resultat

5. Analys för 
vidareutveckling

6. Framtagande av 
Metod 2015

Diskussion

7. Resultat-
diskussion

8. Metod- och 
genomförande-

diskussion

9. Hållbarhets-
diskussion

10. Slutsatser

11. Framtida 
studier



DFM/A-METOD FÖR INTEGRERADE STRUKTURDELAR I KOLFIBERKOMPOSIT 

5 

2 Bakgrund och förutsättningar 
I detta kapitel beskrivs utgångsläget och förutsättningar för examensarbetet så som mer ingående 
beskrivning av GF Demo och examensarbetets roll i projektet. Här beskrivs också de delar av 
resultatet från examensarbetet från 2013 som låg till grund för detta examensarbete. 

2.1 GF Demo 
Detta examensarbete genomfördes i samband med Forskning och Teknik (FoT)-projektet Grönt 
Flygtekniskt Demonstrationsprogram : Nästa generations kompositstrukturer för civila flygplan 
del 1 och del 2. Projektet leddes av Saab med syfte att öka den globala konkurrensförmågan hos 
den svenska flygindustrin och för att vara en självklar del av utvecklandet av nästa generations 
flygplan (Vinnova, 2014). Projektet finansieras av den statliga förvaltningsmyndigheten Verket 
för innovationssystem (Vinnova) och består av flera olika arbetspaket som berör olika system och 
drivs av olika intressenter och samarbetspartners (Vinnova, 2014). Examensarbetet utfördes som 
en del av arbetspaket 6.2 Produktionssystem för dörrdemonstrator. 

2.1.1 Bakgrund till GF Demo 
Saab är i dagsläget leverantör till både Boeing och Airbus där de tillverkar delsystem till flertalet 
olika flygplansmodeller. Vissa delsystem är utvecklade av Saab medan andra enbart är tillverkning 
av färdigutvecklade konstruktioner. Som marknaden ser ut förutspår Saab att fler uppdrag kommer 
innebära att de tidigt i utvecklingsarbetet är involverade. Förutsättningarna i framtiden förväntas 
också innebära fler samarbetspartners som, på grund av flygplanets komplexitet, omfattning och 
storlek, själva utvecklar och producerar olika delar. Även produktionstakten tros öka för att kunna 
möta efterfrågan på nya flygplan. (SAAB Group, 2014) 

För att Saab ska kunna förbli leverantörer åt bolag som Boeing och Airbus måste de visa på sin 
konkurrenskraftighet. Ett sätt att arbeta mot detta är att försöka dra ner på kostnaderna genom en 
effektivare produktion och att öka prestandan hos de komponenter de utvecklar. Detta kan ske 
genom att utveckla unik kompetens inom områden som kan vara aktuella och kopplade till nästa 
generations flygplan. Av denna anledning deltar Saab i olika demonstratorprojekt bland annat GF 
Demo. (Vinnova, 2014)  

GF Demo är en satsning för att bygga kunskap om framförallt konstruktion och tillverkning av 
integrerade och komplexa kompositstrukturer. Saab hoppas på att visa att de ligger i framkant av 
utvecklingen av lättviktskonstruktioner. Forskningsprojektet är finansierat av Vinnova och Saab 
har huvudansvaret för att driva projektet. (Vinnova, 2014) 

2.1.2 Arbetspaket 6.2 Produktionssystem för dörrdemonstrator 
Det delsystem som detta examensarbete var kopplat till var den stora lastrumsdörren, large cargo 
door (LCD), till Boeing 787. Denna dörr utvecklas och serietillverkas på produktionsanläggningen 
i Tannefors i Linköping. Produktionen är delvis automatiserad och det produceras sex dörrar i 
veckan i dagsläget. Dagens dörr består av olika komponenter, framförallt av kolfiberkomposit och 
aluminium, samt elkablage och en hydraulisk låsmekanism. Produkten är komplex och består av 
många olika delmontage och tillverkningssteg. 
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Syftet med GF Demo är att ta fram nya tekniska lösningar till LCD för att framförallt få en produkt 
med lägre vikt som också är enklare att producera. Examensarbetet ingick som en del i GF Demos 
arbetspaket 6.2 vars mål är att ta fram ett koncept för en ny dörr, i form av en virtuell version samt 
producera en dörrdemonstrator. Resultaten från tillverkningen av och tester på dörrdemonstratorn 
kommer att användas för vidareutveckling av det virtuella konceptet. Det nya konceptet utgörs 
bland annat av en integrerad kompositstruktur där tidigare påmonterade spant istället integreras 
och bildar huvudstrukturen. I Figur 2 kan den serieproducerade dörren ses tillsammans med GF 
Demos nya koncept. Som kan ses bygger dörren på en helt ny grundlösning som bland annat har 
lett till en viktreduktion på 20-25 %. 

  
Figur 2 – T.v. 3D-modell av den serieproducerade dörren, t.h. 3D-modell av GF Demos dörrdemonstrator. 

Innan tillverkning av dörrdemonstratorn byggdes en mindre testartikel av den sammanbyggda 
kompositartikeln som kallades ”två-spantaren”. Denna producerades med samma 
tillverkningstekniker som planeras användas för kompositartikeln i dörrdemonstratorn, för att 
bland annat testa verktyg och tillverkning. Skillnaden är att testartikeln endast representerar en del 
av kompositartikeln; den har bara två spant jämfört med dörrdemonstratorn som har nio. I Figur 3 
visas de testartikeln i färg som en del av dörrdemonstratorn i gråskala.  

 
Figur 3 – De två spanten som utgör testartikeln i GF Demos dörrdemonstrator. 
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2.2 Examensarbetets roll i GF Demo 
Examensarbetet genomfördes på uppdrag av LiU som är en av flera samarbetspartners i GF Demo. 
LiU:s roll i GF Demo består bland annat av att bidra med metoder och verktyg för Design for 
Manufacturing (DFM) och Design for Assembly (DFA).  Uppdragsgivare på LiU var Mats 
Björkman (examinator) och Erik Sundin (handledare) som sedan tidigare varit involverade i 
projektet. På Saab fanns ytterligare handledning och kontaktpersoner som hjälpte till med att få 
fram rätt resurser och information från deras sida, i första hand nyttjades projektledaren för GF 
Demo. 

Figur 4 visar en förenklad version av utvecklingsarbetet med DFM/A-metoden relativt övrigt 
arbete i arbetspaket 6.2 (WP6.2) i GF Demo. Figuren visar hur DFM/A-metoden utvecklas genom 
ett antal examensarbeten tillsammans med GF Demo. Under hela utvecklingsarbetet bestod den 
huvudsakliga kopplingen till WP6.2 av utnyttjande av resurser i form av personer för intervjuer 
och för att få en inblick i produktutveckling på Saab. 

Direkta kopplingar mellan arbetet med DFM/A-metoden och WP6.2 har i figuren tydliggjorts med 
hjälp av vertikala pilar. Dessa pilar indikerar tillfällen där arbetet med DFM/A-metoden var eller 
kommer vara beroende av arbetet i WP6.2 och att dessa är synkroniserade. 

I figuren syns även de arbeten som gjorts, de examensarbeten som publicerats och hur de är 
relaterade till varandra kronologiskt. Även framtida arbete för att fortsätta utvecklingen av 
DFM/A-metoden är representerade och hur det bör kopplas till WP6.2.  

 
Figur 4 – Hur DFM/A-metoden utvecklas i GF Demo. 

2.3 Produktutveckling på Saab 
Informationen i detta avsnitt kommer från Saabs interna nätverk, innehållande beskrivningar för 
hur ett projekt genomförs på företaget, och har därför ingen referens. Innehållet i texten har 
granskats och verifierats av behörig personal på Saab. 

I en produktutvecklingsprocess sker normalt flera parallella aktiviteter men i detta avsnitt beskrivs 
framförallt konstruktörens roll i projektet. Saabs verksamhetsmodell består av ett antal 
huvudområden där produktutvecklingsprocessen ingår i området som kallas Förädla och 
Leverera. Detta område består av ytterligare processer: Etablera affär, Utveckla och 
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Industrialisera, Serieproducera och Tillhandahålla produktstöd. Design- och konstruktionsarbetet 
kommer in under Utveckla och Industrialisera. I denna delprocess finns det definierade aktiviteter 
som ska genomföras samt krav på underlag för överlämning till efterföljande processer. I Figur 5 
visas de aktiviteter som är kopplade till att utveckla själva konstruktionen. Mer ingående om dessa 
aktiviteter och processer beskrivs i följande avsnitt. 

 
Figur 5 – Förenkling av aktiviteter relaterad till konstruktion i produktutvecklingsprocessen. 

Ett produktutvecklingsprojekt på Saab tar i genomsnitt tre år där den första preliminära designen 
tar runt ett och ett halvt år och efterkommande detaljutvecklingen tar cirka ett halvår. Sista tiden 
består av exempelvis testning och tillverkning; detta varierar beroende på vilken typ av produkt 
som utvecklas. Produktens kostnader beräknas redan tidigt i offerten när affären med kunden 
etableras. Samma dokument följer sedan produkten och uppdateras kontinuerligt under 
utvecklingen. Projektgrupperna sammansätts som tvärfunktionella team med personer från 
exempelvis hållfasthet, konstruktion och ekonomi. Storleken på projektgruppen varierar beroende 
på projektets omfattning och är många gånger kopplat till antalet artiklar i konstruktionen. För att 
koordinera projekt som genomförs finns Project Portfolio Management. Detta är ett projekt- och 
resurshanteringsverktyg som hjälper till att planera, driva och följa upp projekt samt portföljer av 
projekt. Det finns även stöd för att styra och följa upp resursbeläggning för projekt. 

2.3.1 Preliminärutveckling 
Preliminärutvecklingen inleds med att sammanställa förutsättningar och krav från bland annat 
kunder och regelverk. Detta resulterar i en så kallad Functional Baseline som beskriver 
produktkraven för bland annat funktion och fysiska egenskaper hos produkten. Functional 
Baseline beskriver även produktens gränssnittsegenskaper gentemot omgivande enheter. Utifrån 
detta underlag upprättas ett eller fler konstruktionsförslag som sedan går vidare till Preliminary 
Design Review (PDR). Flygbranschen arbetar framförallt med inkrementell utveckling eftersom 
det är svårt och omfattande att certifiera nya tekniska lösningar. Därför blir förslagen ofta liknande 
tidigare lösningar som man vet fungerar och är godkända. För att teknikutvecklingen ändå ska ta 
steg framåt kan resultat från FoT-projekt plockas in i kundrelaterade utvecklingsprojekt.  
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Till PDR:en finns oftast en välarbetad CAD-modell som diskussionerna baseras på. Konceptet 
behöver vara relativt långt drivet för att uppfylla krav på information om systemsäkerhet, miljö 
och likande frågor som ska kunna besvaras under en PDR. Utifrån PDR-mötet väljs vilket spår 
projektgruppen ska fortsätta på och hur man planerar att ta hand om kravbilden. En fullständigt 
genomförd och godkänd PDR är en förutsättning för att en konstruktion ska godkännas för 
detaljutveckling. Resultatet från den godkända PDR:en ligger sedan till grund för upprättandet av 
Design Baseline. Syftet med Design Baseline är att fastslå beslut om konstruktion, produktions- 
och verifieringsförslag från PDR samt att den ska stå som grund för arbetet under 
detaljutvecklingen. 

2.3.2 Detaljutveckling 
Under detaljutvecklingen upprättas ett konstruktionsförslag utifrån Design Baseline och 
Functional Baseline som tagits fram under den preliminära utvecklingen. Konstruktionsförslaget 
behöver utvecklas till sådan detaljnivå att nödvändiga granskningar av hållfasthets- och 
produktionsaspekter och viktoptimering av förslaget kan genomföras. När konstruktionsförslaget 
är färdigställt går det vidare till den slutliga konstruktionsgranskningen, Critical Design Review 
(CDR). Granskningens syfte är att säkerställa att den föreslagna konstruktionen uppfyller 
definierade krav, säkerställa produktionsekonomin och ge en bas för godkännande av 
konstruktionsritningar och serietillverkning. Utifrån godkänd CDR upprättas sedan ett 
konstruktionsunderlag som kommer ligga till grund för att skapa produktionsunderlag. 

2.3.3 Metoder och verktyg 
Att använda sig av strukturerade arbetsprocesser och metoder är inte ovanligt på Saab; idag 
används bland annat Lean på en övergripande nivå i företaget. På en mer operativ nivå finns flera 
dokument och riktlinjer för att stödja konstruktörerna i det praktiska arbetet. Dessa dokument och 
riktlinjer är dels utvecklade internt men det finns även externa version som kunderna har delat med 
sig av. Ett exempel på detta är Boeing Design Manual som innehåller sammanfattningar och 
beskrivningar på vanliga konstruktionsproblem och hur man på ett bra sätt utformar komponenter 
för att undvika dem. Utöver dessa finns även passiva stödverktyg som underlättar organisering och 
samarbeten som till exempel Digital MockUp som används för att möjliggöra att flera personer 
samtidigt kan arbeta i en CAD-modells komponentstruktur. Vid designbeslut använder sig 
konstruktören dock oftast av personlig erfarenhet eller erfarenhet som finns i projektgrupp.  

2.4 Examensarbete från 2013 
Om inget anges är allt material i följande avsnitt hämtat från Andersson & Hagqvist (2013). Våren 
2013 utfördes ett examensarbete som bland annat tog fram ett förslag på en strategi för hur Saab 
skulle kunna arbeta med DFM och DFA. I detta examensarbete hänvisas metoden, och de 
tillhörande verktygen, till som M2013. Strategin innehåller arbete på tre olika nivåer: Strategisk 
nivå, Taktisk nivå och Operativ nivå. På den strategiska nivån behandlas målsättningar och 
riktlinjer för arbetet, den taktiska nivån innehåller ansvarsfördelning och hur arbetet ska 
organiseras. Slutligen på den operativa nivån beskrivs verktyg som ska stödja det praktiska arbetet. 
DFM-manualen som utgör grunden för den operativa nivån finns att tillgå i Appendix 1 – Metod 
2013. 
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Enligt den framtagna strategin bygger den strategiska nivån på långsiktighet i arbetet med DFM/A. 
Detta ska ske genom tydliga målsättningar som ska vara anpassade och passa ihop med Saabs 
övergripande strategiska mål. Strategin är tydlig med att det är viktigt att DFM/A-arbetet förankras 
i hela organisationen och att samarbete och kommunikation är grundläggande för att arbetet ska 
fungera.  

På den taktiska nivån finns det i strategin riktlinjer för hur arbetet med DFM/A bör organiseras. 
De rekommenderar tvärfunktionella projektgrupper och en koordinerande enhet som kallas Design 
and Production Coordination (DPC). DPC-gruppen är i strategin en grupp bestående av 
produktionstekniker och konstruktörer som är speciellt duktiga på sammanbyggnad och 
kompositmaterial. Dessa ska ansvara för arbetet med DFM/A och ska agera som koordinatorer 
mellan projekt och hjälpa till med prioriteringar mellan krav från olika delar av produktion. 
Enhetens uppgift skulle också bestå av att granska konstruktionslösningar före PDR och CDR. De 
skulle också ha ansvar för att utföra utbildningar inom DFM/A och de verktyg som finns 
tillgängliga i den operativa nivån. Det finns i strategin en vision om att skapa en kunskapsdatabas 
som DPC-gruppen också skulle ha ansvar för att administrera. Informationen i databasen skulle 
bestå av bilder på exempelprodukter vars konstruktionslösningar är verifierade och finns i den 
befintliga produktionen. 

2.4.1 Arbetsprocess 
Till den operativa nivån finns en förslagen arbetsprocess som består av sex steg innehållande fyra 
verktyg i form av checklistor och beslutsmatriser som ska kunna stödja konstruktören i 
utvecklingsarbetet. De olika verktygen beskrivs till viss del i stegen men en mer ingående 
förklaring följer i kommande avsnitt. De sex olika stegen är anpassade att användas under olika 
steg i utvecklingsprocessen, från nedbrytning av problem till konceptval.  

 
Figur 6 – Föreslagen arbetsprocess för DFM/A-arbetet. (Andersson & Hagqvist, 2013) 

1. Kartlägg produkten. I första steget ska den produkt som analyseras delas in i komponenter 
och fästelement, där komponenterna är de delarna som skapar strukturen i produkten. 
Utifrån dessa ska en baskomponent definieras som de andra komponenterna och 
delmontage monteras på. I instruktionerna beskrivs det att baskomponenten oftast är den 
som fästs i monteringsjiggen och som sedan är underlag för resterande montering. Ibland 
kan det vara aktuellt att dela upp produkten i delmontage.  
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2. Undersök integreringsmöjligheter. Andra steget består av att först besvara tre frågor om 
produktens eller ett delmontages ingående komponenter: 

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? 
Med hjälp av dessa frågor kan konstruktören få en känsla för om komponenter går att 
integrera eller till och med eliminera. 

3. Generera koncept. I steg tre ska konstruktören ta hjälp av den föreslagna 
kunskapsdatabasen för att hitta inspiration och olika lösningsförslag på redan tidigare lösta 
problem. 

4. Analysera koncept. Fjärde steget är ett utvärderingsmoment som med hjälp av en checklista 
kan identifiera svaga punkter i ett koncept som bör itereras i konceptgenereringen innan 
man går vidare till konceptvalet. Checklistan består av tio ja/nej-frågor som i första hand 
handlar om komponentens utformning. 

5. Välj koncept. I femte steget är det läge för konceptval. Här finns en beslutsmatris till 
underlag där ett antal koncept kan vägas emot varandra utifrån elva påståenden. 
Instruktionerna påvisar att det är viktigt med en diskussion här, där personer från både 
konstruktion och produktion är involverade. Påståendena rör i första hand 
producerbarheten av komponenter och är menade att lyfta fram problem som bör 
vidareutvecklas för att undvika produktionssvårigheter. 

6. Utvärdera produkten. Utifrån resultatet i steg fem vidareutvecklas valt koncept. Innan 
konceptet granskas i PDR ska konceptet utvärderas av DPC-gruppen som har det 
övergripande ansvaret för arbetet med DFM/A. De utför utvärderingen utifrån en DPC-
checklista som går igenom produktens eller delmontagets övergripande lösning till mer 
ingående på komponent- och tillverkningsnivå. Utifrån resultatet kan konstruktören få en 
chans att revidera lösningar och samma utvärdering bör upprepas innan produkten granskas 
i CDR. 

2.4.2 DFM/A-verktyg 
I den föreslagna arbetsprocessen finns totalt fyra verktyg som i praktiken är en Excelfil med fyra 
flikar. I varje flik (utom för DPC-checklistan) finns en kort beskrivning av verktyget samt 
möjligheter till att fylla i datum, ansvarig konstruktör, projekt, granskad av och delmontage ID.  

Integreringsmöjligheter 
Hur verktyget integreringsmöjligheter ser ut kan ses i Figur 7. Som beskrivs i avsnitt 2.4.1 
Arbetsprocess under steg två i arbetsprocessen, består verktyget av att man kryssar i om artikeln 
uppfyller de tre frågorna. Sedan får användaren manuellt även fyller i en sista ruta om artikeln är 
en kandidat för integrering.  
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Figur 7 – Integreringsmöjligheter, dokument 1 i Appendix 1 – Metod 2013. (Andersson & Hagqvist, 2013) 

DFM-analys 
I steg fyra av arbetsprocessen (kan ses i avsnitt 2.4.1 Arbetsprocess) presenteras DFM-analysen 
som innehåller tio frågor där ja och nej är omväxlande om det är önskvärt eller inte. Här finns även 
tillagt extra kommentarer på nästintill alla frågor för att konstruktören ska förstå problematiken 
bakom. Verktygen i sin helhet kan ses i Figur 8. 
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Figur 8 – DFM-analys, dokument 2 i Appendix 1 – Metod 2013. (Andersson & Hagqvist, 2013) 

Beslutsmatris 
I femte steget i arbetsprocessen (kan ses i avsnitt 2.4.1 Arbetsprocess) används beslutsmatrisen där 
ett antal koncept vägs mot varandra beroende till om de uppfyller en egenskap bättre eller sämre 
än valt referensobjekt. I Figur 9 visas de elva egenskaperna består av olika påståenden gällande 
både produktion och sammanbyggnad samt mer generellt som vikt och pris. Längst ner i 
dokumentet antecknas vilket koncept som valts och det finns även möjlighet att kommentera ifall 
konstruktören exempelvis väljer ett koncept som inte är en självklar vinnare. Dokumentet kan 
sedan undertecknas av behörig person och tydligt visa ett underbyggt beslut som dessutom har en 
tydlig dokumentation.  
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Figur 9 – Beslutsmatris för konceptval, dokument 3 i Appendix 1 – Metod 2013. (Andersson & Hagqvist, 2013) 
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DPC-checklista 
I steg sex av arbetsprocessen (kan ses i avsnitt 2.4.1 Arbetsprocess) ska DPC-checklistan användas 
av den föreslagna DPC-gruppen. I Figur 10 visas de elva första frågorna av checklistan, som totalt 
innehåller 21 frågor vilka framförallt berör sammanbyggnad. Dokumentet avslutas med möjlighet 
för granskaren att fylla i om konstruktionen bli godkänd eller inte. Likt beslutsmatrisen kan 
dokumentet sedan undertecknas av behörig person och tydligt visa ett underbyggt beslut som 
dessutom har en tydlig dokumentation. 

 
Figur 10 – Inledande del av DPC-checklista som är dokument 4 i Appendix 1 – Metod 2013. (Andersson & Hagqvist, 
2013) 
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2.5 Itererad Metod 2013 
Under 2014 användes DFM-analysen och DPC-checklistan av personer från LiU och Saab på 
artiklar i GF Demo. I samband med detta genomfördes några mindre förändringar på verktygen 
som gav upphov till det som i denna rapport kallas Itererad Metod 2013 (IM2013). Det är IM2013 
som är den metod som användes som utgångspunkt under detta examensarbete. 

2.5.1 DFM-analys 
Nedan presenteras de förändringar som skedde i DFM-analysen från M2013 till IM2013. I Figur 
11 visas de delar som är berörda i M2013 och i Figur 12 visas hur de har förändrats till IM2013. 

1. I M2013 fanns det extra kommentarer till de flesta av frågorna i verktyget. Det fanns även 
fotnoter för ytterligare tillägg på vissa av frågorna. I IM2013 har dessa kommentarer och 
extratillägg flyttats så att de ligger i samband med den berörda frågan. Själva frågan har i 
IM2013 bytts till fet text och kommentarerna har lagts under med kursiverad text. 

2. Färgerna i ja/nej fältet har bytts från en dovare ton i M2013 till en mer klar ton i IM2013. 
3. Där de tidigare tillagda kommentarerna till frågorna låg i M2013 har i IM2013 lämnats 

tomt för att de som genomför analysen istället ska kunna fylla i egna kommentarer som 
kommer upp under analystillfället.  

 
Figur 11 – DFM-analys från M2013. 

1
. 

2
. 



DFM/A-METOD FÖR INTEGRERADE STRUKTURDELAR I KOLFIBERKOMPOSIT 

17 

 
Figur 12 – DFM-analys från IM2013. 

2.5.2 DPC-checklista 
Nedan presenteras de förändringar som skedde i DPC-checklistan från M2013 till IM2013. I Figur 
13 visas de delar som är berörda i M2013 och i Figur 14 visas hur de har förändrat i IM2013. 

1. Från M2013 till IM2013 har det grafiska utseendet på frågorna förändrats genom att 
rubriken har fått en bakgrundsfärg. Dessutom har både rubrikerna och frågorna försätts 
med kantlinjer som förstärker samhörigheten i vardera kategori. 

2. Användaren har i IM2013 getts möjligheten att välja Ej utrett istället för de det tidigare 
alternativet som enbart bestod av Ja eller Nej. Här har det även förstärkts med färger vilket 
av alternativen som är önskvärt. 

3. Som i DFM-analysen har även DPC-checklistan i IM2013 fått ett kommentatorsfält för att 
användaren ska ha möjlighet att skriv till egna kommentarer som kommer upp under 
analystillfället. 

1
2
. 

3
. 
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Figur 13 – DPC-checklista från M2013. 

 
Figur 14 – DPC-checklista från IM2013. 

1 2

1
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3 Metod och genomförande 
I följande kapitel presenteras genomförandet av examensarbetet. Inledande beskrivs det mer 
övergripande tillvägagångssättet och arbetsprocess som sedan övergår till mer ingående 
beskrivning av hur litteraturstudien samt intervjuer och observationer genomfördes. Avslutande 
beskrivs hur insamlade data och undersökningar analyserades och hur resultatet har verifierats. 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att genomföra studien på ett korrekt sätt och säkra genomförbarhet upprättades tidigt i 
processen en tidsplan, arbetsrutiner och förhållningssätt för arbetet. 

3.1.1 Metodval 
Det finns för och nackdelar med alla olika angreppssätt och metodval (Bell, 2006). Det är på så 
vis inte lätt att välja rätt metoder, men genom en kombination kan olika metoder kompensera och 
bära upp andras nackdelar (Holme & Solvang, 1997). En vanlig distinktion mellan olika metoder 
är skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder.  Kvalitativa metoder bygger på forskarens 
tolkning och uppfattning av insamlad information och kvantitativa metoder kan omvandla 
information till siffror och mängder (Holme & Solvang, 1997). Detta arbete riktade sig framförallt 
mot en kvalitativ undersökning då syfte och mål innefattade ett begränsat ämnesområde. Fokus 
låg mot att göra få men relevanta undersökningar för en ökad förståelse av problemet och inte mot 
att kvantifiera det. 

3.1.2 Fasplan 
Övergripande delades projektet upp i fem faser; Planering, Teoristudier, Utvecklingsfas 1, 
Utvecklingsfas 2 och Leverans. En förenklad bild över fasplanen går att se i Figur 15. Totalt 
arbetade tid under examensarbetet motsvarade 20 veckor av heltidsarbete. Dessa 20 veckor av 
arbetstid distribuerades över 32 kalenderveckor. I figuren är den arbetade tiden vid specifika 
tillfällen angiven. 

Eftersom arbetet med metodutvecklingen utgjorde den största delen av examensarbetet delades 
den upp i två delar. Uppdelningen gjordes för att få ytterligare struktur på arbetet och ge tydliga 
delmål. Eftersom arbetet hade en tydlig halvtidspunkt där arbetet gick från teoretiska studier till 
observationer av tillverkningsprocesser blev uppdelningen av faserna enkel. 
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Figur 15 – Planeringen av examensarbetets faser. 

Fas 0 – Planering 
Under planeringsfasen skapades en struktur för arbetet. En relation med intressenter inleddes och 
mål med arbetet definierades och förankrades med LiU och Saab. 

Fas 1 – Teoristudier 
I denna fas togs en grundlig teoretisk bakgrund form för att stötta det senare utvecklingsarbetet. 
Fokus låg på teori kring kompositmaterial, användarvänlighet samt DFM- och DFA-metoder. 

Fas 2 – Datainsamling 
Arbetet med metodutvecklingen av den tidigare metoden (IM2013) delades upp i två faser. I den 
första fasen låg fokus på datainsamling genom intervjuer av personer som arbetat med verktygen 
samt genomfört ett antal fallstudie. Huvudfallstudien gjordes genom ett samarbete med två 
studerande högskoleingenjörer i maskinteknik som också genomförde ett examensarbete inom GF 
Demo. Teoretiska analyser av dörrdemonstratorn och de identifierade förbättringsområdena från 
den första utvecklingsfasen sammanställdes för att skapa en prediktion av vad som skulle gå bra 
och dåligt vid tillverkningen av dörrdemonstratorn. Sedan utnyttjades tillverkningsprocessen av 
en testartikel i GF Demo för att utföra observationer och ta fram de faktiska resultaten. 
Högskoleingenjörerna genomförde observationerna och under tiden togs ett uppehåll där det bara 
arbetades med examensarbetet 20 % av tiden. Resterande 80 % av tiden spenderades åt en 
projektanställning på Saab i testgruppen för komposit. Fortlöpande under tillverkningen 
utvärderades metoden och ytterligare två fallstudier genomfördes på Saab. Dessa gjordes för att 
skapa en bredd i verifieringen och öka generaliserbarheten hos metoden. 

Utifrån resultatet analyserades problemområden i verktygen och förbättringsområden 
identifierades. Förbättringsområdena låg sedan till grund i nästkommande fas. 

Fas 3 – Utvecklingsfas 
I utvecklingsfasen revideras verktygen utifrån den insamlade datan och ett slutgiltigt resultat togs 
fram. Resultatet kallades Metod 2015 (M2015) för att tydliggöra kopplingen till det tidigare 
examensarbetet och vidareutvecklingen. 
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Fas 4 – Leverans 
Under denna fas sammanställdes arbetet och projektavslut förbereddes. Avslutet på den 
akademiska processen innebar sammanställandet av denna rapport och framläggning av arbetet. 
Utöver det utfördes även sammanställning av material samt en presentation av slutresultatet till 
Saab. 

3.1.3 Etik och sekretess 
All information om tekniska lösningar, produktspecifik information, bilder och andra hänvisningar 
från Saab har inte pratats om utanför examensarbetet. Rapporten sparades på och skrevs geno, 
LiU:s webblösning i första hand. Företagskopplad information utelämnades och skrevs istället i 
separata dokument och sparades på Saabs lokala servrar. Dessa dokument granskades av behörig 
personal på Saab innan de fördes in i rapporten. 

Innan en intervju eller observation genomfördes presenterades syfte och mål samt vem som antas 
ha tillgång till materialet efter studien för deltagarna. Detta för att de själva skulle få ta ställning 
till huruvida de ville delta. Personer som intervjuades eller observerades var anonyma om inget 
annat var överenskommet. Ljudinspelningar från intervjuer var konfidentiella och raderas efter att 
respondenten själv granskat och godkänt transkriberingen. Frågor och diskussioner som uppstått 
under intervjuer och observationer har varit sakliga och endast berört relevanta ämnen för studien. 
Alla deltagande erbjöds också att ta dela av slutrapporten. 

3.1.4 Resurser 
Examensarbetet genomfördes under 20 veckor vilket representerar 30 högskolepoäng. Arbetet 
genomfördes framför allt på Saab i Linköping (Tannefors) där det fanns kontorsplatser, tillgång 
till datorer och på så vis också företagsdokument och annan information som kunde komma till 
nytta i projektet. Det fanns också tillgång till verkstäder som kunde studeras för att få en god insikt 
i dagens produktion samt komposittillverkningen ser ut.  

Eftersom examensarbetet utförts på uppdrag av LiU fanns stora möjligheter att utnyttja den 
expertis som fanns där. Experter inom områden som komposit, konstruktionsmetodik, 
produktutvecklingsmetodik och användarvänlighet kunde utnyttjas för rådgivning i allt från 
litteratursökning till resultatgranskning. 

Utöver dessa resurser utfördes även ett parallellt examensarbete av två studenter som studerade 
för att ta en kandidatexamen som högskoleingenjörer i maskinteknik. Deras arbete utfördes under 
andra läsperioden av vårterminen mot GF Demo med inriktning mot produktion. För att öka 
kvaliteten på båda projekten har ett samarbete mellan dem skett där aktiviteter kunnat utföras 
parallellt inom samma område och resultat delas. Detta gav detta examensarbete möjlighet att 
lägga mindre tid på aktiviteter kopplade till verifiering av frågeställningar i verktygen och ändå 
kunna utvärdera resultatet från konstruktionen av testartikeln och dörrdemonstratorn. 
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3.2 Litteraturstudie 
I samråd med handledare på Saab och LiU bestämdes att följande områden behövde fördjupas: 

x DFM 
x DFA 
x Kompositmaterial, i första hand tillverkningsprocessen 
x Användargränssnitt 

För att genomföra litteraturstudien användes i första hand expertis på LiU och Saab. Utöver detta 
fanns det tillgång till databaser som LIBRIS och Scopus genom biblioteket på LiU. På dessa 
databaser finns möjlighet att ta del av artiklar och böcker både fysiskt och digitalt. Sökord som 
använts i databaserna presenteras i Appendix 2 – Litteraturstudie. I så lång utsträckning som 
möjligt valdes alltid förstahandskällor men vid de tillfällen som det inte gick att finna användes 
andrahandskällor. 

Under litteraturstudien studerades de aktuella ämnena, komposit, DFM och DFA, både var för sig 
och i litteratur där de tas upp tillsammans i den utsträckningen det fanns tillgängligt. För att skapa 
bredd i materialet som undersöktes var målet att använda äldre och nyare källor i form av böcker 
och artiklar. 

3.3 Intervjuer 
Utöver litteraturstudier genomfördes intervjuer för att samla in information från Saab och GF 
Demo. 

3.3.1 Urval 
Valet av undersökningspersoner är en avgörande del av undersökningen som görs utifrån ett antal 
formulerade kriterier (Holme & Solvang, 1997). Urvalet som görs bör sträva efter att vara 
representativt för undersökningen (Bell, 2006). För att få ett stort informationsinnehåll från 
undersökningen kan man antingen försöka få största möjliga variationsbredd i urvalet eller genom 
att undersöka personer som antas ha rikligt med kunskap (Holme & Solvang, 1997). Holme & 
Solvang (1997) nämner att personer med stor kunskap kan ha tendens att förvränga verkligheten 
utifrån deras uppfattning men är man medveten om problemet är dessa ändå väldigt värdefulla att 
undersöka. Utöver att hitta intressanta undersökningspersoner är man beroende av att personen går 
att få tag i och är villiga att ställa upp (Bell, 2006). Antalet personer som deltar i undersökningen 
behöver anpassas efter omfattningen av arbetet (Bell, 2006).  

3.3.2 Intervjuteknik 
Intervju är en kvalitativ metod för datainsamling som sker genom direkt kommunikation. Metoden 
används för att få information av den eller de som blir intervjuad och kan ske på ett antal olika 
former. De viktigaste aspekterna för utformningen av intervjun är vilken typ av struktur den ska 
ha och i vilken miljö den ska utföras. (Bell, 2006) 

En intervju baseras på ett strukturerat, semi-strukturerad eller ostrukturerat upplägg. En 
strukturerad eller semi-strukturerad intervju innebär att den har en tydlig form. Den som utför 
intervjun har förberett med frågor som ska besvaras, i vilken ordning frågorna ska ställas samt 
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ungefär vilka svar som kan förväntas på frågorna. En ostrukturerad intervju utgår istället från ett 
visst tema och består till större del av vanligt samtal kring temat och respondenten ges större 
utrymme för att prata om vad som är viktigt för honom eller henne. (Bell, 2006) 

Oavsett vilken form av intervju som används är det viktigt att intervjun föregås av en tydlig 
förklaring för den som intervjuas vad syftet med intervjun är och i vilka roller den utförs. En 
intervjusituation är en mycket krävande situation för både den som utför intervjun och 
respondenten. För att få till en bra intervju måste tillit till frågeställaren finnas. Det är något som 
lättast uppkommer genom tydlighet och att frågeställaren tydligt visar att den lyssnar och att det 
respondenten säger är viktigt. (Holme & Solvang, 1997) 

Även miljön i vilken intervjun utförs är en viktig aspekt. Intervjuer kan utföras med en respondent 
i taget eller i grupp, till exempel som en fokusgrupp. De olika formerna leder till olika utgångsläge 
för den eller de som intervjuar. Den huvudsakliga skillnaden är att den sociala dimensionen blir 
ännu viktigare i en gruppintervju. Istället för en kommunikation mellan individer blir det ett samtal 
mellan flera människor som präglas av ett socialt samspel. (Holme & Solvang, 1997) 

Eftersom en intervju bygger på ett samspel mellan en frågeställare och en respondent kan de svar 
som ges bli påverkade av situationen (Bell, 2006; Holme & Solvang, 1997). Holme & Solvang 
(1997) tar upp fyra huvudelement som bör tas i beaktning vid tolkning av intervjusvar. Dessa 
element är teman, roller, aktörer och kulisser och genom att anpassa dessa efter vem eller vilka 
som intervjuas och vilken typ av intervju som utförs kan risken minskas att svaren blir påverkade. 
Bell (2006) beskriver hur det finns en risk för skevhet (”bias”) i resultaten. Skevheten kommer i 
första hand från det faktum att både den som utför intervjun och respondenten omedvetet påverkar 
och påverkas av varandra genom processen. Bell (2006) menar att detta bland annat kan komma 
av att den som utför intervjun väljer ut aspekter av litteraturgenomgången som är anpassat efter 
intervjuarens egna uppfattningar. Även språkbruk och ordval är saker som kan påverka skevheten 
i resultatet. 

Generellt menar både Holme & Solvang (1997) och Bell (2006) att det gäller att anpassa intervjun. 
Situationen ska anpassas för att respondent ska känna sig bekväm och den som utför intervjun ska 
visa intresse för svaren utan att lägga en värdering i dem. 

För att få ut så mycket som möjligt av intervju och underlätta analysarbetet bör de i så stor 
utsträckning som möjligt dokumenteras. För intervjuer med individuella respondenter är 
ljudinspelningar att föredra men de bör endast göras med respondentens tillåtelse. Ljudinspelning 
av intervjuer ger den som utför intervjun möjlighet att fokusera helt och hållet på 
intervjusituationen. I en del fall kan det faktum att intervjun spelas in hämma respondenten och 
påverka sanningshalten i de svar som ges. För att minimera risken för att det inträffar är det viktigt 
att vara tydlig med intervjuns syfte och hur resultatet kommer användas. (Bell, 2006) 

För att resultatet från en intervju ska kunna granskas bör ljudinspelningarna alltid transkriberas 
och bifogas eventuell rapport. För att underbygga eventuella citat och analyser som gjorts utifrån 
intervjuer är möjligheten att granska materialet viktigt. (Bell, 2006) 
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Frågeformulering 
Av naturliga skäl blir resultatet som fås av en intervju väldigt styrt av vilka frågor som ställs. Både 
Davidsson & Wärneryd (Statistiska centralbyrån, 1990, pp. 60-100) och Bell (2006) betonar vikten 
av frågeformuleringen och dess relevans för ett objektivt resultat.  

Det är flera faktorer som tillsammans leder till en bra intervjufråga. En av dessa gäller graden av 
konkretisering. Davidsson & Wärneryd (Statistiska centralbyrån, 1990, pp. 60-100) menar att en 
fråga inte bör innehålla mer information än vad som krävs för att intervjuobjektet ska kunna ge ett 
svar. Med för mycket information finns risken att frågan bli avgränsande. De betonar även vikten 
av att ställa frågor som bara berör ett ämne i taget. Överraskande ofta ställs frågor som egentligen 
är två olika frågor eller som innebär att intervjuobjektet först måste acceptera en viss förutsättning 
för att svara. Dessa typer av frågor är inte bara svåra för den som svarar att förstå utan gör även att 
resultatet blir svåranalyserat då samma svar kan ha flera olika betydelser. Bell (2006) menar dock 
att dessa problem blir mindre i intervjusituationer än vid till exempel enkäter då det finns större 
möjligheter till att ytterligare förklara och definiera frågan när förvirring uppstår. 

En viktig faktor för ett bra resultat är att ställa frågor på ett sådant sätt att det inte blir några 
förskjutningar i svaren. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet är det väldigt vanligt att 
intervjuobjekt svarar på frågor på enklaste möjliga sätt för att skapa så lite friktion som möjligt. 
Det kan innebära att de undviker att svara på ett sätt som tros leda till följdfrågor eller krav på 
motivation. Det kan även leda till att de svarar på ett sätt som är mer socialt accepterat. Goda eller 
fina beteenden överrapporteras medan svar som reflekterar dåliga sidor hos intervjuobjektet 
underrapporteras. En del av detta innebär till exempel undvika ja-nej-frågor. Speciellt när det gäller 
åsikter och attityder är det ofta enklare att instämma än att svara nej. Ja-svar kan dessutom tyckas 
riskfria då nej-svar i större utsträckning leder till följdfrågor eller kräver motivation. Andra typer 
av frågor som bör användas med försiktighet är obalanserade, ledande eller värdeladdade frågor. 
(Statistiska centralbyrån, 1990) 

För att minska över- eller underrapportering är det viktigt att vara tydlig med hur resultatet ska 
användas och information om anonymitet. Ett användbart verktyg kan också vara att använda sig 
av avsiktligt ledande frågor. Dessa kan se ut på olika sätt men utgår från till exempel känsliga 
frågor eller frågor där det finns uppenbart socialt önskvärda svar. De avsiktligt ledande frågorna 
kan handla om att till exempel bygga in ursäkter, prestige eller auktoritet i frågorna för att minska 
underrapportering. De kan även innebära intervjuobjektet ges skäl för varför det inte är på ett visst 
sätt eller minska den positiva vikt ett svar har för att minska överrapporteringen. (Statistiska 
centralbyrån, 1990) 

3.3.3 Genomförande intervjuer 
Intervjuer genomfördes med personer från Saab. Eftersom de produkter och komponenter som 
utvärderats med DFM/A-metoden inte hade tillverkats vid studiens uppstart, analyserades metoden 
bland annat genom att intervjua de som deltagit vid DFM/A-utvärderingarna.  

Intervjuerna genomfördes för att få en uppfattning om vad användare tyckte om IM2013, vilka 
delar som fungerar bra och vilka som behöver utvecklas. Urvalskriterium sattes till: personer som 
har deltagit vid DFM/A-analyser med metoden från tidigare examensarbetet. För att få en tydlig 
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bild över vad intervjuerna förväntades resultera i sattes detaljerade mål, som finns presenterade i 
Appendix 3 – Intervjuförberedelser. 

I enlighet med Holme & Solvang (1997) utgick intervjuunderlaget från de fyra huvudelementen: 
tema, roller, aktörer och kulisser: 

x Tema. Temat på intervjuerna var att få fram intervjuobjektens syn på DFM/A-metoden. Att 
identifiera åsikter gällande uppenbara brister eller styrkor hos metoden men också 
identifiera deras syn på delar som uppkommit från fallstudier och som framkommit som 
intressanta.  

x Roller. Alla som intervjuats på Saab intervjuades i den roll de tänks ha då metoden används 
under ett projekt. Intervjuerna genomfördes individuellt för att ge den intervjuande stor 
möjlighet att få uttrycka just sin åsikt. 

x Aktörer. Alla intervjuer genomfördes med två personer som höll i intervjun, där den ena 
ansvarade för att ställa frågorna och den andra antecknade. Genom att visa intresse för den 
som intervjuades och försöka reagera objektivt på svar och tankar undveks en skevhet i 
resultatet. Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat sätt vilket innebar att diskussioner 
som låg utanför de strukturerade frågorna tilläts i hopp om att få fram information som inte 
tänkts på i förväg.  

x Kulisser. På Saab var kulissen ett mindre konferensrum. Det ansågs viktigt att välja en 
kuliss där intervjuobjekten kunde känna sig bekväma och därför valdes en neutral 
intervjuplats som var bekant för den intervjuade. 

Intervjufrågorna indelades i fem kategorier: inledande, resultat, kunskap, utvecklingsprocessen 
och avslutande. De olika intervjuobjekten fick alla besvara de inledande och de avslutande 
frågorna men beroende på deras roll fick de sedan svara på olika kategorier av frågorna. De 
resultatorienterade frågorna fokuserade på hur resultaten från metoden upplevdes och hur de sedan 
hade använts. Frågorna gällande kunskap syftade till vilken ämneskunnighet som krävs och hur 
mycket utbildning av metoden som är nödvändig. Delen gällande utvecklingsprocessen fokuserade 
på var och när i utvecklingsprocessen metoden skulle kunna vara aktuell samt vilken typ av stöd 
som finns eller saknas idag.  

Alla intervjuerna spelades in för att underlätta efterarbete och transkribering. De intervjuade fick 
även själva granska och godkänna transkriberingen för att säkerställa att inga svar hade misstolkats 
men även för att ge den intervjuade en möjlighet att komplettera informationen. De transkriberade 
intervjuerna finns i Appendix 4 – Transkriberade intervjuer. 

Innan intervjuerna sammanställdes en matris över hur intervjufrågorna förväntades uppnå målen 
med intervjuerna. Dessa avstämdes i efterhand med vilka svar som också bidrog till uppfyllnad av 
målen. Utfallet från dessa matriser presenteras i Appendix 5 – Valideringsmatriser. 
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3.4 Observationer 
Utöver litteraturstudier genomfördes observationer för att samla in information från Saab och GF 
Demo. 

3.4.1 Observationsteknik 
Det finns flera olika namn på observationer, exempelvis deltagande observation, fältundersökning 
eller direkt observation. Att använda sig av observation som metod sker framförallt när man ska 
studera främmande miljöer eller aktiviteter (Holme & Solvang, 1997). Det kan vara svårt att anta 
rollen som en objektiv observatör när man är för bekant med miljön eller gruppen som ska 
observeras (Bell, 2006). Det är viktigt att redan innan genomförandet planerar vad som ska 
observeras, vad man vill veta och varför man tror att observationen ska ge det resultat som man 
hoppas på (Bell, 2006).  

En observation kan antingen genomföras dold eller öppen. En öppen observation är en 
undersökning där deltagarna är medvetna och har accepterat att de observeras, och en dold 
observation är motsatsen. De dolda observationerna kan sedan delas i två kategorier, utan direkt 
kontakt och eller med direkt kontakt. En dold observation utan direkt kontakt kan exempelvis vara, 
som beskrivs av Holme & Solvang, att söka efter slängda medicinburkar för att få en uppfattning 
om hälsotillstånd i en grupp. En dold observation med direkt kontakt innebär istället att man 
interagerar med de observerade men utan deras vetskap. (Holme & Solvang, 1997) 

Som observatör skapar man en relation och blir en del av den sociala gemenskapen. Man påverkar 
på så sätt situationen oavsett om man vill eller inte; vilket är ett problem som man behöver förhålla 
sig till. Tyvärr finns det inget svar på hur detta görs på bästa sätt. Om man passivt iakttar en grupp 
eller händelse kan effekten bli att de blir mer passiva eller motsatsen för att kompensera 
inaktiviteten. Tar man en aktiv roll i händelsen kan observationen lätt bli manipulerad men vilket 
i vissa fall kan vara behövligt om man som Holme & Solvang ger exempel på; vill studera en viss 
reaktion av en händelse. Dock bör man enligt författarna inte sticka ut mer än nödvändigt gällande 
beteende, uttrycksätt eller klädsel. Som observatör har man fördel av att man naturligt saknar 
kunskap vilket gör att man hela tiden har många saker att fråga om, detta ger information som 
annars är svårt att få tag i. (Holme & Solvang, 1997)  

Som tidigare nämnt bör man förbereda en observation utifrån dess syfte, exempelvis kan en 
pilotobservation genomföras. För att på ett smidigt sätt dokumentera observationen 
rekommenderas att utforma någon form av tabell, formulär, protokoll eller liknande. Där de 
faktorer som anses vara av intresse finns antecknade. Det blir annars lätt att dokumenteringen blir 
överväldigande och omöjlig att använda för tolkning eller att händelser utanför syftet får fokus. 
Ett problem med observationer som man bör ta hänsyn till är att olika personer tolkar händelser 
och intryck på olika sätt. Som Bell ger exempel på kan två personer ha en konversation och i 
efterhand ha totalt olika uppfattning om man som sagts och innebörden av samtalet. (Bell, 2006) 

3.4.2 Genomförande observationer 
Flera observationer genomfördes med olika mål och med varierande genomförande. Bland annat 
genomfördes ett antal pilotobservationer för att få en övergripande inblick i hur arbete och rutiner 
ser ut på platsen. Detta gav bra förberedelsemöjligheter och rätt saker att se på under de mer 
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formella observationerna. Observationerna genomfördes öppet och i vissa fall mer aktivt 
deltagande än andra. Vid de fall som benämns med workshop har examensarbetarna varit med och 
deltagit aktivt med praktiska moment medan vid de andra tillfällena endast har studerat någon 
annans utförande. Observationerna som utfördes valdes utifrån tillverkningsmoment som berör 
dörrdemonstratorn. Genom att identifiera potentiella problem vid produktion kunde resultatet 
användas som underlag för den teoretiska DFM/A-utvärderingen av dörrdemonstratorn.  

Pilotobservationer 
Pilotobservationerna genomfördes relativt ostrukturerat, där frågor ställdes spontant och 
information dokumenterades utifrån vad som kom upp och ansågs ha relevant värde för studien 
och framtida observationer. Även ämnen som ansågs vara av intresse att titta extra på och sådant 
som verkade oklart i efterhand antecknades. 

Genomförda pilotobservationer: 

x Kompositworkshop Saab. Praktiskt test att arbeta med kompositmaterial, exempelvis skära 
ut och lägga pre-preg. 

x Rundvandring i kompositverkstaden på Saab. Guidad tur tillsammans med andra 
examensarbetare från SAAB AB och studenter från LiU. 

Huvudobservationer 
Under huvudobservationerna följdes ett förbestämt protokoll för varje enskilt tillverkningssteg. I 
protokollet antecknades bland annat stegets arbetsinnehåll och vanligt förekommande problem 
samt anledningen till dessa. I Appendix 6 – Observationsprotokoll redovisas protokollets 
utförande. 

Genomförda huvudobservationer: 

x Kompositverkstaden. Följde tillverkningsprocessen för en Large Cargo Door. 
x Sammanbyggnad. Genomgång av de olika arbetsstationerna i sammanbyggnadsprocessen 

av Large Cargo Door vid stillastående produktion. 

En sammanfattning av resultaten från huvudobservationerna går att läsa i Appendix 7 – 
Observationsresultat. 

3.5 Fallstudier 
För att undersöka användbarhet och generaliserbarhet i IM2013 samt verifiera DFM-analysen 
genomfördes fyra fallstudier. Fallstudier beskrivs som ett effektivt sätt att verifiera en DFX-metod 
av Huang & Mak (1997) och kan göras på olika sätt mot olika typer av produkter och projekt (mer 
om detta går att läsa i avsnitt 4.3.3 Att skapa DFX-verktyg). I detta arbete genomfördes 
fallstudierna både på utvecklingsprojekt av existerande produkter samt retrospektivt på existerande 
produkter genom samarbeten med ELiTH Racing, GF Demo och Saab. 

Nedan beskrivs de fyra fallstudierna med en kort bakgrund och beskrivning av produkten som 
utvärderades samt hur varje utvärderingstillfälle genomfördes. 
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3.5.1 ELiTH Racing – Tävlingsfordon 
ELiTH Racing är en ideell studentförening på LiU som består av 40 ingenjörsstudenter med olika 
bakgrund och kunskaper. De har sedan 2012 haft som mål att årligen ställa upp med en 
egendesignad och -tillverkad bil i Formula SAE-event så som Formula Student. Syftet med 
Formula Student är att designa, konstruera och tillverka ett effektivt och högpresterande 
tävlingsfordon från grunden. Utöver bilen man bygger ska man även ta hänsyn till och beräkna 
ekonomiska aspekter för en fiktiv tillverkning av 1000 fordon. (ELiTH Racing, 2014) 

Produkten 
Sedan start har ELiTH Racing utvecklat tre tävlingsfordon men bara lyckats tillverka två av dem, 
bland annat det som visas i Figur 16. De fyra bilar som ELiTH Racing har utvecklat, inklusive 
tävlingsfordon 2015, har alla haft ett ytterskal av kolfiberkomposit men bilarna har varierat något 
i design under åren.  

 
Figur 16 – ELiTH Racing tävlingsfordon 2013. (ELiTH Racing, 2014) 

Karossen på det tävlingsfordon som utvecklas med inriktning mot Formula Student 2015 tillverkas 
av studenterna på skolan och består av kolfiberväv och epoxi. Till skillnad från Saabs produkter 
som tillverkas av ett pre-pregmaterial och härdas i autoklav (mer ingående beskrivning om Saabs 
tillverkningsprocess finns i avsnitt 4.1.4 Tillverkningsprocess för kolfiberkompositkomponent) 
tillverkas ELiTH Racings delar genom våtlaminering och härdas i rumstemperatur. Verktygen som 
kolfiberkompositen läggs på har en grund tillverkad av extruderad polystyren och tillverkas även 
de av studenterna. 

Utvärdering 
Studien var en så kallad områdesförbättrande fallstudie då den genomfördes på ett 
produktutvecklingsprojekt där målet var att ta fram en utvecklad version av en existerande produkt. 

Inför utvärderingen skickades underlag från båda parter för förberedelse. Examensarbetarna 
mottog CAD-modeller över berörda kompositartiklar och ELiTH Racing fick ta del av metoden. 
Innan möte med ELiTH Racing gick examensarbetarna igenom modellen och försökte identifiera 
vilka delar av produkten som var speciellt intressanta att titta närmare på samt vilka delar av 
metoden som var mest passande. 

På mötet deltog fem personer från ELiTH Racing som var välinsatta i produktens utformning, 
designval och produktionsunderlag. Informationen som fanns tillgänglig vid mötet presenterades 
med hjälp av deras kunskap och en CAD-modell av produkten. Inledningsvis fick ELiTH Racing 
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gå igenom och berätta utifrån modellen hur utvecklingsprocessen hade sett ut och vilka designkrav 
som hade varit av största vikt. De fick sedan berätta hur tillverkning av verktyg och uppläggning 
var planerad. Följande beskrev examensarbetarna hur metoden var upplagd, kortfattat om 
utförande och dess generella syfte. Efter detta genomfördes DFM-analysen för en enskild 
komponent och DPC-checklistan för den sammanbyggda bodyn. Under analysen ledde 
examensarbetarna genomförandet men lät ER själva få tolka frågorna och svara för produkten. 
Avslutningsvis diskuterades resultaten och ER fick också chansen att komma med åsikter och 
kommentarer gällande mötet. 

3.5.2 GF Demo – Testartikel 
För att verifiera de riktlinjer som togs fram under Andersson & Hagqvists (2013) examensarbete 
genomfördes en fallstudie tillsammans med det utvecklingsprojekt som utfördes i arbetspaket 6.2 
i GF Demo. Fallstudien var en områdesförbättrande fallstudie och gjordes i samarbete med två 
maskinteknikstudenter som också genomförde ett examensarbete inom GF Demo. 

Produkten 
Beskrivning av GF Demo dörrdemonstratorn samt testartikel finns i avsnitt 2.1.2 Arbetspaket 6.2 
Produktionssystem för dörrdemonstrator. 

Utvärdering 
Under hösten 2014 genomfördes teoretiska analyser av GF Demos dörrdemonstrator av ansvariga 
konstruktörer på Saab samt forskare från LiU utifrån verktygen i IM2013. Dessa analyser 
sammanställdes sedan för att skapa en prediktion av vad som skulle gå bra och dåligt vid 
tillverkningen av produkten. Genom att sedan jämföra denna prediktion med det faktiska utfallet 
från tillverkning avsågs fallstudien ligga till grund för verifikationen av riktlinjerna i IM2013. 

För att få resultat från tillverkning av dörrdemonstratorn utnyttjades tillverkningen av den 
testartikel som byggdes i GF Demo. Syftet med testartikeln var bland annat att undersöka 
tillverkningssvårigheter med kompositartikeln i dörrdemonstratorn och därför ansågs resultaten 
från den tillverkningen stämma överens med kommande tillverkning av den faktiska 
dörrdemonstratorn. 

Tillverkningen observerades av de två högskoleingenjörerna där resultatet från varje moment 
noggrant studerades och antecknades. Deras sammanställda resultat från observationen var det 
som sedan jämfördes med de tidigare teoretiska prediktionerna. 

3.5.3 Saab – Bulk Cargo Door 
För att testa IM2013 på ytterligare komplexa kolfiberkompositstrukturer valdes Bulk Cargo Door 
(BCD) till Boeing 787 som en lämplig produkt. Eftersom denna produkt är utvecklad på Saab 
sedan 2005 och tillverkas på plats fanns goda kunskaper om både konstruktions- och 
produktionsaspekt.  

Produkten 
BCD är en dörr som är placerad i flygplanets bakre ände där bland annat specialbagage som 
barnvagnar lastas in. Eftersom dörren är placerad så pass långt bak i planet är ytan naturligt 
dubbelkrökt och därför är även utsidan på dörren det. Insidan av dörren är däremot enkelkrök, 
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vilket var ett krav från Boeing. Mellan dessa ytor finns ett antal integrerade spant. Grundstrukturen 
utgörs av kolfiberkomposit som formas i flera artiklar och monteras ihop ohärdade. Produkten 
härdas sedan i sin helhet. Efter detta monteras beslag och liknande komponenter.  

Utvärdering 
Denna utvärdering var en retrospektiv fallstudie där huvudmålet var att jämföra det teoretiska 
resultatet från DFM-verktyget med redan identifierade produktionsproblem. 

Vid utvärderingstillfället deltog huvudkonstruktören från framtagningen av BCD. Mötet inleddes 
med en genomgång av hur konstruktionen var uppbyggd och hur tankegången hade sett ut under 
processen. Följande genomfördes själva utvärderingen med hjälp av DFM-analysverktyget. 
Produkten tittades på i sin helhet och de delar som berördes av ett påstående antecknades i 
kommentarsfältet. Tillgängligt fanns en projektor där DFM-verktyget visades och kommentarer 
skrevs in gemensamt i dokumentet. För att visualisera bland annat konstruktionen och problematik 
användes en whiteboard-tavla att måla på. Avslutningsvis fick konstruktören möjlighet att 
komplettera de diskuterade ämnena och chansen att kommentera om det var något i produktion 
eller konstruktion som inte hade tagits upp. 

Huvudkonstruktören hade dock inte varit med vid produktionsstart. För att få en bättre inblick i 
produktionen och problematiken där genomfördes ytterligare ett möte med dagens 
produktionsledare för BCD. Han fick fritt beskriva hur produktionen ser ut och vilka problem som 
finns. 

3.5.4 Saab – Aileron 
Aileron (engelska för skevroder) valdes som en lämplig produkt på grund av dess komplexa 
kolfiberkompositstruktur. Produkten är utvecklad av Saab sedan 1997 och tillverkas på plats vilket 
gjorde att goda kunskaper om både konstruktion och produktion fanns. Till skillnad från LCD:en 
och BCD:en är Aileron byggd på uppdrag av Airbus och är en del av flygplanen i Airbus A320-
familjen. 

Produkten 
Aileron används på Saab som benämning på det skevroder som levereras till Airbus. Ett skevroder 
är placerat längst ut på vingens bakkant och kan vinklas uppåt och nedåt. Dess huvuduppgift är att 
reglera flygplanets rotation kring sin egen längdaxel. Produkten består av en omslutande utsida 
samt ett antal integrerade spant på insidan. Likt BCD är grundstrukturen av kolfiberkomposit som 
formas i flera separata artiklar och monteras ihop ohärdade. Den härdas sedan som en enhet och 
efter detta monteras beslag och liknande artiklar. 

Utvärdering 
Likt utvärderingen av BCD var detta en retrospektiv fallstudie. Även här var huvudmålet att 
jämföra kända produktionssvårigheter med det teoretiska resultatet från DFM-verktyget.  

Utvärderingstillfället genomfördes tillsammans med huvudkonstruktören från utvecklingsarbetet. 
Inledande fick han beskriva Ailerons övergripande konstruktion och produktionssteg. Därefter 
genomfördes själva analysen i enlighet med DFM-verktyget. Produkten tittades på i sin helhet och 
de artiklar som berördes av ett påstående antecknades i kommentarsfältet. Som vid BCD 



DFM/A-METOD FÖR INTEGRERADE STRUKTURDELAR I KOLFIBERKOMPOSIT 

31 

utvärderingen visades DFM-verktyget på en gemensam skärm och visualisering målades på en 
whiteboard-tavla vid behov. Innan mötet avslutades diskuterades resultatet och verktyget mer i sin 
helhet för att ge konstruktören chans att komma med egna åsikter. 

3.6 Analys av resultat 
Insamlad information och resultat bearbetades, analyserades och utvärderades med hjälp av 
klusteranalys. Informationen sammanställdes sedan och låg till grund för vidareutveckling av 
DFM/A-verktygen samt slutsatserna till examensarbetet. Information och material togs fram från 
följande källor: 

x Tidigare examensarbete 
x Teori 

o Kompositmaterial 
o DFM-metodik 
o DFA-metodik 
o Användargränssnitt 

x Fallstudier 
o ELiTH Racing 
o GF Demo 
o Bulk Cargo Door 
o Aileron 

x Intervjuer 
x Observationer 

Analysen av data delades upp i två grupper för att skilja på verifieringen av DFM/A-verktygen och 
vidareutvecklingen av DFM/A-verktygens användarvänlighet. 

Vid analys med ett kvalitativt angreppssätt behöver informationen tolkas utifrån var från 
informationen kommer, hur den presenteras och i vilket sammanhang (Holme & Solvang, 1997). 

3.6.1 Klusteranalys 
För att samla den stora mängd data som togs fram och organisera den i en hierarki användes 
klusteranalys. Metoden beskrivs av Ulrich & Eppinger (2008) som ett effektivt och intuitivt sätt 
att sammanfatta en större mängd data till ett fåtal primära och sekundära behov. Nedan beskrivs 
genomförandet av denna analys samt teorin bakom. Ulrich & Eppinger (2008) har genomgående 
använts som källa i detta avsnitt. 

Metoden består av sex steg som utgår ifrån behov som tagits fram för en produkt. Ofta består 
behoven av mellan 50 och 300 individuella påståenden vilket gör det svårt att få en övergripande 
bild av all data. För att ta fram de initiala behovspåståendena tolkades resultatet från de olika 
datainsamlingsmomenten. Varje problem kopplat till DFM/A-verktygens verifiering, 
användarvänlighet och generaliserbarhet formulerades om till ett behov och indexerades. Analysen 
genomfördes sedan under en workshop där examensarbetarna diskuterade besluten som togs under 
analysens gång. 
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De sex stegen som utgör analysen presenteras nedan i enlighet med hur de utfördes i detta 
examensarbete. 

1. Skriv varje behov på separata post-it-lappar. För att minska mängden papper och arbete 
som krävdes användes nyckelord för att beskriva behoven på post-it-lapparna tillsammans 
med deras index. Detta möjliggjorde att texten kunde skrivas stort och centralt på varje 
lapp. 

2. Eliminiera redundanta påståenden. För att snabbt skära ner på antalet lappar häftades 
påståenden som uttrycker samma behov samman. Ulrich & Eppinger (2008) understryker 
vikten av noggrannhet i detta steg för att inte para ihop liknande påståenden som uttrycker 
olika behov. 

3. Gruppera påståenden som uttrycker liknande behov. Påståenden som uttrycker behov som 
rör samma ämne eller på annat sätt liknar varandra grupperades tillsammans i detta steg. 
Ulrich & Eppinger (2008) beskriver hur dessa grupper ska väljas med eftertanke då det är 
lätt att grupper skapas utifrån ett teknologiskt perspektiv. Istället bör grupperna skapas 
utifrån ett kundperspektiv. I detta fall var kunderna de ingenjörer som ska använda 
DFM/A-verktygen och det var utifrån deras perspektiv som grupperna skapades. 

4. Välj etikett för varje grupp. När grupperna skapats i det tredje steget skapades etiketter som 
uttryckte ett generaliserat behovspåstående. Etiketterna skapades genom att skriva 
sammanfattande ord för behovsgruppen. 

5. Överväg att skapa supergrupper. För att skapa ytterligare struktur i hierarkin skapades 
supergrupper bestående av två till fem grupper. Supergrupperna skapades utifrån samma 
principer som grupperna i det tredje steget skapades och på samma sätt som i fjärde steget 
skapades även etiketter. 

6. Granska och redigera. När en struktur hade skapats granskades och redigeras resultatet. 
Resultatet från klusteranalysen ser olika ut varje gång och iterering av arbetet kan enligt 
Ulrich & Eppinger (2008) förbättra resultatet. Detta blev tydligt i den analys som utfördes 
inom examensarbetet då iterationerna ledde till väldigt olika grupperingar. Iterationerna 
innebar främst förändringar i de grupper som skapades i steg 3.  

3.6.2 Verifieringsmetod 
För att undersöka hur den bakomliggande teorin i den framtagna metoden skiljer sig från 
verkligheten användes intervjuerna, observationerna och fallstudierna som jämförelse. DFM-
analyser genomfördes och resultaten studerades mot faktisk problematik vid tillverkningen för att 
se om de identifierade problemen som metoden visade på uppkom i verkligheten. Avståndet 
mellan de teoretiska antagandena och empirin beror på vilken frågeställning man arbetat med 
(Holme & Solvang, 1997). Målet med detta arbete var att dessa två ska överlappa så mycket som 
möjligt för att visa att metoden stämmer överens med verkligheten, vilket illustreras i Figur 17. 



DFM/A-METOD FÖR INTEGRERADE STRUKTURDELAR I KOLFIBERKOMPOSIT 

33 

 
Figur 17 – Beskrivning av verifieringsmetod. (Holme & Solvang, 1997) 
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4 Teoretisk referensram 
I följande kapitel beskrivs bakomliggande teorier som använts i examensarbetet. Inledningsvis 
beskrivs tekniskt anknuten information om kompositmaterial som har präglat den utvecklade 
metodens innehåll. Följande beskrivs relevant utvecklingsmetodik som har format innehåll, 
upplägg och hur metoden används. Avslutningsvis beskrivs riktlinjer och regler för 
användargränssnitt som har använts för att utforma DFM/A-verktygen mer användarvänliga. 

4.1 Kolfiberkomposit 
Kompositmaterial är ett konstgjort konstruktionsmaterial som av Damberg (Sveriges 
Verkstadsindustrier, 2001) definieras som: 

En kombination av två eller flera grundmaterial vars egenskaper samverkar eller kompletterar 
varandra så att det sammansatta materialets egenskaper blir bättre än de ingående 
komponenterna var för sig. 

(Sveriges Verkstadsindustrier, 2001, p. 18) 

Vidare specificerar han en undergrupp, fiberkompositer, som kompositmaterial där ett 
grundmaterial har armerats med fibrer av ett annat material. Dessa material har blivit vanligare 
och det är främst material med fibrer i form av glas, aramid eller kol som används (Kaw, 2006). 
Grundmaterialet som armeras kallas för kompositens matris och har som uppgift att forma 
materialet, leda krafterna mellan kompositens fibrer, separera fibrerna och skydda dem från 
omgivningen (Baker, et al., 2004). Matrisen består vanligtvis av en polymer i form av härd- eller 
termoplast som till exempel epoxi, polypropylen eller polyester (Gay & Hoa, 2007). 

Kolfiberkomposit är en fiberkomposit som blivit vanligare, speciellt inom flygindustrin. Materialet 
har en väldig hög styrka i förhållande till vikt vilket är väldigt viktigt vid konstruktion av flygplan 
(Baker, et al., 2004). Tidigare har materialet ansetts svårt att använda på grund av de krav de ställer 
på konstruktören då det är svårt att förutse materialet beteende under produktion och beräkna 
hållfasthet (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001). Trots det har krav på viktminskning lett till att 
kolfiberkomposit använts inom flygindustrin sedan 1970-talet och användning har stadigt ökat 
(Bajpai, 2013). Enligt Axegård, et al. (2014) kommer användandet av kolfiberkomposit inom flyg- 
och rymdindustrin fortsätta öka och mer än tredubblas från 2011 till 2022. 

Genom att använda en större andel kolfiberkomposit i produkter kan stora viktminskningar uppnås 
med samma krav på hållfasthet. Dessa viktminskningar skulle inom transportindustrin i sin tur leda 
till en minskning av bränsleförbrukning och utsläpp. Kaw (2006) nämner att en viktminskning på 
1 lb (0,454 kg) i ett kommersiella passagerarflygplan skulle innebära en bränslebesparing på 1360 
liter/år. Eftersom kostnaderna för bränsle står för 25 % av den totala kostnaden för ett flygplan har 
det stora ekonomiska fördelar (Kaw, 2006).  

Ett exempel på hur detta ser ut i praktiken är Boeing modell 787 som designats med stort fokus på 
kompositmaterial. Genom att öka andelen kompositmaterial i modell 787 jämfört med modell 777 
från 12 % till 50 % av den totala vikten har de uppnått en minskning av bränsleförbrukning och 
utsläpp på 20 % jämfört med flygplan av liknande storlek (Boeing, 2015). Samma förbättringar 
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skulle även kunna genomföras inom bilindustrin. Bajpai (2013) beskriver hur Toray Industries, 
Honda Motor Company och Nissan Motor Company samarbetar med som mål att öka andelen 
kolfiberkomposit i bilkarosser. De menar att de genom att byta ut det mesta stålet i en bilkaross 
skulle uppnå viktminskningar på 40 % vilket uppskattas betyda en minskning av CO2-utsläppen 
på 30 %. 

4.1.1 Materialegenskaper hos kolfiberkomposit 
Den vanligaste typen av kolfiberkomposit inom flygindustrin har en matris av epoxi och kolfiber 
tillverkade från polyakrylnitril (PAN) (Kaw, 2006). PAN-baserade kolfiber är väldigt styva och 
har upp till tio gånger högre brottgräns än stål till en fjärdedel av vikten (Bajpai, 2013). Samtidigt 
har de dubbelt så hög brottgräns som kolfiber tillverkade genom andra processer (Sveriges 
Verkstadsindustrier, 2001). 

Kolfibern i sig är väldigt spröd och kan endast ta upp krafter i en riktning. Då hållfasthet testas 
genom dragprov uppvisar kolfiber väldigt goda egenskaper medan de vid tryckbelastning presterar 
betydligt sämre. För att motverka detta kopplas kolfibrerna samman med hjälp av matrisen. 
Matrisen leder då krafterna mellan fibrerna vilket ökar hållfastheten. Matrisen formar dessutom 
fibrerna och motverkar att de böjs vid tryckbelastning vilket ger kompositen styrka i ytterligare en 
riktning. (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001) 

Kolfiber kännetecknas generellt av följande egenskaper (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001): 
x Mycket hög specifik elasticitetsmodul och hållfasthet. 
x Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga. 
x Goda utmattningsegenskaper. 
x Låg längdutvidgningskoefficient. 
x God röntgengenomsläppning.  

Jämfört med andra konstruktionsmaterial som aluminium och rostfritt stål har kolfiberkomposit 
väldigt goda fysiska egenskaper men det är också mycket dyrare än mer traditionella material 
(Bajpai, 2013). Kostnaden är en av de främsta anledningarna till att materialet fortfarande bara 
används sparsamt men även konstruktionssvårigheterna påverkar (Sveriges Verkstadsindustrier, 
2001). Svårigheterna i konstruktionen av komponenter av kolfiberkomposit kommer främst från 
det faktum att materialet är anisotropt, det vill säga det har olika fysikaliska egenskaper i olika 
riktningar (Gay & Hoa, 2007). Det gör att konstruktören behöver ha goda kunskaper om vilka 
krafter som kommer uppstå i komponenten och anpassa användandet av kolfiberkompositen 
därefter (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001). 

Ett av de vanligaste sätten att använda kolfiberkomposit är i form av laminat som består av flera 
olika skikt ovanpå varandra (Kaw, 2006). Varje skikt av kolfiberkomposit består av kolfibrer som 
alla har samma riktning och vid tillverkning av komponenter kan laminaten placeras med olika 
fiberorientering för att styra hållfastheten och styvheten (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001). 

Ett annat sätt att använda kolfiberkomposit är i form av vävda lager. Genom att väva kolfibern i 
någon form av mönster kan kompositens egenskaper styras. Till exempel finns det vävar som ökar 
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hållfasthet, draperbarhet (materialets formbarhetsförmåga) eller impregnerbarhet 
(genomtränglighet för matrisen). (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001) 

I Tabell 1 finns exempel på fysikaliska egenskaper hos typiska fibrer, polymerer, kompositer och 
konstruktionsmaterial. 

Tabell 1 – Fysikaliska egenskaper. (Kaw, 2006) 

Material Densitet (kg/m3) Elasticitetsmodul (GPa) Brottgräns (MPa) 
Kolfiber (PAN) 1800 230 2067 

Epoxi 1280 3,792 82,74 

Kolfiberkomposit 
(enkelriktat laminat) 

1600 181,0 1500 

Kolfiberkomposit 
(flerriktat laminat) 

1600 95,98 373,0 

Glasfiberkomposit 1800 23,58 88,25 

Aluminium 2600 68,95 275,8 

Stål 7800 206,84 648,1 

 

4.1.2 Materialframställning 
En komposit består av minst två grundmaterial och i kolfiberkomposit är dessa kolfibern och 
matrisen. För att användas i flygplan ställs höga krav på hållfasthet och styvhet vilket leder till att 
det är PAN-baserade kolfiber tillsammans med epoxi som används i kolfiberkompositen. (Baker, 
et al., 2004) 

När kompositen sedan ska användas för tillverkning av komponenter till flygplansindustrin är en 
vanlig form av materialet pre-preg. Pre-preg står för pre-impregnated och innebär att man tillverkar 
ark av kolfibrer som alla ligger i samma riktning och impregnerar dem i förväg av materialet som 
ska fungera som matris, till exempel epoxi. (Baker, et al., 2004) 

PAN-kolfiber 
PAN är en syntetisk akrylfiber som tillverkas genom våt- eller torrspinning av monomeren 
akrylnitril. Under spinning-processen sträcks fibrerna för att skapa en så liten diameter som möjligt 
och för att orientera molekylkedjorna i fiberriktningen. (Baker, et al., 2004) 

För att ta fram kolfiber genomgår sedan PAN-fibrerna en kemisk process i tre steg (Sveriges 
Verkstadsindustrier, 2001): 

1. oxidering/stabilisering 
2. karbonisering 
3. grafitisering.  

I det första steget, oxidering/stabilisering, värms fibern upp till ungefär 250 °C i en atmosfär av 
luft. Detta görs för att ombilda den linjära kolkedjan till en cyklisk stegstruktur vilket höjer 
glasomvandlingstemperaturen. En högre glasomvandlingstemperatur leder i sin tur till en högre 
temperatur vid vilket materialet mjuknar. För att förhindra att fibrerna dras ihop under 
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oxideringssteget hålls de spända under hela processen. Detta leder även till att molekylkedjorna 
ytterligare orienterar sig i fibrernas riktning. (Baker, et al., 2004) 

Det andra steget är karbonisering och sker under hög temperatur (1200-1600 °C) i en atmosfär av 
inert gas (vätgas). Detta avlägsnar kväve-, syre- och väteatomerna som ingick i stegstrukturen och 
avger vatten (H2O), kvävgas (N2) och vätecyanid (HCN). Under karboniseringen sker 
tvärbindningar mellan bensenmolekyler vilket skapar polycykliska aromatiska kolväten. Allt 
eftersom temperaturen ökar övergår de aromatiska nätverken till att innehålla huvudsakligen kol. 
Kolet bildar tätt bundna kolkristaller orienterade i fiberns riktning. Styrkan och styvheten hos 
fibrerna är en funktion av dess struktur och orientering vilket i sin tur beror på flera processfaktorer 
som till exempel vilken temperatur de olika stegen skett vid. Även karaktären av, och innehållet i 
kolfiberns håligheter påverkar materialets egenskaper. Dessa beror på renheten hos den 
ursprungliga PAN-fibern. (Baker, et al., 2004) 

Efter karboniseringen har kolfibern en elasticitetsmodul på ungefär 240 GPa. I de fall ett material 
med högre elasticitetsmodul eftersträvas kan fibrerna genomgå ett tredje steg, grafitisering. Under 
grafiteringssteget sker en sista värmebehandling under en ännu högre temperatur (2500 °C) i en 
ren och mer inert atmosfär (argongas). Under processen växer de aromatiska formationerna och 
leder till en ökad orientering i fiberriktningen. Den slutliga elasticitetsmodulen ökar då upp till 380 
GPa. (Baker, et al., 2004) 

Under grafitiseringen bildas en kristallin grafitstruktur där atomerna i planet hålls ihop av starka 
kovalenta bindningar medan svaga van der Waals-krafter verkar mellan planen. Detta medför att 
materialet har betydligt bättre mekaniska egenskaper i planens riktning än i planens tjocklek. Detta 
ger grafitiserad kolfiber dess kännetecknande höga elasticitetsmodul och låga brottförlängning. 
(Sveriges Verkstadsindustrier, 2001) 

Pre-preg 
Det finns flera sätt att tillverka förimpregnerad kolfiberkomposit beroende på vilka krav som finns 
gällande till exempel hållfasthet, styvhet och draperbarhet. Inom flygindustrin är det ofta hög 
hållfasthet och styvhet som eftersträvas vilket gör enkelriktade ark av pre-preg till det bäst 
anpassade. Generellt utgår processen från att tågor av kolfiber, med ungefär 10 000 fibrer i varje, 
dras ut och läggs parallellt med varandra i ark av olika bredd, generellt 300 till 600 mm. Arken är 
vanligtvis mellan 0,125–0,25 mm tjocka och impregneras sedan av en blandning av epoxi och 
lösningsmedel. Lösningsmedlet gör att blandningens viskositet sänks något vilket underlättar 
impregneringen. Lösningsmedlet tas sedan bort ur materialet genom att det hettas upp. Under 
upphettningen förhärdas epoxin till ungefär 15-25 % vilket gör materialet klibbigt. Materialet kläs 
i non-stick film och rullas upp på en spole innan det försluts och skickas till kund. (Baker, et al., 
2004) 

För att undvika att epoxin i pre-preg härdas i förtid måste sedan materialet hållas nedkylt till 
ungefär -20 °C. Trots detta har pre-preg en begränsad lagerhållningstid och behöver i regel 
användas inom sex månader. (Baker, et al., 2004) 
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4.1.3 Konstruktionsaspekter för kolfiberkomposit 
Kolfiberkomposit, till skillnad från andra konstruktionsmaterial som metaller, är anisotropiskt. Det 
innebär att det har olika egenskaper i alla riktningar vilket gör materialet svårare att arbeta med. 
Skickliga konstruktörer kan dock använda sig av anisotropin för att skapa nya konstruktions- och 
produktionslösningar. Genom att utnyttja fiberriktningar kan krafter i en konstruktion styras på ett 
helt annat sätt än vad som är möjligt med metall. (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001) 

Utifrån vilka krafter som uppstår i komponenten designas komponenten, materialets fibrer och 
matris och härdningsprocessen tillsammans för att uppnå en optimal design där målet ofta är att 
skapa en så låg vikt som möjligt. (Gay & Hoa, 2007) 

Klintworth & Long (The Textile Institute, 2007, pp. 277-292) beskriver en generell 
utvecklingsprocess för kompositkomponenter inom flygindustrin. Utvecklingsprocessen börjar 
med att en geometrisk basform bestäms utifrån de aerodynamiska restriktioner och geometriska 
gränssnittet som definieras tidigt i projektcykeln. Efter att en basform tagits fram analyseras den 
för att visa på vilka krafter som kommer uppstå och hur. Utifrån dem kan materialtjocklek och 
fiberriktning bestämmas. Sedan bestäms produktionsdetaljer som till exempel hur pre-preg ark ska 
skarvas och hur nedgångar i materialtjocklek ska ske. (The Textile Institute, 2007) 

Vid användande av enkelriktad pre-preg är fiberriktning av stor vikt. Materialet är väldigt bra på 
att motstå krafter i fiberriktningarna medan det är betydligt sämre när det gäller krafter i andra 
riktningar. Genom att växelvis vrida fiberriktningen på varje lager laminat kan komponenter fås 
som kan klara drag-, tryck- och skjuvningskrafter i flera riktningar. Detta leder även till att 
fiberlaminaten bara kan skarvas i fiberriktningen för att inte skapa svagheter i komponenten. (Gay 
& Hoa, 2007) 

Fiberriktning är även en viktig faktor när laminat ska drapera komplexa former som till exempel 
dubbelkrökta ytor. Enkelriktade laminat har inte samma möjligheter som vävda laminat att 
draperas och risken för förvrängning av fibrerna är stor. Ett exempel på problem som kan uppstå 
är att komponenten efter härdning skevar. Det kan motverkas genom att lägga laminatens 
fiberriktningar på ett symmetriskt sätt runt ett laminatskit som agerar mittplan. (Sveriges 
Verkstadsindustrier, 2001) 

På grund av fibern och matrisens olika värmeutvidgningskoefficienter uppstår spänningar i 
kolfiberkomposit när den kyls ned efter härdning. Det leder till att materialet drar ihop sig och 
radier krymper när det tas bort från sitt verktyg (plundras). Detta fenomen kallas återspring och är 
ett väldigt vanligt problem vid konstruktion av komponenter av kolfiberkomposit. (The Textile 
Institute, 2007) 

Genom att optimera materialtjockleken i en komponent baserat på hur stora krafterna ser ut i olika 
delar kan de viktoptimeras. Skulle komponenternas vikt optimeras genom urskärningar av material 
krävs efterbearbetning vilket genererar ytterligare tillverkningssteg och –tid (Baker, et al., 2004). 
Övergångarna mellan tjockare och tunnare delar av en komponent sker genom nedtrappning av 
antalet laminat (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001). Dessa nedtrappningar behöver ske gravis för 
att sprida de svagheter som fås av laminatskarvarna och undvika spänningskoncentrationer 
(Sveriges Verkstadsindustrier, 2001). 
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För att öka böjstyvheten hos en komponent kan en kärna av något annat material byggas in, 
konstruktionen kallas då sandwich och kan se ut på lite olika sätt. Inom flygindustrin används ofta 
en kärna av aluminium i honeycomb-struktur. Det ger goda mekaniska egenskaper i förhållande 
till vikten och en konstruktion med väldigt hög styvhet. Sandwich-konstruktioner har ofta goda 
termiska isolationsegenskaper. (Gay & Hoa, 2007) 

För att utföra detta arbete finns i alla steg avancerade mjukvara som CAD- och FEM-program som 
kan simulera till exempel hållfasthet och produktionsegenskaper. Mjukvaran utvecklas konstant 
och möjligheter att simulera härdningsprocesser, drapering och fiberriktningar blir mer och mer 
avancerade. (The Textile Institute, 2007) 

4.1.4 Tillverkningsprocess för kolfiberkompositkomponent 
Tillverkningsprocessen för en komponent som tillverkas av kolfiberförstärkt epoxi ser ungefär 
likadan ut för både pre-preg och oimpregnerad laminat. Baker, et al. (2004) beskriver processen 
som att den börjar med att laminat skärs till och lägg upp på ett han- eller honverktyg för formning 
och härdning. Exakt hur processen ser ut beror på vilket grundmaterial som används, hur komplex 
formen är samt vilka krav som finns på härdning. 

I detta och efterföljande avsnitt beskrivs processen med produktionen på Saab som utgångspunkt. 
Det betyder att utgångsmaterialet är pre-preg och tillverkning är relativt dynamisk för att anpassas 
efter vem kunden är, Boeing, Airbus eller SAAB AB. Informationen om hur tillverkning går till 
kommer från de observationer som gjorts på komposittillverkningen på Saab i Tannefors i 
Linköping. Mer om den går att läsa i Appendix 7 – Observationsresultat. Själva tillverkningen kan 
delas upp i ett antal steg som börjar med att med att materialet kommer till tillverkning och avslutas 
med en härdad komponent (Baker, et al., 2004). I Figur 18 kan tillverkningen av 
kolfiberkompositkomponenter ses i en schematisk bild. De olika stegen går att läsa om i texten 
som följer figuren både för manuell och automatiserad tillverkning av komponenter. 

 
Figur 18 – Tillverkning av komponent av kolfiberkomposit. 

1. Frys. Eftersom pre-preg måste förvaras nedkylt för att inte härdas i förtid transporteras och 
förvaras det alltid i minst -20 °C (Baker, et al., 2004). På Saab lagras materialet i en stor 
frys i väntan på kvalitetskontroll och användning.  

2. Upptining. Eftersom kylan gör kolfiberkompositen mer svårarbetade tinas materialet först 
till rumstemperatur innan tillverkning. Det och alla följande steg utförs i renrum där 
temperatur och luftfuktighet hela tiden kontrolleras då kondensation och smuts kan påverka 
materialets kvalitet (Baker, et al., 2004). 
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Tillverkning av komponenter av kolfiberkomposit är traditionellt något som gjorts manuellt men 
arbetet går mot att bli mer och mer automatiserat (Baker, et al., 2004). Den huvudsakliga 
anledningen är att manuellt arbete med kolfiberkomposit är arbetskraftsintensiv och kräver 
skickliga arbetare (Thompson, 2007). De automatiserade processerna kräver ofta väldigt dyra 
maskiner och kvalitetskontroll görs fortfarande manuellt (Baker, et al., 2004). På grund av det sker 
fortfarande manuellt och automatiskt arbete parallellt på Saab. Sker arbetet manuellt fortsätter 
processen enligt följande: 

3. Uppskärning. När materialet tinat mäts det upp och läggs upp på långa bord. Där skär en 
skärmaskin ut och etiketterar laminat efter program för att kunna läggas ut i olika 
fiberriktningar. På Saab görs detta med ett knivblad men Baker (2004) beskriver hur detta 
kan göras med hjälp av vatten- eller laserskärning och då även kunna skära genom flera 
lager samtidigt. 

4. Upplägg. När alla laminatskivor är utskurna läggs de upp för att forma den tänkta 
komponenten. Det görs med hjälp av ett verktyg format efter den struktur komponenten 
ska ha. Inom flygindustrin görs detta av yrkeskunniga arbetare för att säkra kvaliteten på 
komponenterna. Eftersom laminaten ska läggas med olika fiberriktningar blir det många 
olika former på laminaten och när dessa ska skarvas är det väldigt viktigt att 
tillverkningskraven från kund följs. 

5. Formning. I de fall verktyget har en enkel form kan formningen av kolfiberlaminaten göras 
i rumstemperatur direkt av de som utför uppläggningen. Vid komplexare former kan 
materialet behöva vakuumformas. Det innebär att materialet med hjälp av tryck formas 
kring verktyget och är användbart när högre precision behövs eller då mänsklig kraft inte 
räcker. Vakuumformning kan göras i rumstemperatur eller under upphettning för att 
möjliggöra ännu komplexare former. (Baker, et al., 2004) 

6. Härdning. Det sista steget är att härda komponenten för att skapa den slutgiltiga 
komponenten. Innan härdningen kan flera kompositkomponenter monteras ihop för att 
sedan härdas tillsammans och skapa en integrerad komponent. I de flesta fallen härdas dock 
komponenterna individuellt. Härdningen sker genom att först täcka komponenten i en 
absorptionsväv och klä in det i vakuumbagar. Absorptionsväven används för att absorbera 
det matrismaterial som utsöndras ur komponenten när den härdas. I flygindustrin sker 
härdningen i regel i en autoklav där komponenten värms upp till härdningstemperaturen, 
cirka 180 °C, och utsätts för övertryck. I vissa fall kan högre krav på geometrisk precision 
eller ytfinhet kräva att tryckplåtar används. Tryckplåtar är metallformar som med ett visst 
tryck utjämnar tjockleksvariationerna. När komponenten är härdad behöver verktygen tas 
bort (plundras) för att sedan skickas vidare till bearbetning. För att underlätta plundringen 
av verktyg är det viktigt att under design av komponenten ha släppvinklar i beaktning. 
Även möjligheten att eventuellt plocka isär verktyget kan underlätta plundring. (Baker, et 
al., 2004) 

En automatiserad process börjar och avslutas på samma sätt som en manuell men kan, beroende 
av komplexitet, automatiskt genomföra skärning, uppläggning och formning. Med hjälp av en 
Automated Tape Layer (ATL) skärs och läggs pre-preg antingen på ett verktyg eller på en plan yta 
beroende på hur komplex formen är. Är formen för komplex kan laminaten läggas på en plan yta 
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för att sedan gå till den manuella formningen och där hand- eller vakuumformas. (Baker, et al., 
2004) 

Under hela processen är det av stor vikt att alla verktyg och bord som kompositen ligger på är 
preparerade med släppmedel och att materialet täcks med släppfilm då det inte direkt ska användas. 
Släppmedel och –film gör att kolfiberkompositen inte fastnar och är väldigt viktigt för att 
möjliggöra plundring av verktyg efter härdning, något som annars blir omöjligt. (Baker, et al., 
2004) 

Trots att verktygen är preparerade på korrekt sätt är det viktig att ha släppvinkeln i åtanke. Bralla 
(1998) rekommenderar för konstruktioner med ett djup mindre än 6 in (152,4 mm) en minsta 
släppvinkel på 0,5° men 1-3° är att föredra. För djupare konstruktioner bör släppvinkeln vara mer 
än 3°. Beroende på ytfinheten hos verktyget kan släppvinkeln vara mindre eller större. (Bralla, 
1998) 

4.1.5 Efterbearbetning av kolfiberkompositkomponenter 
När den härdade komponenten har plundrats från sitt verktyg behöver det bearbetas innan den kan 
skickas för sammanbyggning och slutmontering. På Saab sker detta i fyra eller fem steg beroende 
på vad det är för komponent. 

 
Figur 19 – Bearbetning av tillverkad kolfiberkomponent. 

1. Mekanisk bearbetning. Det första steget är att mekaniskt bearbeta komponenten. Detta 
innebär bland annat att alla konturer skärs till den exakta formen och komponenten borras 
och fräses. Kolfiberkomponenten kan få väldigt vassa kanter när det härdas och för att 
underlätta framtida hantering är det viktigt att bearbeta alla kanter. Efter den mekaniska 
bearbetningen ska komponenten i princip vara färdig för montering så steget kan vara 
tidskrävande. 

2. OFP. Det andra och tredje steget kan ske i olika ordning beroende på hur komponenten är 
utformad. Här antas oförstörande provning (OFP) komma först. I en OFP undersöks 
komponenten för att upptäcka eventuella fel från tillverkning. Den första omgången av 
provningen innebär att den visuellt undersöks efter eventuella fel som är synliga på ytan. 
Med hjälp av ultraljud undersöks sedan alla ytor och radier för att se att ingen smuts eller 
luft samlats mellan laminaten (Baker, et al., 2004). Det skulle i så fall kunna innebära att 
komponentens hållfasthet försämras och komponenten behöver korrigeras eller kasseras 
(Baker, et al., 2004). På grund av den typen av teknik som används ställs krav på 
komponenternas ytfinhet för att motverka felaktiga mätresultat. Undersökningen sker 
manuellt av yrkeskunnig personal och kan därför bli väldigt kostsam. Hur undersökningen 
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ser ut rent praktiskt skiljer sig från komponent till komponent där till exempel komponenter 
med kärnor kräver mer avancerade former av ultraljudsundersökning. På Saab används 
både handhållna och robotstyrda ultraljudsomvandlare där materialet antingen testas 
genom att ultraljudssignalen studsar tillbaka till omvandlaren eller att det tas upp av en 
mottagare på andra sidan materialet. Dessa är vanliga metoder inom industrin (Baker, et 
al., 2004) och kräver att kontrolleringsverktygen har utrymme att komma åt i alla radier 
och vinklar. 

3. Mätning. Mätning av komponenter är väldigt viktigt vid tillverkning av kolfiberkomposit 
eftersom dess anisotropiska natur gör att materialet kan skeva efter härdning (Baker, et al., 
2004). Mätningen kan ske genom att antingen passa ner komponenten i en mall och 
undersöka passformen. Mätningen kan även ske med hjälp av ett system av kameror och 
ett verktyg som projicerar laserpunkter på komponenten. Även i detta steg kan 
komponenter behöva korrigeras eller kasseras. 

4. Korrigering. I de fall en komponent av en eller annan anledning inte går igenom en OFP 
eller mätningen kan den skickas för korrigering om felet inte är för stort eller kritiskt. 
Korrigeringen innebär oftast att belägga komponentens problemområde med en flytande 
epoxi, så kallad shimsning, och låter det härda i en form. Korrigeringen kan även ske med 
hjälp av tunna skivor glasfiber om det är större felaktigheter. Detta kan till exempel 
korrigera komponentens form eller fylla i hål som bildats av luftfickor. Efter korrigering 
sker återigen OFP och mätning för att godkänna komponenten. 
I vissa fall kan man redan i designfasen bestämma att en komponent ska korrigeras. Till 
exempel då perfekt passform behövs på en yta som inte är verktygsytan. Kolfiberkomposit 
är svårt att styra och tjockleksprecisionen blir sällan bättre än ±5 % (Baker, et al., 2004). 
Den sida som ligger mot verktyget på en komponent är den enda sida som kan bestämmas 
exakt. Då passform mot någon annan yta krävs kan man konstruera komponent så att det 
alltid blir ett litet glapp som kräver shimsning. Det försäkrar att passformen kommer vara 
exakt men leder till ett extra steg i produktionen. I de fallen undviks dock första omgången 
OFP och mätning och komponenterna skickas istället direkt till korrigering. 

5. Ytbehandling. Det sista steget i bearbetningen av en kolfiberkomponent på Saab är att 
ytbehandla komponenten. Det innebär att komponenten målas i en epoxibaserad färg. 

Även under hela bearbetningsprocessen är dokumentation av de olika processerna väldigt viktiga. 
Både tillverkaren och kunden inom flygindustrin har stora krav på spårbarheten av varje 
komponent som ingår i ett flygplan. Det är dels för att kunna spåra eventuella felkällor om en 
komponent inte uppfyller dess krav men även för att kunna följa livslängden. 

4.2 Produktutvecklingsaspekter 
Grunden i ett företags framtida lönsamhet är att kontinuerligt utveckla de produkter och tjänster 
som de erbjuder. Detta sker generellt på beställning av kund eller som en del av ett internt 
utvecklingsarbete. Utvecklingen kan ske både inkrementellt och genom större radikala steg, 
liknelser och skillnader beskrivs i avsnitt 4.2.1 Inkrementell och radikal utveckling. (Karlsson & 
Nyström, 2008) 
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Vid produktutveckling, både inkrementell och radikal, uppstår problem som kan avhjälpas genom 
en strukturerad process (Mascitelli, 2006). Två sådana problem som identifierats vars lösningar 
har stark koppling till strukturerade metoder och verktyg är konstruktionsparadoxen och ”over the 
wall” problematiken. Dessa beskrivs mer ingående under avsnitt 4.2.2 Konstruktionsparadoxen 
respektive avsnitt 4.2.3 ”Over the wall”. 

Det finns olika angrepps sätt att genomföra ett produktutvecklingsprojekt. Ullrich & Eppinger 
(2008) rekommenderar av tre anledningar att man bör följa en strukturerad process: 

x Beslutsprocessen blir tydlig och kan följas av alla deltagare. På så sätt försäkras också att 
rationella beslut fattas och att processen fortgår med välargumenterade och stödda beslut. 

x Att genomgå tydliga steg i processen säkerställer att viktiga aktiviteter genomförs och inte 
glöms bort.  

x Strukturerade metoder är i stor utsträckning självdokumenterande, vilket lämnar tydliga 
referenser och lärdom till framtida projekt. 

Att arbeta i en strukturerad metod är en utgångspunkt men metoden är kontinuerligt i behov att 
uppdateras och förbättras. Metoder bör också anpassas för specifika projekt efter vad som är 
passande och för att reflektera mål i varje enskilt arbete. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

I denna rapport ses metod som en övergripande arbetsprocess där verktyg är operativa hjälpmedel 
i processen. 

4.2.1 Inkrementell och radikal utveckling 
Vid utveckling av nya produkter kan man antingen inrikta sig mot inkrementell eller radikal 
utveckling. Inkrementell utveckling innebär att man utgår från existerande teknologi och utvecklar 
med mål att ta fram en attraktivare produkt eller tjänst. I praktiken innebär det ofta att man 
vidareutvecklar en äldre produktvariant eller att en produkt introduceras på en ny marknad, till 
exempel ett nytt geografiskt område eller ett nytt användningsområde. Då och då inriktar sig dock 
företag mot radikal utveckling. Det innebär att man tar större innovativ höjd och utvecklar helt nya 
produkter. Radikal utveckling baseras ofta på helt ny teknologisk kunskap eller en ny kombination 
av redan existerande teknologiska kunskaper. (Karlsson & Nyström, 2008) 

Ulrich & Eppinger (2008) beskriver inkrementell utveckling som passande för att hålla en 
existerande produkt aktuell och konkurrenskraftig. Detta kan ske genom att lägga till eller förändra 
funktioner; till exempel vid vidareutveckling av en existerande produkt för att korrigera en mindre 
svaghet. Motsvarande beskriver de hur radikal utveckling ofta innebär drastiska förändringar i 
form av marknader eller produkter. 

Karlsson & Nyström (2008) beskriver hur effekterna generellt är långt mer dramatiska vid radikal 
utveckling än vid inkrementell utveckling. De beskriver fem möjliga effekter av lyckad radikal 
utveckling: 

x Marknaden för en existerande produktgrupp kan på en relativt kort tid mer eller mindre 
försvinna. 

x Produktionen av radikala innovationer får en annan lokalisering än den produkt de ersätter. 
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x En ny grupp underleverantörer växer fram för att stödja de nya produkterna och tidigare 
underleverantörer kan bli tvungna att ställa om för att möta de förändrade behoven. 

x Komplementära tjänster växer fram för att stimulera tillkomsten av nya företag. 
x En helt ny infrastruktur behövs som stöd för många radikala innovationer. 

Samtidigt menar Karlsson & Nyström (2008) att de största effekterna av radikal utveckling 
kommer indirekt då innovationen möjliggör nya produktionsprocesser med stora 
produktivitetsförbättringar i andra branscher. 

Generellt är det nya företag som står för de radikala innovationerna medan större företag oftare 
använder sig av inkrementell utveckling (Karlsson & Nyström, 2008). Radikal utveckling innebär 
ofta större risker men för att behålla långsiktig framgång är det viktigt att genomföra även för stora 
företag (Ulrich & Eppinger, 2008).  

4.2.2 Konstruktionsparadoxen 
Vid utvecklandet av en produkt eller tjänst uppstår en konstruktionsparadox då den kunskap som 
finns om produkten är omvänt proportionell mot vilket handlingsutrymme för förändring som finns 
(Lindahl & Tingström, 2006). 

Störst möjlighet för förändring av en produkt eller tjänst finns under förstudie- och konceptfasen. 
Konstruktionsparadoxen kommer som en följd av att detta också är det tillfället då minst kunskap 
om produkten finns vilket gör det svårt att förutse kommande förändringsbehov. Dessutom 
minskar handlingsutrymmet för förändring allt eftersom utvecklingsarbetet fortgår och mer 
kunskap om produkten blir tillgänglig. Samtidigt ökar den tid och de resurser som eventuella 
förändringar skulle kosta att genomföra ju längre utvecklingsarbetet går. Detta kommer sig av de 
låsningar som görs under produktutvecklingen, till exempel gällande fysiska mått och prestanda. 
Dessa låsningar blir ofta inaktuella då förutsättningarna för produkten ändras vid förändringar och 
arbete som utförts kan bli rent av värdelöst och måste göras om. En illustration över detta problem 
går att se i Figur 20. (Lindahl & Tingström, 2006) 

 
Figur 20 – Illustration över konstruktionsparadoxen. (Lindahl & Tingström, 2006) 
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4.2.3 ”Over the wall” 
Ett vanligt problem som uppstår inom produktutveckling är ”over the wall” problematiken. 
Problemet uppstår då de som är inblandade i produktutvecklingsprocessen är uppdelade i 
avdelningar, till exempel marknads-, konstruktions- och produktionsavdelningar. När resultat från 
en avdelning ska överlämnas till nästa för att gå vidare i utvecklingsarbetet är det lätt att vattentäta 
skott uppstår och viktig information kommer inte dit den ska. (Ullman, 2003) 

Ullman (2003) menar att förståelsen mellan de olika avdelningarna blir liten och situationer 
uppstår lätt där avdelningarna suboptimerar produkten utifrån deras uppgift. Ansvarstagandet för 
den egna verksamheten blir överordnad den för företaget som helhet. Detta leder till onödiga 
iterationer då kompromisser behöver uppnås för att hitta lösningar som passar ”båda sidorna av 
väggen” (Mascitelli, 2006). Till exempel då specifikationer från marknadsavdelningen inte 
matchar de idéer som konstruktionsavdelningen har eller de ritningar konstruktionsavdelningen 
tar fram inte anses möjliga att tillverka av produktionsavdelningen (Mascitelli, 2006). I Figur 21 
kan en illustration av ”over the wall”-problemet ses. 

Vidare kan det uppstå problem då arbetsuppgifter inte naturligt hamnar hos någon av 
avdelningarna och ingen tar ansvar. Uppgiften kan då hamna mellan avdelningarna och riskerar 
att missas om ingen med en övergripande roll tilldelar ansvar till en avdelning. (Lindahl & 
Tingström, 2006) 

 
Figur 21 – En tolkning av ”over the wall” problematiken.  (Mascitelli, 2006) 

För att motverka detta problem föreslår Mascitelli (2006) att företag bör utnyttja sig av en 
strukturerad produktutvecklingsprocess. Han menar att det tvingar fram korsfunktionella 
samarbeten där avdelningar tillsammans kan ta fram de bästa lösningarna baserat på de 
kompromisser som behöver göras. Detta skulle då motverka det långsamma, oinspirerade arbetet 
som utförs annars. 

Ett sätt att utföra detta är genom att sätta upp gemensamma faser och gater. Varje avdelnings arbete 
delas då upp i faserna med specifika uppgifter som ska lösas under den bestämda tiden och 
eventuella risker fastställs. Efter varje fas granskas resultatet i gate-prövningar där en övre ledning 
utvärderar projektets status i helhet tillsammans med en uppdaterad riskhantering. (Mascitelli, 
2006) 
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4.3 Design for X 
Design for X (DFX) används som en samlingsterm för olika ”Design for …”-metoder (Eskilander, 
2001). DFX-verktygen är en samling av moderna utvecklingsmetoder som kan användas som ett 
stöd i utvecklingsprocessen för att identifiera och utvärdera konstruktionslösningar utifrån vald X-
inriktning (Huang & Mak, 1997). X:et kan översättas till många olika områden där exempel är 
manufacturing, environment, assembly eller reliability.  

Produktutveckling har historiskt sett framförallt handlat om att optimera produktens funktion 
(Kuo, et al., 2001). Utvecklingen har då skett sekventiellt där produktdesignen skickas direkt från 
konstruktionsavdelningen till produktionsavdelningen och sedan vidare till tillverkningen (Kuo, et 
al., 2001). Det leder till att det saknas någon som helst återkoppling till konstruktören vars lösning 
kan vara extremt svår att tillverka och kostnaden blir onödigt hög (Kuo, et al., 2001). Eskilander 
(2001) beskriver att tvärfunktionella produktutvecklingsteam är ett sätt att få fler avdelningar på 
ett företag involverade i en produkt, och på så vis lösa upp den sekventiella processen. Han 
poängterar att i dessa grupper är det viktigt med ett gemensamt språk och tydliga mål, där DFX 
kan vara ett sätt att få arbetsgruppen att fokusera åt samma håll.  

4.3.1 DFX i produktutvecklingsprocessen 
Tichem & Storm (1997) har arbetat med hur DFX-verktyg kan användas som stöd under 
produktutvecklingsprocessen. Deras modell består av tre huvudområden: 

x Genomförande av designaktiviteter. Aktiviteter som bidrar till generering av 
designresultat. 

x Resultat från designaktiviteter. Beskrivningar eller modeller av objektet. 
x Koordinera designaktiviteter. Kontroll av utveckling i designen och allokera resurser. 

DFX-verktyg kan underlätta och stödja alla dessa tre områden. Med hjälp av DFX-principer som 
kan formuleras som regler eller riktlinjer kan konstruktören lättare generera idéer och hålla rätt 
fokus i utvecklingen. Bra DFX-verktyg kan även utvärdera och ge konstruktören information och 
återkoppling om vilken kvalitet ett designförslag har samt ge förslag på hur designen bör förbättras. 
Tichem & Storm (1997) föreslår en Design Coordination Group vars huvuduppgift är att ansvara 
för att koordinera designaktiviteter och ge stöd under utvecklingsprocessen. Utan återkoppling och 
koordinering av designaktiviteter finns en risk att konstruktören fortsätter att utveckla ett 
lösningsförslag som är ogenomförbart eller innehar oönskade egenskaper. Regelbunden 
uppföljning ser till att fokus ligger på relevanta områden under rätt tid av utvecklingsprocessen. 
(Tichem & Storm, 1997) 
Generellt kan beslut angående detaljkonstruktion ha stor påverkan på både en produkts kostnad 
och kvalitet. Det är därför viktigt att ta fram olika sätt att kunna jämföra olika designalternativ och 
mätetal som kan visa på hur väl konstruktionen presterar i olika avseenden.  Konstruktören 
konfronteras ofta med multipla och konflikterande mål där en tydlig struktur kan hjälpa till att 
underlätta viktning mellan de olika målen. En väldefinierad metod stödjer alltså 
beslutstagandeprocessen och kan tydligt visa på hur argumentering har skett och varför beslut är 
tagna som de är. Stora förbättringar i en produkt kräver ofta kreativa ansträngningar tidigt i 
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produktutvecklingsprocessen där det finns störst möjlighet att påverka konstruktionen. (Ulrich & 
Eppinger, 2008) 

4.3.2 Utvärdering av DFX-prestanda 
Utvärdering av en produkts DFX-prestanda kan ske på olika sätt. Bralla (1998) beskriver tre olika 
sätt som beror på vilken typ av X-inriktning som gäller: kostnadsberäkning, poängberäkning och 
prototyptest. Det första sättet, kostnadsberäkning, innebär att man går direkt på den ekonomiska 
aspekten och räknar på vilka kostnadsbesparingar eller inkomstökningar DFX-metoden skulle leda 
till. Det andra sättet är poängberäkning och innebär att designalternativ poängsätts och rankas 
utifrån de kriterier som DFX-metoden medför. För att få ett användbart resultat med 
poängberäkningsmetoden krävs det att den som utför poängsättningen har kunskap och erfarenhet 
inom ämnet. Det sista sättet är prototyptest och innebär att man bygger en eller flera prototyper av 
den föreslagna designen och utsätter den för fysiska tester enligt de DFX-riktlinjer metoden 
medför. (Bralla, 1998) 

Kostnadsberäkningar kan alltid användas som utvärderingsmetod genom att utföra en Life Cycle 
Cost-utvärdering av designförslag. Detta skulle ge ett rent ekonomiskt perspektiv på utvärderingen 
vilket skulle kunna leda till att motsägande DFX-riktlinjer kan utvärderas. Life Cycle Cost-
utvärderingar är dock bäst lämpade för mer övergripande utvärderingar och det kan vara svårt att 
relatera dem till en specifik designförändring. (Bralla, 1998) 

Det bästa sättet att utföra utvärderingen oavsett metod är genom att låta konstruktören själv utföra 
den. Det ger fördelar i form av en snabbare och mer korrekt process då ett steg där information 
kring designförslaget ska dokumenteras och förklaras undviks. (Bralla, 1998) 

Van Hemel (1998) utvecklade ett visualiseringsverktyg för DFX-metoden Design for Environment 
(DFE). Med hjälp av det kunde hon jämföra olika produkter eller olika generationer av samma 
produkt mot varandra baserat på deras DFE-prestanda. Utifrån detta identifierade Van Hemel 
(1998) tre olika syften med att visualisera resultaten: 

x Överblick över DFX-mål. Det främsta målet med visualiseringsverktyget är att ge en 
referensram i början av en produktutvecklingsprocess. Det ger produktutvecklarna en 
överblick och hjälper till i processen genom att förhindra att utvecklingen bara strävar mot 
ett eller vissa DFX-mål. 

x DFX-kreativitetsteknik. Verktyget kan användas som grund att konceptgenerera ifrån. 
Genom att gå igenom alla strategier och riktlinjer var för sig ges utvecklarna möjlighet att 
systematiskt tänka på förbättringar som kan göras utifrån DFX. 

x Visualisera DFX-ambitionerna för ett DFX-projekt. Istället för att jämföra en produkt med 
en helt annan eller en tidigare generation av samma produkt kan man utnyttja verktyget för 
att visualisera ett DFX-projekts ambitioner. Dessa ambitioner, eller prioriteringar, 
motsvarar då hur ett företags ledning eller produktutvecklingsteam ser på en kommande 
produktutveckling. Det kan innebära att man visar vilka strategier som utvecklingsarbetet 
kommer, eller inte kommer, fokusera på. Resultatet blir då en slags gemensam plan för de 
inblandade där det blir tydligt vilka mål som finns och vilka aspekter som kommer vara 
viktiga. 
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För att visualisera DFX-ambitionerna skapar man då en figur likt de som används för att 
presentera en produkts DFX-prestanda. Värdena på de olika axlarna blir då uppskattningar 
för hur stora kompromisser företaget är beredda att göra mellan affärsmässiga aspekter och 
X-inriktningen. Ambitionerna skulle då kunna ses som de långsiktiga mål företaget har och 
inte nödvändigtvis vad som förväntas av de aktuella projekten. 

Van Hemel (1998) identifierar även begränsningar med verktyget utifrån empiriska studier samt 
diskussioner med DFE-experter. En av dessa var att distinktionen mellan produktkomponent-, 
produktstruktur- och produktsystemnivå ibland kunde bli för generaliserande i deras koppling till 
DFE. 

4.3.3  Att skapa DFX-verktyg 
Huang & Mak (1997) har tagit fram ett ramverk för hur man på ett snabbt och konsekvent sätt kan 
utveckla ett DFX-verktyg, och all teori i detta avsnitt kommer därifrån. Ramverket består av sju 
steg som alla resulterar i olika delar av DFX-verktyget. 

Steg 1 – Kravanalys 
Att utveckla ett DFX-verktyg kan liknas med ett vanligt produktutvecklingsprojekt. Utvecklingen 
drivs av utvalda krav som följs av en cykel av kontinuerlig förbättring. Cykeln inleds med att 
undersöka vilka mål som finns och hur väl de uppfylls. Huang & Mak har identifierat tre 
nyckelegenskaper för att utveckla ett DFX-verktyg: funktionalitet, användbarhet och fokus. 

För att uppnå bra funktionalitet måste DFX-verktyget, enligt Huang & Mak, uppfylla några eller 
alla av de följande tio punkter: 

x Samla och presentera fakta. 
x Mäta prestanda. 
x Utvärdera om en produkt-/processdesign är bra nog. 
x Jämför konstruktionsalternativ. 
x Tydligt visa på styrkor och svagheter. 
x Diagnosticera varför ett område är starkt eller svagt. 
x Ge rådgivning för omkonstruktion genom att peka ut riktningar för att förbättra designen. 
x Förutsäg "what-if"-effekter. 
x Resultera i förbättringar. 
x Låta iteration äga rum. 

De fem första punkterna är grundläggande funktioner som generellt finns med i ett DFX-verktyg, 
medan de fem sista är mer avancerade funktioner som inte alltid finns tillgängliga. Det finns flera 
välkända och framgångsrika DFX-verktyg som inte innehåller någon av de mer avancerade 
funktionerna utan där användaren själv får ansvara för hur verktyget används och utnyttjas. Detta 
kan bero på att området kräver mycket bakgrundskunskap och att DFX-verktygen vanligtvis 
framtagna för att vara mer allmänna.  

Det räcker dock inte att verktyget är funktionellt, det måste också vara användbart. För att uppnå 
bra användbarhet har Huang & Mak tagit fram följande nio punkter: 
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x Begrepp som används bör redan vara bekanta för användaren eller vara lätta att lära sig. 
x En systematisk arbetsprocess försäkrar att alla relevanta frågor behandlas. 
x Produkt- och processdata måste vara lätta att samla in och presentera till de som är med 

och utför analysen. 
x Användningen av DFX-metoden lär ut bra DFX-principer så att användaren i längden blir 

mer oberoende av verktyget. 
x Användaren ska kunna använda verktyget med minimal tidsåtgång och ansträngning. 
x Effektivt användande av DFX-verktyget ska inte vara beroende av ledningen stöd eller 

förväntan. 
x Implementeringen av DFX-verktyget bör göras så enkel som möjligt. 
x Effektivt användande av DFX-verktyget bör producera synliga och mätbara fördelar. 
x Effektivt användande av DFX-verktyget bör uppmuntra innovation och kreativitet. 

Rätt balans mellan funktionalitet och användbarhet är nyckel till att utveckla ett framgångsrikt 
DFX-verktyg. Ett för avancerat DFX-verktyg med omfattande funktionalitet kan vara för svårt och 
tidskrävande att använda. Å andra sidan kan ett alltför förenklat verktyg vara enkelt att använda 
men fungera ineffektivt och inte ge ett tillräckligt bra resultat. 

En av de största fördelarna med att implementera DFX för att öka konkurrenskraft i 
utvecklingsprocessen är att man skapar ett tydligt fokus. Kravet på lämpligt fokus spelar en viktig 
roll för att uppnå rätt balans mellan funktionalitet och användbarhet. Ett DFX-verktyg bör vara 
tillämpningsbart på många olika problem, och dess resultat måste vara någorlunda korrekt för att 
göra sig effektivt. Med andra ord måste verktyget utformas någorlunda för att möjliggöra att 
verktyget kan anpassas och skräddarsys för att passa olika krav under olika omständigheter. 

Huang & Mak har tagit fram följande fyra huvudområden för att uppnå flexibilitet och fokus: 

x Börja med ett fåtal produkter och generalisera sedan i etapper när tillräckligt mycket 
förståelse och kunskap har erhållits från tester och applikationer. 

x Variabeln X i DFX består av två delar: ”X = x + bility” (Huang & Mak, 1997, p. 273). x:et 
representerar den livscykelfas eller produktegenskap som undersöks. Suffixet ”-barhet” (”-
bility”) motsvarar ett mått på prestanda som återkommer och diskuteras mer ingående i 
Steg 4 – Välj prestationsmätning.  

x De flesta framgångsrika DFX-verktygen baseras på samspelet mellan produkt och process 
där beaktning av resursåtgång finns integrerat. Alternativt kan verktyget baseras på 
samspelet mellan produkt och resurs där istället berörda aktiviteter integreras.  

x Det är upp till användaren var i utvecklingsprocessen DFX-verktyget ska implementeras.  

Det är allmänt erkänt att ju tidigare i processen DFX appliceras desto större nytta kommer det göra 
och desto lättare kommer resultatet vara att införa. Beslutet kommer påverka vilken typ av 
information som tillgänglig. Om ett DFX-verktyg ska användas under idéstadiet, bör 
informationen som analyseras vara mer övergripande designbeslut och inte på detaljnivå. Om 
DFX-verktyget ska användas vid detaljutformningen behövs mer information som också har högre 
krav på noggrannhet. 
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Steg 2 – Produktmodellering 
Produktmodellering innebär framförallt att skapa ett system för att representera designbesluts 
förhållande till den berörda produkten. Produktinformation delas in i tre kategorier av Huang & 
Mak (1997): 

x Sammansättning – Vilka komponenter består produkten av? 
x Konfiguration – Hur är komponenter relaterade till varandra? 
x Egenskaper – Vad beskriver komponenterna och deras relationer? 

Produktinformation kan finnas tillgängligt i en mängd olika former exempelvis tekniska 
illustrationer, ritningar eller skrivna dokument. I ramverket som Huang & Mak har skapat 
presenterar de två olika koncept för att modellera sin produkt; Bill of materials (BOM) och 
nyckelkaraktärer. En BOM är en lista över komponenter, objekt och annat material som behövs 
för att producera en produkt eller ett delsystem. BOM:en i ett DFX-verktyg ger tydlig information 
om input och output, samt produktens samansättning och till viss del konfiguration. En 
nyckelkaraktär är ett attribut eller en parameter som starkt påverkar aspekter av produkten. 
Nyckelkaraktärer kan generellt delas in i ett antal olika kategorier exempelvis geometriska 
egenskaper (form, storlek, etc.), fysiska egenskaper (vikt, densitet, etc.), tekniska egenskaper 
(toleranser, begränsningar och passform, etc.), materialegenskaper (styvhet, hårdhet, etc.) och så 
vidare. Olika DFX-verktyg behöver olika nyckelkaraktärer.  

Steg 3 – Processmodellering 
Processmodellering i Huang & Maks (1997) ramverk handlar om hur man representerar: 

x affärsprocessen. 
x resurser. 
x resursåtgång från olika produktelement i olika livscykelfaser. 
x resursåtgång i olika aktiviteter.  

Samansättning, konfiguration och egenskaper hos processaktiviteter och resurser bör ingå i 
representationsmodellen. Processanalysen är ett viktigt steg i utvecklingen av ett DFX-verktyg. 
Om användaren måste producera en fullständig processmodell som uppfyller alla funktioner i 
listan ovan blir arbetsbördan onödigt svår och tidskrävande. Därför är det nödvändigt att i 
praktiken göra vissa förenklingar. En sådan förenkling i DFX kan vara att antingen representerade 
processverksamheter eller resurselement som enheter, och den andra funktionen integreras som ett 
attribut eller en egenskap. 

Steg 4 – Välj prestationsmätning 
Vilken typ av prestation man mäter utifrån varierar mycket mellan olika DFX-verktyg, även 
mellan verktyg med samma x-inriktning. Exempelvis kan man mäta utifrån kvalitet och kostnad. 
När prestandamåttet är valt måste restriktioner införas för olika faktorer som effektivitet och 
ändamålsenlighet. Valet av prestationsmått präglar hur DFX-metoden fungerar, men även vilka 
uppgifter som krävs för att sammanställa DFX-manualen. 
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Steg 5 – Sammanställ DFX-manual 
Framgångsrika DFX-verktyg sammanställs med en DFX-manual som fastställer omfattning och 
effektiviteten i dess tillämpning. En välstrukturerad manual är lätt att förstå och följa. Under 
sammanställningen bör följande frågor besvaras: 

x Vilken information bör ingå i manualen? 
x Var ska information samlas in? 
x Hur ska informationen presenteras? 
x Hur ska informationen användas? 

Information kan samlas in från många olika typer av källor, exempelvis böcker, professionella 
handböcker, experiment eller samla in data från verkliga scenarion. För att sammanställa 
informationen finns det generellt sett två alternativ; checklistor eller uppslagstabeller. En 
checklista är en samling av regler och riktlinjer, där varje punkt har ett unikt indexnummer och en 
ruta att checka av för att indikera på uppfyllnad eller avvikelse. I en uppslagningstabell grupperas 
relaterad DFX-information systematiskt som också inkluderar kopplingen mot produkt- och 
processegenskaper. 

Steg 6 – Sammanställ DFX-arbetsbok 
Ett bra DFX-verktyg är lätt att använda tack vare det som Huang & Mak (1997) kallar ett 
arbetsboksförhållningssätt. En DFX-arbetsbok är en lättanvänd sammanställning av resultatet från 
de tidigare stegen. Arbetsboken ska inte bara innehålla underlag för dokumentering av enskilda 
DFX-aktiviteter utan också vara en guidning för användaren genom DFX-processen. En typisk 
arbetsbok innehåller arbetsblad och ett eller flera systematiska tillvägagångssätt. Arbetsbladen bör 
ge en bild av huvudsaklig input och output samt tydligt spegla och registrera arbetet i aktiviteten. 
Ett systematiskt tillvägagångssätt används för att användaren ska kunna genomföra analysen i en 
logisk ordning och inte riskera att missa viktiga aspekter. 

Steg 7 – Verifiering 
Hela DFX-metoden inkluderat produkt- och processmodellering, prestationsmätning, arbetsblad 
och tillvägagångssätt samt DFX-manualen själv bör testas och verifieras. Flera aspekter behöver 
tas hänsyn till under verifikationen, där exempelvis följande frågor bör besvaras: 

x Fungerar DFX-verktyget som avsett? 
x Ger det fokus på rätt ändamål? 
x Är det tillräckligt generellt för att täcka den angivna produkt-/processomfattningen? 
x Är det lätt att hitta den information som krävs för DFX-verktyget? 
x Är resultatet korrekt och användbart? 
x Kan användaren förstå verktyget? 
x Hur är kravnivån gällande tid och ansträngning för en genomsnittlig utövare? 
x Fungerar den som ett underlag för kommunikation och främjar samarbete? 

Att verifiera det framtagna DFX-verktyget kan göras på många olika sätt. Exempelvis kan man 
konsultera en specialist eller expert som redan tidigt i utvecklingsprocessen kan komma med 
värdefulla åsikter. Detta kan dock inte ersätta hela verifikationsprocessen. Ett annat sätt att 
verifiera sitt verktyg kan göras genom benchmarking där man jämför med redan fungerande DFX-
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verktyg. Ytterligare verifikationer kan göras genom fallstudier. Huang & Mak (1997) beskriver 
fyra olika typer av fallstudier: 

x Illustrativa fallstudier. Detta är en av de vanligaste teknikerna för DFX-utvecklingsprojekt 
för att klargöra vad verktyget ska göra, undersöka kriterier och testa arbetsprinciperna 
bakom. Att simulera fall kan enbart användas i illustrativa syften och precis som expertråd 
är denna teknik mer användbar under utvecklingsprocessen. Resultatet ger inte tillräckligt 
mycket information för att ensamt fungera som slutlig verifiering. 

x Retrospektiva fallstudier. DFX-verktyget appliceras i dessa fall på tidigare projekt som om 
de inte hade genomförts. Detta är ett bra sätt att se om DFX-verktyget kan belysa områden 
som sedan har uppkommit som problem eller förbättringspotential som har utförts. 
Resultatet från analyserna kan tas hänsyn till om så önskas.  

x Områdesförbättrande fallstudier. I detta fall appliceras DFX-verktyget på ett pågående 
produktutvecklingsprojekt. Där en faktisk produkt och process redan existerar. Vid 
analysen bör användarna vara uppmärksamma på eventuella bidrag från analyserna till det 
övergripande projektet. De flesta DFX-verktygen utvecklas i samband med en produkt- 
eller processförbättring. 

x Nyutvecklingsfallstudier. Det mest önskvärda är att DFX-verifiering sker i samband med 
utvecklingen av en ny produkt. I dessa fall ger DFX-verktyget stöd i att generera bättre 
designförslag i utvecklingsarbetet. 

Resultaten från verifikationen bör granskas och bestämma vilka modifieringar som kan behöva 
göras i verktyget. Det är viktigt att behålla rätt balans mellan funktionalitet och användbarhet.  

4.4 Design for Manufacturing/Assembly 
Boothroyd et al. (1994) definierar ”Manufacturing” som de processer som berör tillverkningen av 
de individuella komponenterna och ”Assembly” som de processer där de enskilda komponenterna 
sedan sätts ihop med varandra. Genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen applicera Design 
for Manufacturing/Assembly (DFM/A)-metoder förväntas den totala utvecklingstiden minska. På 
så sätt kan man snabbare få produkten till marknaden. Även oväntade problem som uppstår under 
produktionen förväntas minskas och tack vare det ge en högre kvalitetssäkring. DFM/A är också 
ett bra sätt att uppmuntra samarbete mellan exempelvis konstruktions- och 
produktionsavdelningen.  (Boothroyd, et al., 1994) 

4.4.1 Design for Manufacturing 
Design for Manufacturing (DFM) är den vanligaste DFX-metoden eftersom det är en av de mest 
universella då den är direkt kopplad till tillverkningskostnader. För att ekonomiskt lyckas med en 
produkt är tillverkningskostnaderna en nyckelfaktor som är direkt kopplad till vinstmarginalen för 
varje såld enhet. För en framgångsrik produkt behöver den uppnå så hög kvalitet som möjligt 
samtidigt som tillverkningskostnaden minimeras. DFM är en metod för att uppnå detta mål; sänka 
tillverkningskostnaden utan att kompromissa med produktkvaliteten. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

Att konstruktörer behöver vara mer uppmärksamma på möjliga tillverkningsproblem har 
förespråkats under många år. Tidigare var det förväntat av ingenjörerna att de blev inskolade i 



TEORETISK REFERENSRAM 

54 

tillverkningsprocesserna på företaget som en del av sin tjänst för att undvika onödiga 
tillverkningskostnader i konstruktionen. Nu för tiden är ingenjören mer teoretiskt inriktad vilket 
ger vissa kunskapsluckor. DFM är ett sätt att återinföra den tidigare kunskapen och öka förståelsen 
hos konstruktören. (Boothroyd, et al., 1994) 

I en DFM-analys tittar man ofta på information från skisser, ritningar, produktspecifikationer och 
konstruktionsalternativ. En djup förståelse av monterings- och produktionsprocesser krävs för att 
kunna göra en rimlig uppskattning av tillverkningskostnader, produktionsvolymer och ramp-up 
tid. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

4.4.2 Design for Assembly 
En kostnad i tillverkningsprocessen är kostnaden för monteringen, som i vissa produkter kan vara 
en betydelsefull andel av den totala kostnaden. De allra flesta produkter säljs färdigmonterade och 
montering tar tid vilket också innebär att de kostar pengar. Därför finns ett starkt driv att utveckla 
en produkt som är så enkel som möjligt att montera. En produkt med hög monteringseffektivitet 
har få komponenter som är enkla att hantera och som i princip faller på plats av sig självt vid 
monteringen. (Boothroyd, et al., 1994) 

Ullman (2003) definierar en monteringsprocess i tre steg, för det första att inhämta aktuella delar, 
för det andra att hantera delarna och orientera dem efter hur de förhåller sig relativt varandra och 
för det tredje att sätta ihop dem. Varje enskild handling i denna process kallas assembly operation.  

Assembling a product means that a person or a machine must (1) retrieve components from 
storages, (2) handle the components to orient them relative to each other, and (3) mate them. 

(Ullman, 2003, p. 298) 

Hanteringen av delarna är ett mycket viktigt mått i utvärderingen av monteringseffektivitet. För 
en skruv kan detta innebära att bli trädd in i ett hål, där den först måste positioneras med dess axel 
i linje med hålets axel och dess gängade del mot hålet. Vad momentet sätta ihop delar innebär kan 
variera mycket i arbetsbörda och komplexitet, exempelvis en enkel handling som att lägga en del 
diktan en annan del eller en mer krävande handling som att gänga fast något i en gänga. (Ullman, 
2003)  

Boothroyd (1992) menar att en grundläggande del i en DFA-metod är att kunna mäta prestanda 
för en framtagen design. Han påstår att det generellt finns det två huvudfaktorer som påverkar 
monteringskostnaden, antalet ingående delar och hur lätta eller svåra de är att hantera. Boothroyd 
(1992) definierar termen monteringsvänlighet (assembly efficiency) genom ekvationen: 

𝐸𝑚𝑎  =  
𝑡𝑎 ∗  𝑁𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑚𝑎  

Där: 𝐸𝑚𝑎 = manuell monteringsvänlighet 
𝑡𝑎 = grundvärde för monteringstid per del 
𝑁𝑚𝑖𝑛 = teoretiskt minsta antalet delar 
𝑡𝑚𝑎 = total monteringstid 
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Med hjälp av tabeller från Assembly Automation and Product Design (Boothroyd, 1992) kan 
monteringstiden uppskattas utifrån komponentens geometri och andra egenskaper som påverkar 
monteringsvänligheten. Minsta antalet delar kan uppskattas genom att besvara de tre följande 
frågorna (Boothroyd, 1992): 

1. Behöver komponenten vara i annat material än det som redan är monterat?  
2. Måste komponenten röra sig relativt de andra komponenterna?  
3. Måste komponenten kunna demonteras för underhåll eller åtkomst till andra komponenter?  

Är svaret nej på alla frågorna kan komponenten teoretiskt sätt integreras i strukturen. 

4.4.3 DFM-riktlinjer 
Hur DFM implementeras i en organisation skiljer sig beroende på tillgängliga resurser men Ulrich 
& Eppinger (2008) menar att en av grundförutsättningarna för att implementera metoden är 
tvärfunktionella team. För att få en överblick över komponenternas utformning, 
produktionsprocess och tillverkningskostnad behöver konstruktörer, produktions- och 
kostnadsansvariga samarbeta och göra kompromisser tillsammans. 

Hur DFM-processen ser ut kan skilja sig från olika versioner av metoden men gemensamt för dem 
är det övergripande målet att sänka tillverkningskostnaderna. Ulrich & Eppinger (2008) beskriver 
en iterativ fem-stegsprocess där fokus ligger på att reducera komponent-, montering- och 
produktionssupportkostnader. Andra metoder som den som beskrivs av Bralla (1998) fokuserar 
istället på hur DFM-arbetet ska ske på en operativ nivå. 

Utifrån existerande DFM-processer och -riktlinjer och kunskap om kolfiberkomposittillverkning 
tog Andersson & Hagqvist (2013) fram DFM-riktlinjer anpassade för kompositprodukter. Dessa 
riktlinjer och den bakomliggande teorin beskrivs nedan. 

x Dubbelkrökta ytor. Ett grundläggande problem vid tillverkning av komponenter av 
kolfiberkomposit i pre-pregform är formning, speciellt vid komplexa former (Gay & Hoa, 
2007). Formen leder till flertalet problem: 

o Maciej Wysocki (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001, pp. 149-363) beskriver hur 
specifikt dubbelkrökta ytor är problematiskt för pre-preguppläggning då de leder 
till glipor och överlapp. Dessa glipor och överlapp leder i sin tur till kompromissad 
hållfasthet och är starkt reglerade inom flygindustrin.  

o Dubbelkrökta ytor leder även till större svårigheter att lägga en symmetrisk 
fiberriktning genom materialet vilket leder till att komponenten förvrids (The 
Textile Institute, 2007). 

o Även fenomenet återspring blir mer markant vid dubbelkrökta ytor. (The Textile 
Institute, 2007) 

x Symmetri. En komponent som är symmetrisk kräver mindre inpassning vid montering. 
Komponenten behöver vara minst tvåplanssymmetrisk för att underlätta men en ännu högre 
grad av symmetri är önskvärt. (Boothroyd, et al., 1994) 

x Enkla profiler. För att utnyttja materialegenskaperna hos kolfiberkomposit är det vanligt 
att utforma avlånga komponenter där kraften tas upp i längdriktningen. Vid design av 
sådana komponenter är det viktigt att använda sig av en så enkel profil som möjligt. I 
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intervjuer utförda av Andersson & Hagqvist (2013) med en produktionstekniker för 
komposittillverkning på Saab beskrivs C- och L-profiler som enkla och Z-profiler som 
svåra att tillverka. Detta stöds av The Textile Institute (2007) som beskriver hur 
skjuvspänningar uppstår mellan de olika laminaten i en Z-profil vilket kan leda till 
deformation. Dessa skjuvspänningar kan även leda till svårigheter att få bort luftfickor i 
materialet. 

x Kontaktyta mot andra komponenter. Vid tillverkning av komponenter av kolfiberkomposit 
kan det vara svårt att kontrollera tjockleken. Kolfiberkomposit är ett heterogent material 
och fiber- och matrisvariationer gör att tjockleksprecisionen inte blir bättre än ±5 %. Så 
länge bara verktyg används på ena sidan betyder det att komponenten kommer få en jämn 
yta och tjockleksvariationerna landar på andra sidan. Det gör att man vid konstruktion ofta 
måste ta beslut om det viktigaste är en jämn aerodynamisk yta (verktyg på yttersidan) eller 
en jämn monteringsyta (verktyg på innersidan). (Baker, et al., 2004) 

x Plundring från verktyg. För att kunna utföra plundring från verktyget behöver släppvinkeln 
tas i beaktning. Desto djupare konstruktion desto högre behöver släppvinkeln vara. Även 
ytfinheten på verktyget har stor inverkan på släppvinkeln; finare yta betyder lägre krav på 
släppvinkel. (Bralla, 1998) 

x Monteringsåtkomlighet. För att komponenten ska kunna sammanbyggas är åtkomlighet för 
exempelvis fästelement viktigt att ta hänsyn till i konstruktionen. (Boothroyd, 1992) 

x OFP. Inom flygindustrin är det krav på att alla detaljer skall genomgå oförstörande 
provning (OFP) för att få ingå i en flygande produkt. Enligt de observationer som gjordes 
på Saab är det ultraljudsundersökning som gäller och Baker, et al. (2004) styrker att detta 
är vanligt inom industrin. Detta leder till att konstruktioner måste ha utrymme för åtkomst 
med utrustning i hela konstruktionen, även i radier och vinklar. (Baker, et al., 2004) 

x Utskärningar för viktreduktion. Genom att avstå från utskärningar och annan 
efterbearbetning för att uppnå viktreduktion kan steg i tillverkningsprocessen undvikas och 
därigenom få en snabbare tillverkning (Baker, et al., 2004). Istället kan man utnyttja pre-
pregs laminatstruktur och uppnå viktreduktion genom att optimera tjockleken på alla delar 
av komponenten efter de krafter som uppstår (Sveriges Verkstadsindustrier, 2001). 

4.4.4 DFA-riktlinjer 
Riktlinjer för DFA är något som de flesta DFA-metoder innehåller. Dessa kan användas som ett 
underlag att utvärdera olika konstruktionslösningar eller som inspiration och stöd i 
konceptutvecklingen (Ullman, 2003). Exempelvis: 

x Boothroyd (1992) beskriver 16 DFA-riktlinjer uppdelade i tre kategorier.  
x Ullman (2003) beskriver 13 DFA‐riktlinjer i fyra kategorier.  
x Ulrich & Eppinger (2008) beskriver sju DFA-riktlinjer okategoriserade.  

Det finns flera återkommande riktlinjer från de olika författarna som syftar till samma problematik. 
Nedan presenteras bakomliggande teori till de 15 riktlinjer, uppdelade i fyra kategorier som är 
framtagna till M2013 av Andersson & Hagqvist (2013). 
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Delsystem 
x Optimalt antal komponenter. Ullman (2003) beskriver att färre delar att montera direkt 

leder till en förenklad monteringsprocess med färre monteringssteg. Det är därför önskvärt 
att integrera delar i så lång utsträckning som är möjligt. Boothroyd (1992) har formulerat 
tre frågor för att undersöka huruvida en komponent kan integreras:  

1. Behöver komponenten vara i annat material än det som redan är monterat?  
2. Måste komponenten röra sig relativt de andra komponenterna?  
3. Måste komponenten kunna demonteras för underhåll eller åtkomst till andra 

komponenter?  
Är svaret nej på alla dessa tre kan komponenten integreras i strukturen. 

x Optimalt antal fästelement. Både Ullman (2003) och Boothroyd (1992) påpekar att färre 
fästelement är önskvärt för att minska monteringsmoment i processen. Det minskar inte 
bara tiden för att montera själva fästelementet utan reducerar även kostnader i inköp 
(Ullman, 2003). Boothroyd (1992) rekommenderar att mekaniska fästelement väljs i 
följande ordning: snäppfäste, plasticerande böjning, nitning, skruv. Där snäppfäste har den 
lägsta monteringskostnaden. Ett vanligt förekommande problem man bör vara 
uppmärksam på är att konstruktioner gärna överbestämts och låses i onödigt många 
fästpunkter för att fixeras (Boothroyd, 1992).  

x Tidigare använda komponenter. Genom att reducera antalet olika komponenter som 
används kan processer för högre volymer effektiviseras och reducera produktkostnaden 
(Boothroyd, 1992).  

x Tidigare använda fästelement. Här gäller samma som för komponenterna; processer för 
högre volym kan effektiviseras och leda till reducerade produktkostnader (Boothroyd, 
1992). Det kan också minska inköpskostnader samt underlätta för montören att välja 
fästelement till monteringssteget (Ullman, 2003). 

Komponenterna 
x Komponenten ska utformas för att motverka felmontering. För att undvika felmontering är 

det rekommenderat att konstruera komponenter som är så symmetriska som möjligt 
(Boothroyd, 1992). Allra helst ska komponenten vara rotations- och plansymmetrisk 
(Ullman, 2003). På så sätt behöver inte delen inte orienteras vilket minskar 
inpassningstiden (Ulrich & Eppinger, 2008). 

x Enkelt att verifiera att komponenterna har monterats rätt. Komponenter som lätt kan 
kontrolleras att de har monterats rätt kommer minska inspektionstiden, vilket är direkt 
kopplat till produktionstiden, samt öka kvalitetssäkringen hos produkten. (Boothroyd, 
1992)  

x Komponenterna är enkla att lagerhålla och plocka. Konstruktionen bör utformas så att 
komponenter inte kärvar eller låser sig i varandra när de förvaras staplade i varandra. Man 
bör också undvika egenskaper som tillåter att komponenter trasslar ihop sig vid förvaring. 
(Boothroyd, 1992; Ullman, 2003) 

x Komponenterna är enkla att greppa och hantera. Man bör undvika att konstruera 
komponenter som lätt fastnar i varandra, är hala, ömtåliga, töjbara, väldigt små, väldigt 
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stora eller utgör en skaderisk för den som hanterar delen (exempelvis att delen är vass eller 
flisar sig lätt) (Boothroyd, 1992). 

x Minska risken för att känsliga komponenter skadas. Komponenterna bör utformas så att 
risken för att de skadas vid hantering minskar. Det allra bästa är om komponenten inte kan 
ta skada eller att de klarar av att tappas av montören. (Rampersad, 1995) 

Verktyg 
x Kan delsystemet verifieras med befintlig testutrustning. Att arbeta med standardiserade 

processer mellan olika produkter är ett sätt att sänka produktkostnaden (Boothroyd, 1992). 
Därför är det önskvärt att kunna använda den testutrustning som redan används i 
produktionen. 

x Finns det möjlighet till åtkomst med standardverktyg. Ullman (2003) beskriver att för en 
effektiv montering är åtkomlighet viktigt. Som tidigare nämnt konstaterar Boothroyd 
(1992) att möjligheten att kunna arbeta med standardiserade processer är ett sätt att minska 
produktkostnaden. Därför är det också enligt dem viktigt att anpassa konstruktionen så att 
standardiserade verktyg lätt kan komma åt där det behövs. 

Montering 
x Parallella monteringsoperationer. För att underlätta monteringen av stora och komplexa 

produkter bör flera monteringsoperationer kunna utföras samtidigt. Exempelvis kan 
delmontage göras separat som sedan monteras på en baskomponent. (Boothroyd, et al., 
1994) 

x Baskomponent att montera andra komponenter på. För att underlätta monteringen är det 
fördelaktigt att ha konstruerat produkten med en baskomponent som kan fixeras och som 
resterade montering utgår från (Ullman, 2003).  

x Ompositionering minimerat. Det är ett tidskrävande moment att behöva ompositionera 
produkten som monteras (Ullman, 2003). Därför bör monteringsprocessen optimeras så att 
ompositionering av produkten minimeras (Boothroyd, 1992; Ullman, 2003). 

x Minimalt antal monteringsriktningar. Analogt att minska ompositionering av produkten är 
det även önskvärt att minimera antalet monteringsriktningar (Ullman, 2003). Både 
Boothroyd (1992) och Ulrich & Eppinger (2008) menar att det generellt är bäst att 
montering sker ovanifrån. Om delar monteras ovanifrån kan gravitationen utnyttjas för att 
stabilisera komponenter under monteringen (Ulrich & Eppinger, 2008). 

4.5 Användargränssnitt 
I detta avsnitt är materialet hämtat ur Designing with the Mind in Mind (Johnson, 2010) om inget 
annat anges. Att designen är interaktiv och välfungerande är lika viktigt för fysiska produkter som 
för dataprogram. Det spelar ingen roll hur snyggt eller exklusivt någonting är om det inte går att 
använda på ett tillfredställande sätt. Flera olika aspekter spelar in på hur människan tolkar sin 
omgivning och försvårar på så sätt hur en användarvänlig design utvecklas. 

4.5.1 Förvrängda uppfattningar 
Hur användare upplever någonting beror på dess tidigare erfarenheter, kontexten och mål vilket 
kan leda till att ens uppfattning kan förvrängas.  
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Som exempel på erfarenhetsbaserad förväntning kan man se till den erfarna datoranvändaren som 
vet att för att navigera vidare i en dialogruta så sitter knappen för att gå vidare till höger och backa 
till vänster. Skulle dessa byta plats är det inte säkert att användaren skulle märka något utan 
fortsätta försöka ett par gånger.  

För att illustrera hur ens uppfattning kan förändras på grund av kontext kan man se till följande 
två meningar: 

Fold napkins. Polish silverware. Wash dishes. 

French napkins. Polish silverware. German dishes. 

(Johnson, 2010, p. 5) 

Polish silverware får här väldigt olika innebörd beroende på vilket kontext det införs i.  

Vad gäller hur ett mål kan förändra ens uppfattning beskrivs att beroende på vilket mål man har så 
filtreras all information utifrån detta. Som exempel kan man ta ”cocktail party”-effekten, när man 
är på en fest med många människor och alla konverserar runt en. Desto mer intresserad man är av 
vad personen man pratar med desto bättre kommer man kunna fokusera på vad denna säger och 
inte de runtomkring. Tappar man däremot intresse är det troligt att man hör mycket mer av 
konversationerna runt om. För att undvika problem som dessa bör man vara konsekvent med 
placering av information och kontroller. Olika funktioner som upprepas på olika sidor bör i så lång 
utsträckning som möjligt placeras på samma ställe och ha samma layout. På så vis kan användaren 
snabbt orientera sig. Det är också viktigt att förstå vad användaren har för mål och vad den söker 
efter för att kunna leda den rätt. 

4.5.2 Gestaltningslagar 
Människans syn är utvecklad för att identifiera struktur och mönster. Gestaltningslagarna bygger 
på hur människan upplever enskilda objekt och hur de i grupp tillsammans skapar relationer för 
att bilda en helhet. Ordet gestalt kommer från det tyska ordet för form eller figur. Nedan 
presenteras sex olika gestaltningslagar och hur de fungerar enskilt. I verkligheten påverkas dock 
användaren av alla samtidigt och hur de interagerar med varandra, vilket kan leda till oavsiktliga 
relationer och en underförstådd design. Därför behöver designers ha dessa i åtanke för att kunna 
undersöka eventuella relationer mellan objekt som inte är avsiktliga. 

Närhetslagen 
Närhetslagen hjälper oss att gruppera objekt baserat på det relativa avståndet från varandra. 
Föremål som är närmare varandra upplevs som grupperade medan de som är långt från varandra 
inte upplevs som att de hör ihop. Som kan ses i Figur 22 är cirklarna till vänster närmare varandra 
vertikalt än horisontellt så de upplevs som kolumner av cirklar. Medan till höger är cirklarna 
närmare horisontellt än vertikalt så de upplevs som rader av cirklar. På samma sätt kan funktioner 
som hör ihop kategoriseras genom att placeras nära varandra (Monö, 1997).  
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Figur 22 – Illustration av närhetslagen. (Johnson, 2010) 

Likhetslagen 
Ett annat sätt att visa samhörighet mellan objekt är att de ser likadana ut. Som kan ses i Figur 23 
upplevs de ofyllda och de fyllda cirklarna som enskilda grupper. Med hjälp av detta kan man 
gruppera olika funktioner genom att skilja på deras utseende (Monö, 1997). Detta kan förstärkas 
med hjälp av närhetslagen.  

 
Figur 23 – Illustration av likhetslagen. (Johnson, 2010) 

Den goda kurvans lag  
Till skillnad från de två tidigare lagarna där fokus ligger på gruppering av föremål finns det ett 
flertal lagar som beskriver hur synen tolkar objekt. Bland annat hur synen har tendens att uppleva 
ett objekt som helt trots uppbrott eller tomrum. Den första av dessa lagar är den goda kurvans lag 
där synen tolkar separata linjesegment så att de upplevs sitta ihop och inte som lösryckta segment 
trots tomrum eller någonting överliggande. Anledningen till att de tolkas på detta sätt beror på att 
linjer återkommer efter avbrottet på samma sätt som om det inte hade varit något uppehåll, exempel 
på detta kan ses i Figur 24.  

 
Figur 24 – Illustration av goda kurvans lag. (Johnson, 2010) 
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Slutenhets-/konturlagen  
Slutenhets-/konturlagen bygger på att omslutna områden lättare upplevs som en helhet. De 
vertikala linjerna i Figur 25 är samma i båda raderna men de horisontella linjerna är placerade 
annorlunda vilket gör att man upplever olika objekt. (Monö, 1997) 

 
Figur 25 – Illustration av slutenhets-/konturlagen. (Monö, 1997) 

Kontrastlagen 
Denna gestaltningslag beskriver hur vår syn tolkar strukturer som förgrunder och bakgrunder. 
Hjärnan separerar på den visuella miljön där de föremål som först fångar ens uppmärksamhet 
tolkas som objekt (förgrunder) och allting annat blir bakgrunden. Kontexten för föremålen 
påverkar också vad som upplevs, beroende på vad som upplevs karaktäristiskt i dess omgivning. 
Exempelvis när ett mindre objekt placeras på ett större upplevs oftast det mindre objektet som 
förgrund och det större som bakgrund. Det är därför som den svenska flaggan upplevs ha ett gult 
kors på en blå bakgrund (Monö, 1997). Man kan utnyttja detta för att lyfta fram information åt 
användaren. 

Den gemensamma rörelsens lag 
Alla de tidigare gestaltningslagarna hänvisar till statiska objekt. Denna lag är relaterad till närhets- 
och likhetslagen, och handlar också om hur objekt upplevs som grupperade eller inte. Lagen 
beskriver hur objekt som rör sig tillsammans upplevs som grupperade eller att de har en relation 
till varandra. Exempelvis på en flerfilig motorväg kan bilar med olika riktningar skapa två separata 
grupperingar (Monö, 1997). 

4.5.3 Struktur 
Genom en strukturerad miljö är det lättare att identifiera och ta in information på ett användbart 
sätt. Desto mer strukturerad och konsekvent informationen presenteras desto snabbare kan 
användaren analysera informationen. Det är viktigt att lyfta fram den mest relevanta informationen 
och kategorisera den lättöverskådligt.  

För att skapa en bra struktur bör information brytas genom att: 
x Dela upp informationen i fristående kap och bryt ner stora avsnitt i delavsnitt. 
x Märk varje avsnitt och delavsnitt tydligt så att det är lätt att identifiera dess innehåll. 
x Presentera avsnitten och delavsnitten som en hierarki där avsnitt med högre nivå 

presenteras starkare än de lägre nivåerna. 
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Ytterligare tydlighet uppnås genom att organisera och prioritera innehållet. Det viktigaste 
innehållet och rubrikerna bör placeras överst. Stora och feta rubriker hjälper till att fånga 
användarens uppmärksamhet, desto viktigare en rubrik är desto större bör typsnittet vara. 
Information med liknande innehåll kan grupperas genom att använda visuellt liknande stil eller 
presentera det i ett tydligt definierat område. 

Om man kräver information från användaren in i ett formulär bör man göra det tydligt vilket 
information man vill ha och i vilket format. På så sätt behöver användaren inte fundera på vad eller 
hur den ska göra för att fylla i det önskade.  

4.5.4 Läsa 
För att underlätta läsande för användaren bör information som presenteras i text bearbetas både 
visuellt och innehållsmässigt. Typsnittet bör vara lättläst och dess storlek ska inte vara för stort 
eller litet. Texten bör placeras på en bakgrund som ger bra kontrast för att inte användaren ska 
belasta ögonen mer än nödvändigt. Därför bör heller inte bakgrunden vara mönstrad.  

En vänsterställd text är mer lättläst än en centrerad eller högerställd. Detta beror på att våra ögon 
när vi läser är tränade till att gå tillbaka till samma horisontella position en rad ner. Om texten inte 
är vänsterställd går ögonen alltså automatisk tillbaka till fel position för varje rad, och användaren 
måste justera blicken till var nästa rad egentligen börjar. 

Textens innehåll bör också vara lättläst och anpassat utifrån kontext. Man bör undvika ovanliga 
uttryck eller ord som tvingar läsaren att stanna upp och tappa flyt. Informationens innehåll bör 
hållas relevant och undvika onödiga repetitioner. 

4.5.5 Färger 
Människans syn har både möjligheter och begränsningar som många är viktiga att ta hänsyn till 
vid användarvänlighet. Vår syn är anpassad för att se skillnader mellan färger och ljusstyrkor 
(kontraster). Detta innebär också att olika färger upplevs olika beroende på i vilken kontext och 
hur de presenteras. En färg som presenteras på en mörkare bakgrund upplevs oftast som mörkare 
i sig själv. I Figur 26 är den blåa färgen i båda områdena samma men de olika på grund av de olika 
bakgrunderna. Johnson (2010) tar också upp tre olika presentationssätt som försvårar förmågan att 
se skillnad på färger: 

x Blekhet. Desto ljusare två färger har desto svårare är det att se skillnad mellan dem, (a) i 
Figur 27. 

x Områdes storlek. Desto mindre område som färgerna visas desto svårare är det att se 
skillnad, (b) i Figur 27. 

x Avstånd. Desto längre det är mellan färgerna desto svårare är det att se skillnad mellan 
dem, speciellt om det kräver att blicken måste röra sig mellan, (c) i Figur 27.  
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Figur 26 – Cirkeln upplevs vara av olika ton på grund av bakgrundsfärgen. (Johnson, 2010) 

 
Figur 27 – Faktorer som påverkar förmågan att se färg (a) Blekhet, (b) Områdes storlek och (c) Avstånd. (Johnson, 
2010) 

För att användaren lätt ska kunna uppleva färgskillnader bör färgerna skilja sig i mättnad, blekhet 
och ton. Man bör försöka undvika för subtila färgskillnader genom att se till att kontrasten mellan 
färgerna är stor nog. Detta kan man testa genom att kolla hur stora kontrasterna blir i gråskala. 
Man bör också försöka undvika färgkombinationer som kan försvåra för färgblinda personer, 
exempelvis rött med grönt. Det är inte heller rekommenderat att placera motsatsfärger i direkt 
anslutning till varandra då detta kan ge en störande skimrande illusion. För att vara extra tydlig 
bör man inte heller förlita sig på färg enbart. Johnson (2010) ger exempel på att man kan kombinera 
färger med symboler för att undvika förvirring. 

4.5.6 Leda genom processer 
Som tidigare nämnts finns risk för att användaren blir så målfokuserad att den missar viktigt 
information eller förlorar överblicken av situationen. Ibland krävs det av användaren att den 
behöver gå igenom flera steg för att uppnå sitt mål vilket kan ställa till problem. Skulle man i denna 
process oväntat bli avbruten finns det stor risk att man glömmer bort sin progression och måste 
börja om. För att göra användaren medveten om var i processen den befinner sig samt visa att den 
gör framsteg i processen och närmar sig sitt mål behöver man tydligt visa användaren var i 
processen den befinner sig. Detta kan exempelvis uppnås genom att visuellt visa hur många, samt 
vilka steg man har passerat och vilka som är kvar.  
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5 Analys för vidareutveckling 
I detta kapitel presenteras de viktigaste och mest relevanta resultaten kopplade till 
vidareutveckling av IM2013 från analyser av datainsamling, litteraturstudie samt fallstudier. 
Utgångsmaterialet för analysen går att se i Appendix 8 – Resultat datainsamling. Resultatet från 
analysen går att läsa i sin helhet i Appendix 9 – Resultat klusteranalys. Dessutom utvärderas 
IM2013 utifrån verifieringprocessen som beskrivs av Huang & Mak (1997). 

5.1 Resultat av klusteranalys 
Klusteranalysen utfördes i enlighet med avsnitt 3.6.1 Klusteranalys vilket utgick från teori av 
Ulrich & Eppinger (2008). Utgångsmaterialet i analysen blev information som samlats från olika 
datainsamlingsmoment kopplade till projekt eller produkter på Saab och LiU. Bland annat ingick 
information från intervjuer med projektdeltagare i GF Demo, fallstudier samt resultat från 
examensarbete av Karlsson & Limrell (2015). Detta material analyserades och 70 påståenden i 
form av positiva och negativa synpunkter identifierades. Dessa indexerades för att underlätta 
arbetet och går att se i Appendix 8 – Resultat datainsamling.  

Utifrån de 70 initiala synpunkterna skapades genom klusteranalysen två supergrupper, Tekniska 
aspekter och Metodverktygsaspekter, innehållandes fyra respektive fem undergrupper. 
Indelningen av supergrupper och undergrupper kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2 – Indelning av supergrupper och undergrupper från klusteranalysen. 

 

De synpunkter som ansågs vara kopplade till tekniska aspekter grupperades efter de 
tillverkningssteg som identifierats genom observationer (se Appendix 7 – Observationsresultat). 
De synpunkter som ansågs vara kopplade till DFM/A-verktygens utformning grupperades efter 
vilken del av användandet av verktygen de avsåg.  

Antalet synpunkter för respektive undergrupp i supergrupperna Tekniska aspekter samt 
Metodverktygsaspekter går att se nedan i Tabell 3 respektive Tabell 4. 

Tabell 3 – Grupperna som ingick i supergruppen Tekniska aspekter samt antalet synpunkter kopplade till dem. 

Grupp Antal synpunkter 
Formning 10 
Härdning och plundring 8 
Efterbearbetning 5 
OFP 5 
Totalt 28 

Tekniska aspekter

•Formning
•Härdning och plundring
•Efterbearbetning
•OFP

Metodverktygsaspekter

•Produktapplicering
•Diskussion och dokumentation
•Frågeformulering
•Resultat
• Information
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Tabell 4 – Grupperna som ingick i supergruppen Metodverktygsaspekter samt antalet synpunkter kopplade till dem. 

Grupp Antal synpunkter 
Produktapplicering 7 
Diskussion och dokumentation 7 
Frågeformulering 19 
Resultat 4 
Information 5 
Totalt 42 

 

40 % av synpunkterna ingick i Tekniska aspekter och 60 % Metodverktygsaspekter. Som kan ses 
i Figur 28 var undergruppen Frågeformulering markant den största med 27 % medan resterande 
grupper var jämnstora och låg mellan 6-14 %. 

 
Figur 28 – Cirkeldiagram över synpunktsfördelningen i undergrupperna. 

Sammanfattande beskrivningar av de identifierade grupperna i supergruppen Tekniska aspekter 
följer: 

x Formning, synpunkterna inbegrep flera steg av formning och hur de påverkar 
konstruktion. Synpunkterna kom i första hand från fallstudierna på BCD samt Aileron. 

x Härdning och plundring, av de åtta synpunkterna i gruppen var det sex som var direkt 
kopplade till problem och lösningar till olika delar av plundring. 

x Efterbearbetning, synpunkterna i gruppen tog upp ren efterbearbetning i form av 
utskärningar för montering samt viktoptimering men även hur behovet av efterbearbetning 
kan minimeras. 

x OFP, alla synpunkterna var direkt kopplade till problem vid OFP av komplexa 
kompositstrukturer. 

Motsvarande beskrivningar av de identifierade grupperna i supergruppen Metodverktygsaspekter: 

Formning

Härdning och plundring

Efterbearbetning

OFP

Produktapplicering

Diskussion och dokumentation

Frågeformulering

Resultat

Information
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x Produktapplicering, synpunkterna i gruppen tar alla upp problemen som uppstod under 
fallstudierna kring vilken produktnivå som ska analyseras av DFM/A-verktygen. 

x Diskussion och dokumentation, synpunkterna i gruppen var jämnt fördelade på hur 
diskussionen vid fallstudierna gått till och vikten av dokumentation under genomförandet. 

x Frågeformulering, den grupp som med en stor marginal innehöll flest synpunkter. 
Synpunkterna handlade i första hand om att det var otydligt vad som efterfrågades i 
DFM/A-verktyget och fråga 5, 6 och 7 i DFM-analysen var de största problemområdena. 

x Resultat, gruppen innehöll synpunkter på det resultat som fås av en genomförd analys i 
form av områden som inte är representerade och otydligheter i resultatet. 

x Information, synpunkterna i gruppen kommer från de intervjuer som genomfördes med 
projektdeltagarna i GF Demo och tar upp ställen i DFM/A-verktygen som inte har 
tillräckligt med information. 

I de allra flesta grupperna var flera steg från datainsamlingen representerade men en viss koppling 
mellan datainsamlingsmomenten och synpunkterna i de resulterande grupperna går att se. En 
sammanställning av denna koppling kan ses nedan i Tabell 5 och Tabell 6 för supergrupperna 
Tekniska aspekter respektive Metodverktygsaspekter. 

Tabell 5 – Kopplingen mellan datainsamlingsmoment och de Tekniska aspekterna. 

Grupp ELiTH 
Racing 

GF Demo BCD Aileron 

Formning  4 4 2 
Härdning och plundring  2 1 5 
Efterbearbetning  1 2 2 
OFP   3 2 

  

Tabell 6 – Kopplingen mellan datainsamlingsmoment och Metodverktygsaspekterna. 

Grupp ELiTH 
Racing 

GF Demo BCD Aileron 

Produktapplicering 5 2   
Diskussion och dokumentation 3 4   
Frågeformulering 6 10 1 2 
Resultat  3 1  
Information  5   

 

5.2 Verifiering av IM2013 
För att vidare identifiera utvecklingsområden i DFM/A-metoden utvärderades DFM/A-verktygen 
från IM2013 mot de frågor som Huang & Mak (1997) rekommenderar. Frågorna är avsedda att 
verifiera ett DFX-verktyg utifrån hur det presterar vid tillämpning i projekt. Det verifieringsarbetet 
som presenteras i detta avsnitt gjordes utifrån dessa frågor genom de fallstudier av olika typ som 
beskrivs i avsnitt 3.5 Fallstudier. De frågor som tas upp och den bakomliggande teorin går att läsa 
i avsnitt 4.3.3 Att skapa DFX-verktyg.  
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x Fungerar DFM/A-verktyget som avsett? 

Till viss del. En stor problematik som uppvisades genomgående i fallstudierna var att det var svårt 
att veta vilken produktnivå analyserna skulle genomföras på.  

x Ger det fokus på rätt ändamål? 

Ja, generellt uppstod bra diskussioner om hur geometrin i konstruktionen var lättare eller svårare 
att producera. Verktygen skapade ett bra underlag för att relevanta problemområden skulle 
diskuteras. Tack vare verktygen glömdes ingen aspekt bort och diskussionen fördes kontinuerlig 
framåt. Vid utvärderingstillfällen med personer med starka viljor och personligheter minskade 
verktygen risken för en subjektiv bedömning av konstruktionen. 

x Är det tillräckligt generellt för att täcka den angivna produkt-/processomfattningen? 

Vid fallstudien som utfördes med hjälp av Karlsson & Limrell (2015) var verktygen naturligt väl 
anpassade. När verktygen applicerades på andra produkter än GF Demo-dörren under de 
resterande fallstudierna uppmärksammades att vissa frågeställningar inte var relevanta eller svåra 
att applicera på andra geometrier.  

x Är det lätt att hitta den information som krävs för DFX-verktyget? 

Under alla fallstudier ansågs det fördelaktigt att ha tillgång till en 3D-modell under analysen. På 
så sätt kunde berörda delar som diskuteras tydligt visualiseras och missförstånd undveks. Under 
fallstudierna mot Aileron och Bulk Cargo Door fanns inga 3D-modeller tillgängliga vilket ledde 
till att mycket tid gick åt till att skissa detaljer på papper eller whiteboard.   

x Är resultatet korrekt och användbart? 

Den resultatverifiering som genomfördes av Karlsson & Limrell (2015) mot GF Demos testartikel 
visade på att DFM-analysen var relativt pessimistisk. Detta ansågs av dem dels bero på felaktigt 
besvarade frågor och dels på en överdriven känslighet i verktygen som inte motsvarar faktiska 
produktionsproblem. 

x Kan användaren förstå verktyget? 

Många av frågorna och tillhörande figurer var svåra för användaren att tolka. Detta tog vid flertalet 
tillfällen onödigt fokus ifrån själva analysen för att tolka vad frågan syftar till. Verktyget i sig 
krävde att användaren var välinsatt i hur kolfiberkomposit fungerar, dess begränsningar och 
terminologin kring detta. 

x Hur är kravnivån gällande tid och ansträngning för en genomsnittlig utövare? 

I fallstudierna tog en genomsnittlig genomförd analys av en komponent mellan 2-4 timmar. Detta 
ansågs genomgående vara en rimlig ansträngning både gällande tid och mentalt arbete i förhållande 
till det resultatet som gavs. 
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x Fungerar den som ett underlag för kommunikation och främjar samarbete? 

Verktyget skapade bra diskussioner och uppmärksammade användaren på problematik som annars 
kunde anses vara en självklarhet och som på så vis riskerade att glömmas bort. Det var också bra 
att argumentationer och beslut som diskuterades dokumenterades på plats, vilket ger en bra 
spårbarhet i arbetsprocessen även för framtida projekt.  

5.3 Sammanfattning av analys 
Klusteranalysen och verifieringen av IM2013 gjordes för att utnyttja den information som samlats 
i den teoretiska referensramen och genom intervjuer, observationer och fallstudier. Som 
sammanfattning av analysen togs de sammanfattade synpunkterna från klusteranalysen 
tillsammans med svaren från verifieringen och lades som grund för examensarbetets resultat. 

Vidareutvecklingen innebar att IM2013 behövde förbättras utifrån de supergrupper som 
identifierades i klusteranalysen, Tekniska aspekter och Metodverktygsaspekter. Detta ledde till en 
metod som så långt som möjligt avsåg närma sig tillämpning i faktiskt produktutvecklingsarbete. 
De Tekniska aspekterna behandlades utifrån teori och inhämtad kunskap från Saab och 
Metodverktygsaspekter behandlades utifrån hur användargränssnittet kunde förbättras. Mer exakt 
vad detta har inneburit för berörda delar av IM2013 och det slutliga resultatet av examensarbetet 
går att se i kapitel 6 Framtagande av Metod 2015. 
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6 Framtagande av Metod 2015 
I detta kapitel presenteras övergripande examensarbetets slutresultat, hur det är kopplat till teorin 
som presenterats i rapporten samt hur Metod 2015 (M2015) skiljer sig från IM2013. Detta 
examensarbete anpassade metodiken för den produktutvecklingsprocess som Saab arbetar efter.  

6.1 Övergripande innehåll 
Metod 2015 (M2015) är examensarbetets slutresultat och det främsta resultatet är den framtagna 
DFM/A-manualen som kan ses i Appendix 11 – Metod 2015 : DFM/A-manual. 

M2015 består i sin helhet av följande delar: 
x DFM/A-arbetsprocess. Framtagen arbetsprocess som behandlar hur DFM/A-metoden 

används tillsammans med Saabs produktutvecklingsprocess.  
x DFM/A-manual. Sammanställt material där hela DFM/A-metodens innehåll beskrivs riktat 

till konstruktören. Manualen består av följande delar: 
o Introduktion till DFM/A. Inledning som introducerar i ämnet. 
o DFM/A-arbetsprocess. Specifikt anpassad beskrivning för konstruktörer. 
o DFM/A-riktlinjer. Beskrivning av hur konstruktionslösningar relevanta för DFM/A-

anpassade produkter i kolfiberkomposit kopplar till producerbarhet och 
produktionssvårigheter. 

o DFM/A-verktyg. Beskrivning av hur ingående DFM/A-verktygen används praktiskt. 
x DFM/A-verktyg. Fyra verktyg anpassade för att komplettera och stödja utvecklingsarbetet 

med DFM/A-anpassade produkter: 
o Integreringsmöjligheter. Undersöker om en komponent skulle kunna integreras. 
o Concept DFM/A screening. Jämför olika koncept mot varandra.  
o DFM-checklista. Checklista med frågor om tillverkningsaspekter för 

kolfiberkomposit. 
o DFA-checklista. Checklista med frågor om sammanbyggnadsaspekter. 

DFM/A-metoden utvecklades med anpassning till Saabs produktutvecklingsprocess. DFM/A-
verktygen utvecklades med avsikt att fungera även i andra typer av produktutvecklingsprocesser. 
DFM/A-arbetsprocessen togs därför fram för att illustrera hur DFM/A-metoden bör användas i 
Saabs redan definierade produktutvecklingsprocess. Mer ingående beskrivningar om respektive 
del av metoden finns under respektive avsnitt i detta kapitel. 

DFM/A-manualen är en sammanställning av allt som konstruktören behöver för att använda sig av 
M2015 med inriktning mot produktutvecklingsprojekt på Saab. Manualen beskriver ingående de 
DFM/A-riktlinjer konstruktionsarbetet i ett produktutvecklingsprojekt bör följa och finns i sin 
helhet i Appendix 11 – Metod 2015 : DFM/A-manual. 

Övergripande förändringar av DFM/A-verktygen i M2015 jämfört med IM2013 går att läsa om i 
avsnitt 6.4 Övergripande förändringar av DFM/A-verktyg och kan ses i sin helhet i Appendix 10 
– IM2013 mot M2015. 
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6.2 DFM/A-arbetsprocess 
Det är viktigt att DFM/A tas i åtanke från allra första början av produktutvecklingsprocessen för 
att sedan återkomma genom hela förloppet. Utifrån Saabs produktutvecklingsprocess (beskrivs i 
avsnitt 2.3 Produktutveckling på Saab) och Anderssons & Hagqvists (2013) (beskrivs i avsnitt 
2.4.1 Arbetsprocess) förslagna arbetsprocess utvecklades en version, som illustreras i Figur 29, för 
M2015. Detta examensarbete anpassade arbetsprocessen utifrån hur Saab arbetade vid 
examensarbetets genomförande vilket innebar att arbetsprocessen förändrades något jämfört med 
den från M2013. Förändringen innebar att granskningssteget för DPC-gruppen togs bort och den 
tidigare DPC-checklistan används istället som en DFA-checklista. Istället följer DFM/A-metoden 
principen som förespråkas av Bralla (1998) där förändringar självgranskas av den/de som utför 
förändringen. I den nya arbetsprocessen ses DFM/A som en självklarhet i alla steg i 
produktutvecklingsprocessen där DFM/A-riktlinjerna och -verktygen i första hand är ett extra stöd 
för konstruktören i steget Upprätta konstruktionsförslag. Arbetsprocessen togs fram för att 
minimera problemen som uppstår i och med konstruktionsparadoxen och ”over the wall” som 
beskrivs av Lindahl & Tingström (2006) respektive Ullman (2003). Processen är dessutom 
anpassad för att möjliggöra användande vid inkrementell och radikal produktutveckling som 
beskrivs av Karlsson & Nyström (2008). 

 
Figur 29 – Arbetsprocessen för M2015 där DFM/A ingår i hela produktutvecklingsprocessen. 

Nedan beskrivs alla steg i Saabs produktutvecklingsprocess tillsammans med milstolparna PDR 
och CDR och hur dessa kopplas till DFM/A-metoden.  

Definiera Functional Baseline 
I detta steg sätts målsättning och krav för DFM/A-prestanda för det aktuella projektet. Enligt 
Tichem & Storm (1997) är ett huvudområde för DFX-verktyg att koordinera designaktiviteter och 
det är i detta steg grunden för detta läggs. Som en del av arbetet med DFM/A, under perioden då 
Functional Baseline definieras, delas ingående artiklar upp i komponenter och fästelement. 
Komponenter i detta fall syftar på de delar som skapar strukturen i produkten. Därefter definieras 
baskomponenten, det är den komponent som resterande komponenter och delmontage ska 



DFM/A-METOD FÖR INTEGRERADE STRUKTURDELAR I KOLFIBERKOMPOSIT 

73 

monteras på. Oftast är det den komponent som fästs i en jigg. Beroende på storlek på produkten 
kan den sedan delas upp i flera delmontage som kan tilldelas olika konstruktörer för fortsatt arbete.  

Upprätta konstruktionsförslag 
Vidare används DFM/A-metoden som stöd för genomförande av designaktiviteter, ännu ett 
huvudområde för DFX-verktyg som beskrivs av Tichem & Storm (1997). Inledningsvis analyseras 
ingående komponenter med verktyget Integreringsmöjligheter. Syftet med frågorna i verktyget är 
att strukturerat identifiera de komponenter som är möjliga att integrera. Resultatet av detta ligger 
sedan till grund för konceptgenereringen. Med hjälp av benchmarking, tidigare 
konstruktionslösningar och DFM/A-riktlinjer, som är en del av DFM/A-manualen, genererar 
konstruktören olika koncept. Koncepten ska försöka optimera antalet komponenter genom att 
integrera de komponenter som identifierats och som kan motiveras ekonomiskt utifrån 
producerbarhet.  

Med hjälp av verktyget Concept DFM/A screening utvärderas de utmärkande koncepten gentemot 
varandra. Verktyget utgår från enkla produktionstekniska aspekter för att koncept som inte är så 
långt utvecklade ska kunna utvärderas. Utvärderingen sker genom en diskussion mellan personer 
från framförallt konstruktion och produktion för komposit. Syftet är att skapa en diskussion kring 
producerbarhet för att lyfta fram problemområden. Utifrån dessa utvecklas sedan koncepten 
ytterligare för att undvika produktionstekniskt svåra konstruktioner. 

PDR & Formulera Design Baseline 
Inför PDR:en ska DFM- och DFA-checklistorna ha gåtts igenom med en tvärfunktionell grupp. 
Checklistorna är utformade från DFM/A-riktlinjerna så om konstruktionen är utformad i linje med 
dessa bör checklistorna uppfyllas utan större svårigheter. Gruppen som analyserar konstruktionen 
med checklistorna bör innehålla den ansvariga konstruktören och exempelvis personer från 
hållfasthets- och produktionsavdelningen.  

Design Baseline fastslår beslut om konstruktion, produktions- och verifieringsförslag utifrån 
PDR:en. Design Baseline står dessutom som grund för det fortsatta arbetet under 
detaljutvecklingen. Här definieras de delar av konstruktionen som behöver vidareutvecklas för att 
uppnå satta mål och krav för DFM/A. 

Detaljutveckling 
Utifrån Design Baseline vidareutvecklas konceptet och DFM/A-riktlinjerna finns återigen som ett 
stöd för konstruktören. Olika lösningsförslag kan även i det här stadiet utvärderas med hjälp av de 
ingående DFM/A-verktygen och itereras för att utveckla koncepten ytterligare. De komponenter 
vars utformning som inte kan påverkas på grund av andra krav men som ändå har identifierats som 
svårtillverkade bör här undersökas om andra förebyggande åtgärder kan appliceras. Lösningar som 
extra kontroller under tillverkningen eller om extra tydliga produktionsunderlag kan reda ut 
problematiken. Det är dock alltid mest önskvärt att åtgärda grundproblemet i utformningen. 

CDR & Skapa produktionsunderlag 
CDR säkerställer att den föreslagna konstruktionen uppfyller definierade krav, 
produktionsekonomin och ger en bas för godkännande av konstruktionsritningar och 
serietillverkning. Till CDR:en har alla identifierade brister i DFM/A-synpunkt åtgärdats och 
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lösningarna redovisas vid granskningen för att säkerställa att även målsättningen för DFM/A 
uppnås.  

Tillverkning 
När produkten har tillverkats följs resultatet upp som en del av lessons learned i projektets avslut. 
Här noteras vilka lösningar som ur en DFM/A-synpunkt har fungerat bättre eller sämre. Det tredje 
huvudområdet som Tichem & Storm (1997) för DFX-verktyg, resultat från designaktiviteter, 
genomförs därmed i detta steg. De beskriver hur återkoppling och koordinering är av stor vikt för 
att maximera effekten av DFX-verktyg. 

6.3 DFM/A-manual 
Syftet med DFM/A-manualen är att agera som stöd för konstruktören vid framtagandet av en 
DFM/A-anpassad produkt. Manualen i sin helhet kan ses i Appendix 11 – Metod 2015 : DFM/A-
manual. I DFX-modellen av Huang & Mak (1997) bör en tillhörande manual finnas som 
beskrivning av den framtagna DFM/A-metodiken. Manualen minskar problematik kring 
svårigheter att förstå både arbetsprocessen och verktygen genom att samla all relevant information 
om DFM/A på ett ställe. Som Johnson (2010) beskriver är det viktigt att leda användaren rätt 
genom processen och med hjälp av manualen bör detta underlättas. Enligt Johnson (2010) är det 
viktigt att ha en tydlig struktur och relevant innehåll i den informationen som presenteras. Genom 
manualen kunde tidigare information som legat i verktygen flyttas och samlas på ett sätt som blir 
mer logiskt för användaren. 

6.3.1 Övergripande innehåll 
Innehållet i manualen består av följande kapitel: 
1. DESIGN FOR MANUFACTURING/ASSEMBLY 
2. DFM/A-METODEN 

2.1. Arbetsprocessen 
2.2. Användning av DFM/A-verktyg 

3. DFM/A-RIKTLINJER 
3.1. DFM-riktlinjer 
3.2. DFA-riktlinjer 

4. INTEGRATIONSMÖJLIGHETER 
4.1. Bakgrund 
4.2. Användning av verktyg 

5. CONCEPT DFM/A SCREENING 
5.1. Bakgrund 
5.2. Användning av verktyg 

6. DFM- OCH DFA-CHECKLISTOR 
6.1. Bakgrund 
6.2. Användning av verktygen 

Manualen har en inledande del med en bakgrund till DFM/A med allmän beskrivning om vad det 
innebär och vad metoden har för syfte. Därefter beskrivs hur DFM/A-arbetsprocessen är kopplad 
till utvecklingsprojekt på Saab.  
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De DFM/A-riktlinjer som sedan beskrivs i manualen är det huvudsakliga operativa stöd som 
används av konstruktören. De innehåller information om hur konstruktionslösningar kopplar till 
producerbarhet och produktionsvårigheter vid tillverkning och sammanbyggnad av 
kolfiberkompositstrukturer. Riktlinjerna finns att läsa i sin helhet i Appendix 11 – Metod 2015 : 
DFM/A-manual men en övergripande förklaring av innehållet finns i, till detta, efterföljande 
avsnitt. 

I manualen beskrivs också alla DFM/A-verktygen för sig mer ingående för att användaren ska få 
en ökad förståelse för deras syfte, applicering och hur man bör förhålla sig till resultaten från 
verktygen.  

6.3.2 DFM/A-riktlinjer 
Riktlinjerna togs fram för att agera som operativt stöd för konstruktörer vid konstruktion av 
komponenter i kolfiberkomposit. De är uppdelade i DFM- och DFA-aspekter och innehåller 
förklaringar av hur konstruktionsval påverkar tillverkning och sammanbyggnad av komponenter, 
delsystem eller produkter. Riktlinjerna med DFM- och DFA-aspekter är vidare grupperade efter 
vilken del av konstruktion de är kopplade till. Genom riktlinjernas förklaringar syftar de till att 
förebygga sena förändringar i konstruktionen för att underlätta produktion. 

Riktlinjerna baserades på DFM-analysen och DPC-checklistan från M2013, teori kring 
kolfiberkomposit, DFM och DFA som studerats i examensarbetet samt information som samlats 
genom fallstudier och intervjuer på Saab. 

Grupperingen och rubrikerna för riktlinjerna visas nedan: 

DFM1. Dubbelkrökta ytor 
DFM2. Utformning av tvärsnitt med formen som ett Z 
DFM3. Montering av ohärdade komponenter av pre-pregmaterial 
DFM4. Viktoptimering av komponenter 
DFM5. Sättande av toleranser 
DFM6. Utformning av komponenter för åtkomst vid montering 
DFM7. Utformning av komponenter för åtkomst vid OFP 

DFM8. Plundring av komponenter från verktyg 
DFM9. Konstruktioner med inneslutna verktyg 
DFM10. Placering av verktyg 

a. Yta för montering av härdade komponenter 
b. Yta för utförande av OFP 
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DFA1. Optimering av antalet komponenter i ett delsystem 
DFA2. Användning av standardiserade komponenter i så stor utsträckning som 

möjligt i delsystemet 
DFA3. Optimering av antalet fästelement i ett delsystem 
DFA4. Användning av standardiserade fästelement i så stor utsträckning som 

möjligt i delsystemet 
DFA5. Anpassning av delsystemets konstruktion för demontering och service av 

berörda komponenter 

DFA6. Utformning av komponenter för att motverka felmontering 
DFA7. Verifiering av att komponenterna har monterats på rätt sätt 
DFA8. Lagerhållning och plockning av komponenterna i delsystemet innan 

montering 
DFA9. Grepp och hantering av komponenterna i delsystemet under montering 
DFA10. Minimering av risken för att ömtåliga komponenter skadas under montering 

DFA11. Konstruktion genom parallella sammanbyggnadsoperationer 
DFA12. Montering från en baskomponent som övriga komponenter monteras mot 
DFA13. Ompositionering av konstruktionen under montering 
DFA14. Minimering av antalet monteringsriktningar 
DFA15. Verktyg 

a. Verifiering av delsystemet 
b. Åtkomst för verktyg vid montering 

DFA16. Målet för monteringstid 
DFA17. Förbättring av monteringseffektiviteten jämfört med tidigare generations 

delsystem 

6.4 Övergripande förändringar av DFM/A-verktyg 
Utifrån IM2013 utfördes flera olika åtgärder, gällande både innehåll och utseende. Huvudmålet 
var att vidareutveckla verktygen för att göra dem lätta att använda och ge ett korrekt resultat. 
IM2013 bestod av en manual för den övergripande strategin och DFM/A-verktygen fanns 
dessutom i en Excel-fil i varsin flik. Övergripande problematik bestod i första hand av att det 
saknades information om hur verktygen skulle användas. Även bakomliggande teorier till hur 
geometrin egentligen kopplade till produktionsproblematiken saknades. Dessutom var DFM/A-
verktygen svåra för användaren att förstå och saknade tydlig koppling verktygen emellan. 
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Johnson (2010) beskriver att det är viktigt att rätt information presenteras på rätt ställe och att det 
inte får bli förmycket information som istället skulle gör verktyget ansträngande att använda. 
DFM/A-manualen som tillkom i M2015 har gett möjligheten att lyfta ut information som tidigare 
låg i verktygen vilket har gjort de med överblickbara och enklare att förstå.  

För att uppmuntra användandet av verktygen anpassades de för att fungera interaktivt i digital 
form. De fyra verktygen har utformats i separata Excel-filer. Mer exakt vad detta innebär för varje 
enskilt verktyg beskrivs i de följande avsnitten. 

För att tydligt visa på att verktygen hör ihop och att alla är kopplade till DFM/A gavs verktygen 
ett gemensamt grafiskt utseende. I Appendix 10 – IM2013 mot M2015 finns bilder som visar 
verktygen från IM2013 och M2015 mot varandra för att illustrera förändringen. Genom ett 
gemensamt utseende skapas en tydligare samhörighet (Johnson, 2010). Alla verktygen har samma 
utseende för den inledande delen där användaren kan fylla i datum, projekt, ansvarig konstruktör, 
komponentnamn/ID och mötesdeltagare. Tidigare i IM2013 fanns i detta område även granskad 
av vilket ersattes med mötesdeltagare. Så som verktygen utformades krävs ingen granskning och 
för att öka spårbarheten i dokumentationen av genomförandet antecknas istället vilka som deltog 
på mötet. 

Något mer som förändrades genomgående i alla verktyg var att alla Excel-filer baseras på samma 
layout som kan ses i Figur 30. De anpassades även så att de alla använder samma färger, typsnitt 
och storlekar på text. Den nya layouten är utformad med tanke på gestaltningslagarna som Johnson 
(2010) beskriver. Hans riktlinjer för färgval låg också som bas i alla verktygen. Beroende på 
verktygets syfte och innehåll anpassades layouten för att fungera så bra som möjligt. Mer ingående 
hur layouten i de olika verktygen anpassades beskrivs i följande avsnitt för varje enskilt verktyg. 

 
Figur 30 – Gemensamt utseende för M2015. 
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Alla dokumenten avslutas med en ruta för övriga kommentarer. Datainsamlingen visade från 
många håll hur viktig dokumentation av processen är och därför var det av ytterst vikt att 
möjliggöra kommentarer i verktygen. Anteckningar i verktygen leder till självdokumentation av 
processerna och att man kan återkomma till dokumentet och följa upp. Om exempelvis frågan 
”Varför har ni inte gjort så här?” skulle komma upp, finns det tydligt dokumenterat att alternativet 
diskuterades och varför beslutet togs att göra som man gjorde. 

För att förbättra uppföljningsmöjligheter lades även en egen flik för bilder till i alla verktygen. Där 
efterfrågas både en mer övergripande helhetsbild på produkten, en närmare på själva komponenten 
och sedan även ytterligare vybilder på komponenten. 

6.5 Integreringsmöjligheter 
I Figur 31 visas det nya verktyget för integreringsmöjligheter i sin helhet med det nya grafiska 
utseendet.  

 

Figur 31 – Verktygen för integreringsmöjligheter i M2015. 

Verktyget om integreringsmöjligheter är det verktyg som har förändrades minst. Störst vikt låg vid 
att förbättra användarvänligheten. Excel-arket försågs med programmering för att automatiskt visa 
på om en komponent är kandidat för integrering/eliminering eller inte. I Figur 32 visas att ja-eller-
nej-alternativen förstärktes med färg för att tydligt visa på om komponenten får ett positivt eller 
negativt resultat. 
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Figur 32 – Ny programmering för integreringsmöjligheter. 

Något mer som tillkom var ett kommentatorsfält för varje komponent. Här kan konstruktören 
exempelvis skriva in argument som talar emot resultatet för komponenten. Det kan hända att 
komponenten kan integreras men skapar då en mycket mer komplex geometri och på så vis blir 
omöjlig eller onödigt dyr att tillverka.  

6.6 Concept DFM/A screening 
I M2013 fanns ett verktyg som hette Beslutsmatris som i M2015 bytte namn till Concept DFM/A 
screening. Verktygets syfte är att jämföra koncept tidigt i utvecklingsprocessen och ge en 
uppfattning om prestanda relativt varandra. Av denna anledning var namnet Beslutsmatris något 
missvisande och den bakomliggande orsaken till ett namnbyte. I Figur 33 visas verktyget för 
Concept DFM/A screening i sin helhet med det nya grafiska utseendet.  

 

Figur 33 – Concept DFM/A screening i M2015. 
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Förutom de grafiska förändringarna sorterades egenskaperna i verktyget för Concept DFM/A 
screening så att de kom i en mer kronologisk ordning sett till produktionsprocessen.  Egenskaperna 
kompletterades också med en ny analyspunkt Komponenterna är enkla att hantera. Ett fåtal 
egenskaper omformulerades för att tydligare visa på vad som är önskvärt. Exempelvis stod det 
tidigare Konstruktionen är plundringsbar vilket förändrades till Konstruktionen är lätt att plundra. 
På så sätt är det tydligare att koncepten viktas mot varandra baserat på om det är enklare eller 
svårare att plundra.  

Beslutsmatrisen från IM2013 refererade i egenskaperna om pris och vikt till en så kallad PP-matris. 
Detta är borttaget eftersom PP-matrisen inte någon gång har funnits tillgänglig i verktyget. 

Detta verktyg innehåller två flikar i dokumentet; i första fliken visas själva verktyget men i andra 
fliken lades möjligheter till för användaren att vikta mellan egenskaperna. I Figur 34 visas listan 
för viktningen.  

 

Figur 34 – Viktningsmöjlighet i Concept DFM/A screenig för M2015 

För att tydliggöra projektets mål finns det möjlighet att vikta de olika egenskaperna som verktyget 
för Concept DFM/A screening använder. Viktningen görs genom att välja om egenskaperna har 
stark (9), medel (3) eller svag (1) koppling till projektets ambitioner. Önskas ingen specifik 
viktning ges alla egenskaper värde 1. 

6.7 DFM-checklista 
DFM-analysen från IM2013 bytte namn till DFM-checklista och var det verktyget som hade störst 
behov av vidareutveckling. Namnbytet var ett sätt att tydligare ge samhörighet till DFA-
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checklistan (tidigare DPC-checklistan). I Figur 35 visas den nya DFM-checklistan i sin helhet med 
de förändringar som gjordes av innehåll och det nya grafiska utseendet.  

 
Figur 35 – DFM-checklistan i M2015. 

6.7.1 Övergripande 
Frågorna i DFM-checklistan kategoriserades på ett liknande sätt som frågorna i DPC-checklistan 
från IM2013. Detta gjordes för att ge användaren en tydligare bild över vad frågorna syftar till för 
problematik och även för att få en bättre överblick av verktyget. 

I IM2013 låg extra information tillsammans med frågorna som ett sätt att förtydliga syfte och 
bakomliggande problematik. Denna information gjorde att det blev mycket text för användaren att 
ta in. Det visade sig även i datainsamlingen att detta stundtals kunde ta fokus från frågan. För att 
undvika denna problematik genomfördes två förändringar. Informationen som stod under frågorna 
i checklistan förflyttades till manualen för att bli en del av DFM/A-riktlinjerna. De nya riktlinjerna 
lades sedan in som en kommentar till frågan. Detta innebär i Excel att när markören förs över en 
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fråga visas riktlinjen i en tillfällig ruta. På så sätt finns fortfarande informationen tillgänglig för att 
ge ett mer utförligt svar till vad frågan syftar till för produktionsproblematik utan att verktyget ger 
överväldigande mycket information på en gång.  

Något som kom upp under datainsamlingen var hur beroende kompositprodukter är av det 
specifika materialet som används. Det är till exempel skillnad i materialets formbarhet i olika typer 
av kolfiberkompositer beroende på leverantörens tillverkningsmetod. För att ta hänsyn till detta 
lades materialaspekter till i manualen på relevanta frågor. 

I IM2013 var det inkonsekvent om ja eller nej var det önskvärda svaret. Detta åtgärdades så att nej 
alltid eftersträvas. Dessutom lades alternativet Ej utrett till precis som i DPC-checklistan från 
IM2013. I Figur 36 visas hur svarsfälten färgkodades i en ljus nyans av rött, grön och gult för att 
förtydliga vilket svarsalternativ som är önskvärt. När ett fält kryssas i förtydligas det valda 
alternativet ytterligare med hjälp av en starkare ton.  

 
Figur 36 – Ny färgkodning och programmering i DFM-checklistan. 

Som också kan ses i Figur 36 försågs verktyget med en summering av resultatet. I Excel-filen 
summeras kryssen automatisk för att ge användaren en överblick av komponentens resultat i sin 
helhet. 

6.7.2 Frågor 
De åtgärder som gjordes på frågorna var: 

x Tre nya frågor. 
x Två borttagna frågor. 
x Fyra omformulerade frågor. 
x Tre frågor förblev oförändrade. 

Mer exakt vad detta innebar för varje fråga presenteras nedan. 
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Nya frågor 
Tre ämnen som kom fram ur datainsamlingen som tidigare inte togs hänsyn till i verktyget var: 
monteringsaspekter i ohärdat tillstånd, ytfinhetskrav för OFP och toleranssättning. Dessa 
resulterade i tre nya frågor. 

Första nya frågan var en viktig del av verktyget som inte ingick i IM2013. Den tar upp kriterier 
för hur ohärdade komponenter i den integrerade kompositstrukturen lättast kan monteras ihop. 
Datainsamlingen visade att detta lättast görs genom att lägga emot en yta åt gången. Matrisen i 
förimpregnerade material gör att komponenter häftar mot varandra vilket gör det svårt att styra 
mot flera ytor samtidigt.  

Ny fråga: Behöver komponenten vid montering mellan ohärdade delar läggas an mot mer än 
en yta i taget?  

Den andra nya fråga behandlar de ytfinhetskrav som finns vid OFP. Datainsamlingen visade att 
för att kunna genomföra en kvalitativ OFP behöver ytan på komponenten efter härdning vara 
relativt fin. Som tidigare nämnt i teorin är ytan mot verktyget den som blir jämnast och en yta mot 
bagningen blir inte fin nog att kunna genomföra OFP mot. Därför kan andra ytor än verktygsytor 
behöva en tryckplåt för att få tillräckligt fin yta.  

Ny fråga: Måste OFP genomföras mot en yta som inte är verktygsyta?  

Tredje och sista frågan handlar om toleranssättning. Att sätta toleranser mindre än nödvändigt 
skapar högre krav på tillverkningen och kan på så vis leda till mer påkostade tillverkningsprocesser 
eller högre kassaktionskvot.  

Ny fråga: Kan toleranser sättas med större marginal?  

Borttagna frågor 
Två av frågorna i verktyget framkom som överflödiga. Den första gällde symmetri som efter 
datainsamlingen visade sig enbart ha koppling till monteringsaspekter och sakna tydlig koppling 
till tillverkningsaspekter. Därför ansågs frågan passa bättre in under DFA-checklistan än under 
DFM-checklistan.  

Andra frågan som togs bort lades ihop med en annan. De berörda frågorna var om inneslutande 
profil och inneslutande profil med ände, där båda frågorna handlar om att kunna plundra 
komponenten från verktyget. Hur frågan formulerades om för att tydligare koppla till detta 
beskrivs i nästa avsnitt. 

Omformulerade frågor 
Som syntes i analysen av datainsamlingen var förståelse för frågorna många gånger ett stort 
problem. Som ett sätt att underlätta tolkningen omformulerades fyra av de frågorna med mest 
problem. 

Första frågan som berördes kopplar till tvåstegsformning av en komponent. Detta innebär att en 
komponent måste formas i två steg vilket ger ett extra arbetsmoment som är direkt kopplat till en 
längre arbetsprocess. 

Tidigare fråga: Har komponenten enkel form, exvis C- eller L-profil?  



FRAMTAGANDE AV METOD 2015 

84 

Ny fråga: Har komponenten någonstans ett tvärsnitt med formen som ett Z? 

Tidigare frågades konstruktören en fråga där ja var det önskvärda svaret vilket skiljde sig från 
övriga frågor. I den nya formuleringen efterfrågas istället problematiken direkt.  

Nästa fråga som omformulerades var de två frågorna som slogs samman vilka behandlade positiv 
släppvinkel. Frågorna var tidigare försedda med var sin figur som illustrerade två profiler med 
negativ släppvinkel. Den andra figuren hade en negativ släppvinkel och dessutom hade stopp i ena 
änden men för övrigt symboliserade figurerna samma problematik. Dessa figurer visades i 
datainsamlingen vara svåra att förstå och frågan behövde därför vara tydligare kopplad till det 
bakomliggande produktionsproblemet.  

Tidigare fråga: Har komponenten något tvärsnitt/form liknande bilden? 

Ny fråga: Saknas en tydlig plundringsriktning med positiv släppvinkel? 

Den nya frågan var direkt kopplad till att konstruktören måste tänka på att komponenten måste 
kunna plundras på ett önskvärt sätt från verktyget.  

Tredje frågan som formulerades om gällde inneslutna verktyg. Här visade datainsamlingen att 
konstruktören hade svårt att tolka vad inneslutningen innebar och varför den skulle försvåra 
plundringen. 

Tidigare fråga: Har komponenten någon inneslutning som gör det svårt att plundra den från 
verktyget? 

Ny fråga: Har komponenten någonstans en geometri som kommer innesluta verktyget? 

I den nya frågan är kopplingen tydligare mot komponentens geometri och att verktygen är det som 
riskerar att inneslutas.  

Sista frågan som förändrades berörde monteringsaspekter i härdat tillstånd. Den tidigare frågan 
var mycket öppen och var otydligt kopplad till produktionsproblematiken den syftar till. Första 
problemet som uppkom med frågans formulering var att den nästan alltid kommer avvika mot 
önskat svar. På Saab sätts majoriteten av kompositprodukterna samman med andra artiklar, vilket 
inte automatiskt måste vara ett problem. Som teorin och datainsamlingen påvisade är det att föredra 
att montera på den sidan som legat mot verktyget. Verktygssidan har ingen påbyggd 
tjockleksvariation och bättre ytfinhet.  

Tidigare fråga: Har komponenten kontaktyta med annan komponent? 

Ny fråga: Monteras komponenten i härdat tillstånd mot någon annan artikel med en yta som 
inte är verktygsyta? 

Den nya frågan lyfter fram att syftet är för montering och det är verktygsytan som önskas. 
Dessutom eftersom det har tillkommit en fråga om monteringsaspekter i ohärdat tillstånd valdes 
att poängtera att det i denna fråga syftar till efter härdning. 
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Oförändrade frågor 
Fyra av frågorna förblev oförändrade. Frågan om dubbelkrökning förblev densamma trots att 
frågan hade relativt många åsikter efter datainsamlingen. Detta löstes istället med att beskriva 
uttrycket dubbelkrökning och hur det kopplar till produktionsproblem extra tydligt i manualen. De 
tre sista frågorna i verktyget som handlade om: åtkomst montering, åtkomst vid OFP och 
viktreducering hade minst negativa synpunkter och ansågs inte vara något problem. 

6.8 DFA-checklista 
Den tidigare DPC-checklistan bytte namn till DFA-checklista. Det nya namnet är mer 
representativt för checklistans innehåll. I Figur 37 visas den nya DFA-checklistan som den ser ut 
i M2015.  
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Figur 37 – Verktyget för DFA-checklistan i M2015. 

Som kan ses i Figur 38 försågs DFA-checklistan likt den nya DFM-checklistan med färgkodning 
och en automatisk summering av resultatet. Färgkodningen förbättrar användarvänligheten och 
summeringen ger användaren en bättre överblick av resultatet.  
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Figur 38 – Ny färgkodning och programmering i DFA-checklistan. 

Frågorna i DFA-checklistan lämnades för det mesta oförändrade.  Vissa förändringar gjordes dock, 
till exempel ändrades ordningen under delsystem-kategorin. I M2015 kommer de två frågorna om 
komponenter följande varandra och sedan kommer frågorna om fästelement också tillsammans. 
Avslutande i IM2013 fanns en fråga om viktkrav och kostnad som har tagits bort då de inte är lika 
tydligt kopplade till DFA. Dessutom flyttades de frågor som låg under övrigt-kategorin till andra 
kategorier och övrigt-kategorin togs bort. På samma sätt som i DFM-checklistan har tillhörande 
riktlinjer lagts in som kommentarer på frågorna.  
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7 Resultatdiskussion 
Här diskuteras verifieringsprocessen av IM2013 samt en kravåterkoppling mot M2015 av de 
ingående riktlinjerna och verktygen i sin helhet. Större övergripande förändringar som har stark 
inverkan på hur metoden fungerar diskuteras också här. 

7.1 Datainsamling 
En stor del av examensarbetet innebar samling av data från olika källor. I detta avsnitt diskuteras 
resultatet från dessa och hur det kopplar till Metod 2015. 

7.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien var den del av datainsamlingen som utfördes först och tog upp mest tid. Hela Fas 
1 var helt tillägnad teoristudie och upptog merparten av de första åtta veckorna av examensarbetet. 
Studien låg till grund för utvecklingen av Metod 2015 och avgjorde till stor del vilken information 
som behövde kompletteras genom intervjuer, observationer och fallstudier. 

Många av de ämnen som studerades är välstuderade och har därmed mycket litteratur att ta del av. 
Detta ledde till att den teoretiska referensramen för examensarbetet är omfattande och innehåller 
extensiv teori kring alla ämnen som berörs i examensarbetet. 

7.1.2 Intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes i examensarbetet var i första hand ett sätt att samla information om 
verksamheten på Saab och vad de inblandade i GF Demo hade för åsikter om M2013 och IM2013. 
Utifrån detta var utbudet på möjliga intervjuobjekt begränsat. Trots det kunde intervjuer ske med 
personer med flera olika arbetsroller som alla var av stor relevans för att få en helhetsbild av den 
information som efterfrågats i de intervjumål som ställts upp. 

Resultatet från intervjuerna blev de transkriberingar som kan ses i Appendix 4 – Transkriberade 
intervjuer. Dessa användes för att identifiera synpunkter som sedan i sin tur användes som en del 
av utgångsmaterialet för klusteranalysen. Synpunkterna kan ses i Appendix 8 – Resultat 
datainsamling där 25 stycken har direkt koppling till de genomförda intervjuerna. 

7.1.3 Observationer 
För att komplettera litteraturstudien genomfördes ett antal observationer. Observationerna gjordes 
på olika moment av tillverkningen på Saab, bland annat kompositverkstaden och 
sammanbyggnadslinan för LCD. De genomfördes dels för att få en bild av hur det såg ut i praktiken 
i förhållande till teorin och dels för att förstå delar av tillverkningsprocessen där litteratur saknades. 

Resultatet från observationerna går att se i Appendix 7 – Observationsresultat. Resultatet utgjorde 
källorna för delar av den teoretiska referensramen, i första hand avsnitt 4.1.4 Tillverkningsprocess 
för kolfiberkompositkomponent och avsnitt 4.1.5 Efterbearbetning av 
kolfiberkompositkomponenter. 
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7.1.4 Fallstudie 
Fallstudierna genomfördes i likhet med intervjuerna i första hand för att ge en bas för analys av 
IM2013. De genomfördes både på och utanför Saab för att ge resultatet en mer generell 
tillämparhet. 

Generellt visade fallstudierna att användande av IM2013 ledde till givande diskussioner kring 
konstruktionen och hur den påverkade produktion. Detta krävde dock mycket diskussion kring 
många av analysfrågorna och alla tillfällen genomfördes under ledning eller översyn av personer 
med akademisk koppling till metoden. För att metoden skulle vara bättre anpassad för 
analystillfällen krävdes därför att de frågor som uppstod kring verktygen antingen kunde undvikas 
eller besvaras på något sätt.  

Fallstudierna visade även att den allmänna kunskapsnivån inom DFM/A hos deltagarna var relativt 
låg. Detta ledde inte till att genomförandet av analyserna försvårades men i många fall tappades 
kopplingen till produktion och diskussionerna kretsade istället strikt kring verktygen. På grund av 
detta kunde frågorna ofta besvaras med ja eller nej utan åtanke på ifall produktionsproblem faktiskt 
skulle uppstå eller inte. Liknande problem uppstod även på grund av att den personal på Saab som 
deltog vid fallstudierna alla hade starkare koppling till konstruktion än produktion. 

Resultatet från fallstudierna kan ses i Appendix 8 – Resultat datainsamling där synpunkter som 
identifierades under fallstudierna har sammanställts. Fallstudierna var det datainsamlingsmoment 
som utgjorde grunden av utgångsmaterialet och stod för 45 av synpunkterna som användes i 
klusteranalysen. 

7.2 Analys 
För att analysera informationen från datainsamlingen utfördes en klusteranalys med synpunkter 
från intervjuer och fallstudier som utgångsmaterial. Klusteranalysen utfördes utan input från Saab 
för att få en så oberoende analys som möjligt. 

Resultatet från klusteranalysen kan ses i avsnitt 5.1 Resultat av klusteranalys där synpunkterna 
delades upp i supergrupperna Tekniska aspekter och Metodverktygsaspekter. Av dessa utgjorde 
Metodverktygsaspekter tre femtedelar. En av undergrupperna i Metodverktygsaspekter, 
Frågeformulering, blev en markant större grupp än övriga undergrupper. Synpunkterna i gruppen 
var dock nära i relation till varandra och ansågs därför missvisande att försöka dela upp problemen 
i mindre grupper. Att gruppen blev den största visar också att det största problemet med DFM/A-
verktygen från IM2013 var just förståelse för frågorna. 

Utöver klusteranalysen genomfördes även en verifiering av IM2013. Verifieringen utgick från de 
frågor Huang & Mak (1997) beskriver för att verifiera ett DFX-verktyg. Resultatet användes för 
att visa på ytterligare förbättringsområden hos IM2013 och kan ses i avsnitt 5.2 Verifiering av 
IM2013. 

Verifieringen av IM2013 utfördes av examensarbetarna och eftersom verifieringen kräver att så 
långt som möjligt ge objektiva svar på givna frågor kan resultatet ha påverkats av subjektiviteten 
hos de som utförde den. Analysen genomfördes med avsikt att hitta förbättringsområden vilket 
innebar att negativa aspekter kan ha överrapporterats. Eftersom verifieringen bara utgjorde en liten 
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del av det totala underlaget för vidareutvecklingen ansågs detta eventuella problem av lite 
signifikans. 

7.3 Åtgärder i M2015  
Under arbetet med att vidareutveckla IM2013 togs beslut som förändrar hur arbetet med DFM/A-
verktygen i M2015 bör utföras. Två sådana förändringar beskrivs i detta avsnitt; beslutet att bortse 
från en DPC-grupp och framtagningen av en designmanual. 

7.3.1 DPC 
Andersson & Hagqvist (2013) rekommenderade att ta fram en DPC-grupp som skulle ansvara för 
DFM/A-arbetet på Saab. Den checklista som i M2013 kallades DPC-checklista innehöll aspekter 
som avsåg sammanbyggnad och därför ansågs namnet på checklistan missvisande för utomstående 
som inte var insatta i vad DPC innebar. Därför fick DPC-checklistan byta namn till DFA-checklista 
som då dessutom gav en större samhörighet till DFM-analysen som bytte namna till DFM-
checklista. Eftersom att en eventuell DPC-grupp inte studerades i detta examensarbete ansågs det 
viktigare med en tydlig titel för vad checklistan egentligen innebar. I framtida studier där 
implementation av en DPC-grupp undersöks kan det vara intressant att skapa två olika versioner 
av DFM- och DFA-checklistorna. En version som ska användas av konstruktören som kreativt 
stöd och en version som ska användas av DPC-gruppen för granskning av konstruktionen. 

7.3.2 Designmanual 
Som tydligt sågs i klusteranalysen var frågorna i verktyget ett stort problem och majoriteten av de 
19 synpunkter som berörde frågeformulering var på grund av att frågor inte förstods eller 
feltolkades. Förutom att formulera om de frågor med störst problem var en kompletterande manual 
en bra lösning som vid tveksamheter kan finnas som stöd för användarna. 

En designmanual möjliggjorde att information kunde lyftas ut ur verktygen och ändå bibehålla den 
teoretiskt bakomliggande anledningen till varför frågorna ställs. Manualen avsåg skapa en ökad 
förståelse för hur geometrin påverkar producerbarheten samt ge instruktioner för hur DFM/A-
verktygen ska användas i praktiken. Designmanualer och dokument innehållande 
rekommendationer för konstruktören är inget nytt på Saab utan passar väl in i deras nuvarande 
arbetssätt.  

En grundläggande faktor i ett bra DFM/A-resultat är att konstruktören som använder DFM/A-
verktygen har en förståelse för hur konstruktion påverkar produktion. Med en designmanual kan 
denna förståelse växa utan att onödig information behöver skrivas i verktygen, information som 
skulle kunna ta fokus från utvärderingsprocessen. 

7.4 Kravåterkoppling 
Genom att återkoppla M2015 till de krav som Huang & Mak (1997) anser att en bra DFX-metod 
ska ta hänsyn till utvärderas här rapportens resultat. I denna studie var det framförallt DFM- och 
DFA-checklistan som kopplar till kraven. De krav som tas upp och den bakomliggande teorin går 
att läsa i avsnitt 4.3.3 Att skapa DFX-verktyg. 
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x Samla och presentera fakta. 
Verktygen försågs med många och tydliga möjligheter till att dokumentera kommentarer som 
uppkommer vid diskussioner. Även bilder på berörda komponenter efterfrågas för att samla in så 
mycket information om den analyserade komponenten. 

x Mäta prestanda. 

Checklistorna hjälper till att identifiera starka och svaga sidor i konstruktionen. Resultaten är dock 
inte mätbara på så sätt att de kan visa hur väl en önskad egenskap uppfylls eller hur pass avvikande 
konstruktionen är.  

x Utvärdera om en produkt-/processdesign är bra nog. 

För att komponenten ska kunna godkännas behöver alla frågor svaras på positivt i respektive 
checklistor. Avvikelser får endast accepteras om det finns tydlig argumentation till varför eller hur 
problemet kan förebyggas på andra sätt en genom konstruktionen. 

x Jämför konstruktionsalternativ. 

Resultaten från checklistorna kan tydligt visa på styrkor och svagheter mellan olika 
konstruktionslösningar för varje enskild fråga. Dock är det svårt att jämföra vilka av de analyserade 
aspekterna som är viktigare eller som påverkar mer. För att jämföra konstruktionslösningar bör 
man använda Concept DFM/A screening.  

x Tydligt visa på styrkor och svagheter. 

Med hjälp av färgkodning i checklistorna kan användaren snabbt få en överblick för vad som 
behöver förbättras eller inte. Dock är det svårt att avgöra mellan två avvikelser vilken som är sämst. 

x Diagnosticera varför ett område är starkt eller svagt. 

Med hjälp av manualen kan konstruktören gå djupare in och undersöka bakomliggande 
anledningar till varför konstruktionen presterar som den gör i DFM- eller DFA-checklistorna.  

x Ge rådgivning för omkonstruktion genom att peka ut riktningar för att förbättra designen. 

I manualen finns beskrivet vad man bör tänka på för att få sin konstruktion enklare att producera. 
Det finns också beskrivet tillfällen där olika riktlinjer hamnar i konflikt med varandra och hur 
konstruktören bör förhålla sig till detta. 

x Förutsäg "what-if"-effekter. 

Fallstudierna visar på att checklistorna kan förutse beteenden som uppkommer i produktion redan 
tidigt i konstruktionsfasen genom att analysera konstruktionen utifrån sin grundläggande geometri.  

x Resultera i förbättringar. 

Att vara medveten om problematiken är det viktigaste och även om inte konstruktionen kan 
förändras kan produktionsproblemen ändå många gånger förebyggas. Exempelvis genom att sätta 
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in extra kontroller eller göra ett tydligare produktionsunderlag för de delar som identifierats svåra 
genom checklistorna.  

x Låta iteration äga rum. 

Genom att applicera DFM- eller DFA-verktyget tidigt i utvecklingsprocessen ska det finnas tid för 
iteration av konceptidéer för att sedan åter igen genomföra analysen. Hur verktyget appliceras i 
företagets verksamhet är inte del av detta examensarbete. 

7.5 Sammanfattning av M2015 
M2015 består av en arbetsprocess som har en tydlig koppling till Saabs produktutvecklingsprocess 
och skulle på ett naturligt sätt kunna bli en del av ordinarie arbete. Utifrån DFM/A-manualen skulle 
konstruktören redan idag implementera arbetet med DFM/A utan krav från företaget. Med hjälp 
av riktlinjerna och de ingående DFM/A-verktygen får konstruktören ett extra stöd i 
konstruktionsframtagningen och kan lättare säkra en hög kvalitet på resultatet. De olika verktygen 
har syften som är utformade för olika moment i utvecklingsfasen och kompletterar på så vis 
varandra på ett bra sätt. Manualen finns under hela produktutvecklingsprocessen som ett extra stöd 
och bör på så vis underlätta användandet av både arbetsprocessen och de olika verktygen.  

DFM-checklistan, som har varit det stora arbetet i detta examensarbete, har tagit stora kliv framåt. 
Frågorna som ställs i checklistan tar upp relevanta egenskaper som är verifierade mot de 
produktionsproblem som uppkommer vid tillverkning av kolfiberkomposit produkter på Saab. 
Riktlinjerna som togs fram tillsammans med checklistans innehåll har dessutom understöd från 
vetenskaplig teori.  

DFA-checklistan hade inte ett lika stort behov av verifiering då DFA har en mer vedertagen 
teoretisk bakgrund som checklistan baserats på. Dessutom genomfördes examensarbetet under 
perioden då testartikeln i GF Demo tillverkades. Det passade därför bättre i tiden att undersöka de 
delar i DFM/A-metoden som i första hand berörde kolfiberkomposit.  
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8 Metod- och genomförandediskussion 
Här diskuteras hur genomförandet av studien kan ha påverkat dess resultat samt motiveringar till 
vissa ställningstaganden. 

8.1 Arbetsprocess 
Den fasplan som skapades inledningsvis i examensarbetet stämde till viss del bra överens med 
genomförandet. Det övergripande målet i vardera fas har stämt överens men ingående aktiviteter 
har förändrats något på grund av en reviderad tidsplanering i GF Demo. Mer ingående om vad 
detta innebar för examensarbetet beskrivs i kommande avsnitt.  

8.1.1 Förändrad process 
Cirka tio veckor in i examensarbetet beslutas det att GF Demo skulle skjuta på tillverkningen av 
testartikeln vilket var en ytterst viktig fallstudie i examensarbetet. För att få möjligheten att ta in 
resultatet från detta bestämdes att examensarbetet skulle fortgå på 20 % från påsk till juli. Under 
juli var det ett 100 % uppehåll och under augusti skulle sedan det sista i arbetet genomföras. 

Därför inkluderades mer aktiviteter i Fas 2 och Fas 3 blev sedan en sammanställande fas för att få 
ett naturligt uppehåll mellan faserna. På så sätt fanns all nödvändig data tillgänglig för att smidigt 
kunna utföra analys av data och sammanställa resultat i augusti.  

Under perioden mellan påsk och juli fick examensarbetarna en tjänst i testgruppen för komposit, 
vilket gav en extra insikt till examensarbetet som annars inte hade varit möjlig. Att praktiskt få 
delta i produktionen och se faktiskt exempel på tillverkningen och svårigheter som kommer upp 
gav en stor förståelse för både materialet och tillverkningsprocessen. 

Den slutgiltiga process som användes under examensarbetet kan ses i avsnitt 3.1.2 Fasplan 
tillsammans med beskrivningar av varje fas. 

8.1.2 Sekretess 
För att minska problematik kring sekretess av de intervjuade ersattes namnen med deras arbetsroll. 
Dock är GF Demo ett relativt litet projekt och det är därför förhållandevis enkelt att spåra vilka 
som intervjuades. Det är mer oklart för utomstående som inte är i nära kontakt med projektet men 
för exempelvis personal på Saab är det inte omöjligt att ta reda på vilka personer som berörs. Detta 
menar Bell (2006) kan leda till ”bias” i svaren och de intervjuade blev innan intervjun informerade 
om risken och fick själva ta ställning till hur de ville besvara frågorna. Detta skedde i enlighet med 
teori beskriven av Holme & Solvang (1997) för att minska självcensur. Frågorna utformades på så 
sätt att de intervjuade inte skulle behöva svara på känsliga ämnen som exempelvis relationer till 
sina kollegor eller göra en bedömning av sin eller andras arbetsinsats. Frågorna var framförallt 
riktade mot att få in åsikter om metoden och verktygen i sin helhet samt få in åsikter och önskningar 
om hur de potentiella användarna vill använda verktygen. På så sätt bör inte spårbarheten ha 
påverkat resultatet från intervjuerna.  

För att undvika problem med sekretess mot Saab fördes en dialog kontinuerligt mellan parterna 
för att säkra att inte fel saker publiceras. Fokus låg hela tiden på hur verktygen presterar när de 



METOD- OCH GENOMFÖRANDEDISKUSSION 

96 

appliceras på en konstruktion snarare än hur väl konstruktionen presterar enligt verktyget. På så 
sätt har känsliga konstruktionslösningar inte behövt beskrivas i rapporten. Eftersom 
examensarbetets syfte var att utveckla metoden och inte att utvärdera konstruktionerna i sig ansågs 
detta inte vara ett problem för studien.  

8.2 Datainsamling 
Datainsamlingsarbetet utfördes kontinuerligt under projektets gång med fokus på första halvan. 
Arbetet bestod av litteraturstudie av relevant teori, observationer av produktion på Saab, intervjuer 
med personer kopplade till GF Demo samt ett antal fallstudier. Hur dessa genomfördes samt 
bakomliggande metodik går att läsa i avsnitt 3.2 Litteraturstudie, avsnitt 3.3 Intervjuer, avsnitt 3.4 
Observationer samt avsnitt 3.5 Fallstudier. 

8.2.1 Litteraturstudie 
Utifrån den ursprungliga beskrivningen av examensarbetet och initiala diskussioner med 
handledare på LiU och Saab gjordes litteraturstudier av DFM, DFA, kompositmaterial samt 
användarvänlighet. Under utförandet av examensarbetet identifierades ytterligare ämnen som 
krävde djupare teoretisk bakgrund. De var bland annat teori om datainsamling i form av intervjuer 
och observationer, produktutvärderingsverktyg samt analysmetodik. 

Urvalet av litteratur inom dessa ämnen gjorde genom databassökningar på relevanta nyckelord och 
diskussioner med experter på LiU. Litteraturen användes både i fysisk samt digital form. 

Under litteraturstudien sattes inga gränser för hur gammal litteratur som skulle användas men i 
regel föredrogs nyare litteratur, speciellt för studierna av kolfiberkomposit. Annan litteratur som 
behandlade ämnen med mognare tekniknivå, som till exempel grundläggande DFM- och DFA-
teori, tilläts vara äldre då de fortfarande ansågs vara relevanta. 

Under databassökningarna och urvalet av litteratur arbetades aktivt med källkritik. Detta innebar 
att källor valdes som ensamma källor för ämnen endast i fall där de rekommenderats av experter. 
Vid andra tillfällen användes alltid flera källor inom samma ämne och på så sätt kunde information 
dubbelkollas och säkras som fakta. 

8.2.2 Observationer 
Observationerna genomfördes med bakgrund i den teori som Holme & Solvang (1997) och Bell 
(2006) beskriver som sund forskningsmetodik. I praktiken innebar detta att förberedelserna för 
observationerna gjordes, enligt Bell (2006), på ett strukturerat sätt där ett observationsprotokoll 
(kan ses i Appendix 6 – Observationsprotokoll) sattes ihop för att underlätta dokumentering. 
Ytterligare förberedelser genomfördes i enlighet med Bell (2006) i och med de pilotobservationer 
som gjordes i koppling till tillverkning av kolfiberkompositkomponenter. Vidare utnyttjades det 
förhållningssätt som Holme & Solvang (1997) beskriver där observatörerna tar en mer passiv roll 
och utnyttjar möjligheterna att ta del av informationen som annars är svår att komma åt. 

När observationen av sammanbyggnaden genomfördes var det stop i produktionen så alla 
arbetsstationer stod stilla. Detta ansågs vara både en för- och nackdel för observationen. Personalen 
i verkstaden hade gott om tid att beskriva vad som händer i respektive station och det var lätt att 
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kunna gå in och kolla närmare på detaljer på dörren. Som nackdel var dock att det var svårt att få 
en inblick i det dagliga arbetet. Hade examensarbetet haft som mål att titta mer på montering hade 
ett kompletterande observationstillfälle varit att föredra, men eftersom fokus låg mot 
kolfiberkomposit ansåg observationen ha gett tillräckligt mycket information. 

8.2.3 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes med bakgrund i den teori som Holme & Solvang (1997) och Bell (2006) 
beskriver. Alla intervjuer som genomfördes var semi-strukturerade intervjuer där förbereda frågor 
(kan ses i Appendix 3 – Intervjuförberedelser) blandades med spontana frågor baserat på svaren. 
För att minimera risken för ”bias” som Bell (2006) och över- eller underrapportering som 
Davidsson & Wärneryd (Statistiska centralbyrån, 1990, pp. 60-100) beskriver utfördes 
intervjuerna på Saab och inga frågor som kunde uppfattas som problematiska ställdes.  

Resultaten från intervjuerna var något varierande beroende på vem som intervjuades och hur 
intresserad personen ifråga var av att dela med sig av sina åsikter. Frågorna ställdes, i enlighet med 
Davidsson & Wärneryd (Statistiska centralbyrån, 1990, pp. 60-100), inledningsvis relativt öppna. 
Detta för att intervjuobjektet skulle ge sitt svar utifrån hur det tolkade och vad det ansåg vara det 
viktigaste i frågan. De gånger som den intervjuade inte direkt svarade på målet med frågan ställdes 
mer direkta följdfrågor för att uppnå syftet med intervjun.  

Efter intervjuerna transkriberades de för att underbygga eventuella citat och analyser som gjorts 
utifrån intervjuer vilket Bell (2006) anser kritiskt. Alla intervjuobjekt granskade dessa 
transkriberingar för att säkerställa korrektheten. 

8.2.4 Fallstudier 
Fallstudierna genomfördes på olika sätt men hade alla bas i Huang & Maks (1997) beskrivning av 
hur fallstudier av olika typer kan användas för att verifiera DFX-verktyg. Fyra fallstudier 
genomfördes under examensarbetet; två områdesförbättrande fallstudier (ELiTH Racing och GF 
Demo) och två retrospektiva fallstudier (BCD och Aileron). Under genomförandet av dessa 
fallstudier utnyttjades den teori som tagits fram för observationer och intervjuer. Detta innebar 
bland annat att förberedelser genomfördes i enlighet med Bell (2006). Vidare genomfördes 
diskussion och observation med det förhållningssättet Bell (2006) och Holme & Solvang (1997) 
beskriver för ostrukturerade intervjuer. 

Fallstudien med ELiTH Racing var i första hand en introduktion för att testa på hur det var att 
genomföra en DFM/A-analys. Största bidraget till studien blev på så vis förståelse för frågorna 
och andra användarvänlighetsaspekter.  

Vid genomförandet av de retrospektiva fallstudierna för BCD och Aileron deltog personer som 
varit med vid utvecklandet av produkterna. Båda dessa produkter har tillverkats på Saab under en 
längre period och deltagarna har gått vidare till nya utvecklingsprojekt vilket innebar att minnen 
från utvecklingsprocessen var något svaga. Vid tveksamheter kompletterades DFM-analyserna 
med information från produktionsavdelningen i efterhand. 

Fallstudien på GF Demos testartikel har en viktig aspekt som har tagits hänsyn till. GF Demo är 
ett forskningsprojekt vars syfte är att utmana vad som är möjligt att tillverka i komposit. 
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Verifieringen som Karlsson & Limrell (2015) genomförde tolkade genomförda DFM-analyser och 
kopplade dem till förväntade svårigheter i tillverkningen. Tillverkningen av testartikeln 
observerades och antagandena från analyserna jämfördes med de svårigheter som uppkom under 
observationerna. Resultaten från verifieringen tolkades i denna studie med hänsyn till att 
testartikeln var utformad med syfte att vara utmanande att tillverka.  

8.3 Analys 
De fallstudier som genomfördes som en del av datainsamlingen var alla antingen retrospektiva mot 
existerande produkter eller produkter som var långt gångna i produktutvecklingsprocessen. Detta 
ledde till att endast DFM-checklistan (tidigare DFM-analysen) och DFA-checklistan (tidigare 
DPC-checklistan) användes och de övriga DFM/A-verktygen (Integreringsmöjligheter och 
Concept DFM/A screening (tidigare Beslutsmatris)) analyserades endast utifrån teori. 

För att samla och organisera den information som tagits fram genom datainsamlingen genomfördes 
en klusteranalys. Analysen följde i regel den teori som Ulrich & Eppinger (2008) beskriver men 
skiljer sig i vilken typ av ursprungsmaterial som användes. Ulrich & Eppinger (2008) använder 
klusteranalys för att identifiera produktkrav och utgår från önskemål från kunder för att uppnå 
detta. I detta examensarbete användes istället synpunkter, både positiva och negativa, för att 
identifiera förbättringsområden hos IM2013. Resultatet från den genomförda klusteranalysen visar 
dock att metoden även var tillämpbar på detta sätt.  

Synpunkterna i klusteranalysen delades upp i supergrupperna Tekniska aspekter (med koppling till 
verifieringen av riktlinjerna) samt Metodverktygsaspekter (med koppling till användarvänlighet). 
Detta var en naturlig indelning som stämde bra överens med övergripande projektmål. Det 
underlättande också hur de olika synpunkterna skulle tas hänsyn till i vidareutvecklingen. De 
synpunkter som kopplade till teknik påverkade vilka frågor som skulle finnas med eller inte i 
DFM-checklistan. Resterande synpunkter som kopplade till användarvänlighet påverkade fler 
dimensioner, exempelvis hur frågorna var formulerade eller hur dokumentet var utformat. 
Klusteranalysen gav också en bra insyn i övergripande problematik i verktygen som inte var lika 
tydlig i de enskilda synpunkterna. 

8.4 Teoretisk referensram 
Det tillvägagångssätt som användes för examensarbetet innebar att litteraturstudier och inläsning 
på ämnen teoretiskt gjordes tidigt i arbetsprocessen. Detta innebar att ämnen som skulle studeras 
valdes baserat på uppdragsbeskrivningen av examensarbetet och tidiga diskussioner med 
handledare på Saab och LiU. Detta fungerade i regel bra då många ämnen var självklara, bland 
annat teori kring kolfiberkomposit, intervju- och observationsteknik, DFM och DFA.  

Teorin som studerades under examensarbetet kunde i stort utnyttjas och bidrog till resultatet. I 
många fall fanns flera källor för det aktuella ämnet vilket gav möjligheterna att välja den tydligaste 
och mest relevanta informationen. Under analysarbetet och verifieringen av IM2013 och M2015 
blev Huang & Mak (1997) en stor del av arbetets grund. Detta berodde på att den information de 
tagit fram var väldigt väl anpassat till detta examensarbete. Inom ämnet saknades ytterligare källor 
för att ge en bredare teoretisk grund vilket kan minska verifieringens signifikans.  
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Vidare studerades även ämnen inriktade mot aspekter som tidigt identifierades som 
förbättringsområden, till exempel användarvänlighet och teori kopplad till produktutveckling. 
Även denna information bidrog till resultatet, bland annat genom skapandet av ett gemensamt 
utseende för DFM/A-verktygen där teori för användargränssnitt gav utseendet vetenskaplig bas. 
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9 Hållbarhetsdiskussion 
I och med genomförandet av ett examensarbete är det som blivande ingenjör viktigt att ta hänsyn 
till hur det förhåller sig till hållbar utveckling. Som mål med arbetet beskrivs i kursplanen att: 

Den studerande förväntas göra bedömningar med hänsyn till tillämpliga etiska och 
samhälleliga villkor såsom ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

Dessa bedömningar tas i detta kapitel upp med speciellt fokus på miljö och etik. 

9.1 Miljö 
Detta examensarbete var direkt kopplat till flygindustrin vilken har fått utstå stor kritik ur 
miljösynpunkt. Flygplan är, av alla persontransportmedel, det överlägset sämsta alternativet 
baserat CO2-utsläpp per personkilometer och utveckling kopplat till flygindustrin blir då en 
avvägning av minskning av utsläpp och ökning av personkilometer. 

Utvecklingsarbetet med att ta fram en DFM/A-metod för komplexa integrerade strukturdelar 
anpassad för flygindustrin har som långsiktigt mål att minska vikten på flygplansdelar. Detta skulle 
minska flygplanets totala vikt vilket i sin tur minskar behovet av bränslet och därmed kostnaden 
att flyga. I teorin skulle detta betyda att varje personkilometer i flygplan skulle ge upphov till lägre 
CO2-utsläpp än tidigare. Den sänkta kostnaden för flygresan kan dock leda till att fler väljer flyget 
än att välja andra, mer miljövänliga, transportmedel och därmed skulle det totala utsläppet öka.  

I detta examensarbete fanns en medvetenhet för detta dilemma som kan uppstå på lång sikt. Utöver 
detta påverkar även ekonomiska och sociala aspekter. Dessa förväntas bli bättre för fler människor 
i och med den ökade globaliseringen billigare flygresor skulle bidra med. Den sammanfattade 
effekten på en hållbar utveckling ansågs ge examensarbetet befogenhet och framtida utveckling 
av till exempel motorer och bränsle kan mycket troligt minska de negativa effekterna. 

9.2 Etik 
Den etiska aspekten detta examensarbete har på en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling försvåras av det faktum att SAAB Aerostructures ingår i koncernen SAAB Group. Inom 
SAAB Group ingår även bland annat dotterbolagen Aeronautics, Dynamics och Kockums som 
tillverkar produkter som stridsflygplanet JAS 39 Gripen, granatgeväret Carl-Gustav M4 och 
stridsfartyg i Visby-klass. Detta innebär att arbeten som bidrar ekonomiskt till civila SAAB 
Aerostructures troligtvis även ger en positiv effekt till den militära delen av SAAB Group. Utöver 
de ekonomiska aspekterna är det även troligt att den kunskap som examensarbetet resulterar i med 
största trolighet även kan komma att ingå i militärt arbete. 

Detta examensarbete har ingen tydlig koppling till eventuella militära applikationer men de etiska 
aspekterna är viktiga att ta i beaktning. SAAB Groups vision är att det är varje människa rättighet 
att känna sig säker och ser sin affärsidé som att de bidrar till detta. I arbetet underlättades dessa 
etiska aspekter i och med att det ingick som en del av ett statligt finansierat utvecklingsprojekt. 
Detta innebar att de etiska regler som ställts upp som instruktioner från regeringen följdes för att 
främja hållbar utveckling. Vidare blev alla resultat offentliga vilket ytterligare bidrar till att 
resultatet från examensarbetet kan komma till nytta för samhället. 
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10 Slutsatser 
De slutsatser som presenteras i detta kapitel besvaras de frågeställningar som låg till grund för 
examensarbetet. Avslutningsvis diskuteras också hur pass väl resultatet stämmer överens med dess 
syfte. 

10.1 DFM/A-metodens vidareutveckling 
Den första frågeställningen utgår ifrån projektmålet som behandlar vidareutvecklingen av Itererad 
Metod 2013 och kan ses nedan: 

FS1. Hur kan DFM/A-metoden vidareutvecklas? 
a. Vilka utvecklingsområden kan identifieras? 
b. Hur kan metoden göras mer tillämpningsbar? 

Utifrån IM2013 identifierades två olika områden som behövde åtgärdas: 
x Verktyg 
x Arbetsprocess 

För att vidareutveckla IM2013 lades fokus i detta examensarbete på utveckling av DFM/A-
verktygen. Verktygen ansågs vara en grundläggande faktor för användandet av DFM/A-metoden 
och behövde därför åtgärdas först. 

Vidare undersökning av dessa verktyg ledde till två identifierade förbättringsområden: 
x Användarvänlighet 
x Tekniskt innehåll 

För att åtgärda problemet med användarvänlighet korrigerades berörda synpunkter sett till hur 
användargränssnittet kan förbättras. De ingående DFM/A-verktyget gavs ett gemensamt grafiskt 
utseende och ingående information strukturerades. 

De tekniska aspekterna krävde stor insikt i hur kolfiberkomposit fungerar och vilken typ av 
problematik som kan uppkomma vid tillverkning. Vidareutvecklingen av det tekniska innehållet 
var en del av verifieringsarbetet som besvaras i nästa frågeställning. 

För att få metoden ett steg närmare implementering låg stor vikt vid tillämpningsbarhet. För att 
säkerställa detta valdes att utveckla en tillhörande manual som ska kunna användas som stöd under 
arbetet med DFM/A. Manualen innehåller en utförlig beskrivning av M2015 och dess ingående 
delar. I manualen beskrivs i första hand DFM/A-riktlinjer för att få ge konstruktören en djupare 
förståelse för bakomliggande problematik. Manualen innehåller även beskrivning av bakgrunden 
till DFM och DFA, arbetsprocessen som M2015 utgörs av samt de ingående DFM/A-verktygen.  

10.2 Verifiering av innehåll i DFM/A-verktygen 
Den andra frågeställningen utgår ifrån projektmålet att verifiera DFM/A-verktygen i IM2013 
genom att applicera dem på kolfiberkompositprodukter och kan ses nedan: 
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FS2. Hur väl stämmer DFM/A-verktygens teoretiska resultat överens med den faktiska 
problematiken i tillverkningen av olika kolfiberkompositprodukter? 

Som en del av arbetet med vidareutvecklingen av DFM/A-metoden behövde DFM/A-verktygens 
innehåll verifieras för att undersöka hur väl det tekniska innehållet stämmer. Detta gjordes genom 
fyra fallstudier och teoretiska studier. Genom att analysera berörda produkter med DFM- och 
DFA-checklistorna och sedan jämföra resultaten med de faktiska problemen som uppkom under 
tillverkningen kunde verifieringen av verktygens innehåll genomföras. Att fallstudierna som 
genomfördes var av olika typer gav en bra bredd i resultat och synpunkter. De olika 
mognadsgraderna av produktionen för respektive produkt visade olika typer av problematik som 
kan uppkomma. 

Resultaten visade att DFM-checklistan var det verktyg som behövde flest korrigeringar. 
Produktionsaspekter som identifierades som inkorrekta eller irrelevanta togs bort, svårtolkade 
frågor där den bakomliggande problematiken var otydlig formulerades om och aspekter som 
saknades lades till.  

Avslutningsvis i examensarbetet kontrollerades innehållet i manualen och DFM/A-verktygen med 
personal på Saab för att se att innehållet var både korrekt och relevant.  

10.3 Effekten från applicering av DFM/A-metoden 
Den tredje frågeställningen utgår ifrån projektmålet att utvärdera potentiella effekter användningen 
av DFM/A kan få och kan ses nedan: 

FS3. Hur påverkar användningen av DFM/A-metoden utvecklingen av integrerade strukturdelar 
av kolfiberkomposit? 

Produkter som från första början utvecklas med produktion i åtanke kan högst troligt minska eller 
till och med eliminera onödiga kostnader i produktionen. Genom att förebygga möjliga 
produktionsproblem kan troligen också kvaliteten i slutprodukten öka då komponenten redan från 
början optimeras för en specifik process som då lättare uppfyller önskade mål. Eftersom 
komponenten anpassas för att produceras bör både ledtider i produktion kortas och kassation av 
felaktiga produkter minska.  

Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt kan förankring av DFM/A säkras i hela 
produktutvecklingsprocessen. M2015 innehåller en arbetsprocess som tydligt kopplar till Saabs 
utvecklingsprocess och skulle kunna bli en naturlig del av det dagliga arbetet. Metoden innehåller 
dessutom DFM/A-riktlinjer och -verktyg som stöd för konstruktören under arbetet för att kunna 
försäkra sig om att arbetet går i linje med syftet för DFM/A. Förutom att produkterna som 
utvecklas i projekt som utnyttjar M2015 blir förbättrade ur produktionssynpunkt finns flera andra 
fördelar. M2015 bör leda till en ökad förståelse och djupare kunskap om hur begränsningar och 
möjligheter i produktionen påverkar komponentens utformning. Högre kompetens hos 
konstruktörerna bör i sin tur leda till minskade utvecklingstider då onödiga iterationer och sena 
förändringar kan undvikas. Genom användande av de ingående DFM/A-verktygen som finns i 
M2015 blir dessutom utvecklingsprocessen självdokumenterande lätt att följa genom antecknande 
av argumentationer och tagna beslut.  
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10.4 Implementering av M2015 på Saab 
Syftet med detta examensarbete var att vidareutveckla DFM/A-metoden från 2013 för att kunna 
appliceras och användas i en utvecklingsprocess av integrerade kompositstrukturer. På det sätt som 
M2015 är vidareutvecklad och verifierad uppfylls examensarbetets syfte. Med DFM/A-manualen, 
den framtagna arbetsprocessen och tillhörande DFM/A-riktlinjerna och -verktygen finns stor 
potential för ett framgångsrikt DFM/A-arbete. Det tekniska innehållet i metoden är helt utformat 
utifrån de material och tillverkningsprocesser som används på Saab.  

Införandet av DFM/A-metoden kommer dock kräva stora insatser från Saab. Förutsättningar som 
krävs för arbetet med DFM/A ska fungera tillfredställande baseras i att metoden förankras i hela 
organisationen. Metoden måste också förvaltas på ett sådant sätt att det hållas levande genom bland 
annat uppföljning av resultat och uppdatering av innehåll. Det finns en risk i att metoden blir 
föråldrad med tanke på den snabba takten som utvecklingen av kolfiberkomposit ser ut. Både nya 
material och produktionstekniker utvecklas kontinuerligt vilket kommer påverka innehållet i en 
DFM/A-metod. Än har det inte undersökts vem som bör ta detta ansvar och få ägandet av 
processen. 

Det finns ytterligare risker i att arbetet med DFM/A får för hög arbetsbelastning i förhållande till 
resultatet som ges. Det är viktigt att arbetet känns givande och inte blir ett måste i 
utvecklingsprocessen. Personalen behöver utbildas om både vad DFM/A innebär och hur M2015 
bör användas. Det är också så att DFM/A ger större utslag vid högtaktsproduktion där mindre 
förbättringar kan resultera i stora besparingar i längden. Saab är ett företag med en relativt låg takt 
i sin produktion och det behöver också tas hänsyn till i arbetet med DFM/A. Att lägga mycket 
ansträngning och stora investeringar i DFM/A-arbetet kanske inte ger önskad lönsamhet i 
slutänden.  

Det är en svår avvägning att få en produkt som är optimerad för både DFM och DFA. Det finns 
stora risker i att man flyttar kostnader fram och tillbaka mellan tillverkningen av de enskilda 
komponenterna och sammanbyggnaden av slutprodukten. Framförallt gäller detta när integrering 
av komponenter sker, vilket lätt kan ge en komplex geometri som blir onödigt dyr att tillverka men 
som samtidigt kan skapa stora tidsbesparingar vid sammanbyggnad. Att uppskatta huruvida 
integreringen är lönsam kan vara nästintill omöjligt. Det kan dessutom variera beroende på om 
man ser till tid, kostnad eller kvalitet. 

Ytterligare problematik som kan uppkomma är att en komponent utvecklas för en 
tillverkningsmetod som egentligen inte är den mest passande. Tidigt i utvecklingsprocessen 
bestäms material och tillverkningsmetod för den komponenten som ska utvecklas, men detta ger 
en risk för att missa optimering av helheten. Det kan vara en svår avvägning att avgöra om en 
komponent kommer göra sig bäst i exempelvis kolfiberkomposit eller metall. Ytterligare kan det 
sedan följa en avvägning om komponenten bör tillverkas med exempelvis plåtformning eller 
fräsning. För att DFM/A ska fungera som en helhet på Saab bör även DFM-aspekter för andra 
material och tillverkningsprocesser än kolfiberkomposit undersökas. På så sätt kan 
förhoppningsvis denna typ av val underlättas.   
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11 Framtida studier 
Här presenteras några förslag på fortsatta studier för att vidareutveckla Metod 2015. 
Huvudområden som behöver undersökas vidare är framförallt en lämplig applicering i ett företags 
verksamhet samt identifierade svagheter i DFM/A-verktygen.  

11.1 Applicering av metoden i verksamhet 
Metoden utvecklades för att fungera i Saabs nuvarande produktutvecklingsprocess. I detta 
examensarbete undersöktes inte möjligheter för att även anpassa företagets verksamhet för ett mer 
fördelaktigt DFM/A-arbete. 

11.1.1 Vidare arbete för applicering på Saab 
Hur metoden kan appliceras i Saabs produktutvecklingsprocess beskrivs i avsnitt 6.2 DFM/A-
arbetsprocess. Dock berörs inte hur anpassningar av Saabs verksamhet skulle kunna göra arbetet 
mer fördelaktigt. Andersson & Hagqvist (2013) föreslog bland annat en DPC-grupp som skulle 
fungera som en koordinerande enhet mellan olika discipliner och projekt. De kom även med 
förslag om en kunskapsdatabas för att samla tidigare konstruktionslösningar.  

En annan fråga som uppkom under arbetet var: hur kan DFM/A-metoden bli en naturlig del av 
granskningsarbetet inför PDR eller CDR och hur ska uppföljning av resultatet ske på PDR eller 
CDR? Här skulle det behöva undersökas vidare vilken typ av krav som behöver uppfyllas för att 
få en styrande parameter i granskningstillfällena. 

11.1.2 Generellt 
DFM/A-verktygen är utvecklade oberoende av produktutvecklingsprocessen på Saab. De är i sig 
så pass generaliserade att de bör kunna appliceras i andra verksamheter. Användandet av verktygen 
bör anpassas efter den utvecklingsprocess som finns på det aktuella företaget. Dock kan innehållet 
i verktygen i så fall också behöva anpassas, framförallt DFM-checklistan vars frågor är framtagna 
utifrån produktionen av kolfiberkomposit på Saab.  

11.2 Vidareutveckling av DFM/A-verktyg 
Under vidareutvecklingen av DFM/A-verktygen identifierades i första hand två olika områden 
som skulle kunna förbättra dem ytterligare, mätbara resultat och stöd för material-/processval. 

11.2.1 Indikerande DFM/A-värde 
För att få ett tydligare och mätbart resultat ur DFM/A-verktygen skulle det behövas viss 
vidareutveckling. Önskvärt vore en resultatindikator i form av en siffra på en skala eller liknande 
som tydligt kan visa på hur pass väl en konstruktion presterar ur ett DFM/A-synsätt. Detta skulle 
kunna uppnås genom exempelvis ett nytt verktyg eller om förslagsvis checklistorna kan göras om. 
Oavsett behöver de aspekterna som tas upp i checklistorna analyseras för att se hur pass stor 
inverkan de har gällande producerbarhet. Samt ett sätt att strukturera hur pass väl en 
konstruktionslösning uppfyller en aspekt. Ytterligare behöver en eller flera lämpliga parametrar 
väljas att analysera utifrån. Möjliga parametrar som identifierats i detta examensarbete var bland 
annat: kostnad, kvalitet, tid, tillförlitlighet och flexibilitet.  
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11.2.2 DFM för materialval och val av tillverkningsprocess 
En fråga som uppkom under arbetet med metodutvecklingen var: hur kan man ge stöd till 
konstruktören redan innan materialval och tillverkningssätt? Tidigt i produktutvecklingsprocessen 
väljs material och tillverkningsmetod utifrån den kravspecifikation komponenten har och detta 
moment saknar idag stöd. I många fall väljs material och tillverkningsmetod utan grund i hur de 
kan komma att påverka produktion. Detta kan leda till att konstruktioner optimeras med hjälp av 
DFM/A trots att de grundläggande valen i konstruktionsprocessen är felaktiga. Införande av stöd 
till dessa val skulle ge möjligheter att gå in ännu tidigare i produktutvecklingsprocessen för att 
anpassa produkter och komponenter efter produktion. Då skulle möjligheterna finnas att inte bara 
anpassa konstruktionen efter produktionsaspekterna utan även anpassa produktionsval utifrån 
kravspecifikationen.  
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Appendix 1 – Metod 2013 
Följande kommer det material som Andersson & Hagqvist (2013) tog fram som beskrivning av 
strategin till Saab under deras examensarbete. 
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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: 

x Målsättningen för DFM ska ligga i linje med och bidra till att SAAB övergripande strategiska 
mål uppfylls 

x Arbetet med DFM ska förankras i hela organisationen 

x Arbetet med DFM ska bidra till skapandet av kostnadseffektiva konstruktioner och uppfylla 
uppsatta kvalitets- och funktionskrav 

x Arbetet ska ge förutsättning för ökad kunskap inom DFM  

x Arbetet ska skapa förståelse för vad i konstruktionen som bidrar till ökad kostnad i 
tillverkningen 

x 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:  

x Produktionsteknik inom sammanbyggnad 

x Produktionsteknik inom komposittillverkning 

x Konstruktion 

Ansvar 
Enheten har följande ansvar: 

x Sprida kunskap om DFM i organisationen  

x Utvärdera att arbetet med DFM har avsedd effekt  

x Omforma strategiska mål för arbetet till konkreta mål kopplat till utvecklingsprojekt 

x Följa upp att uppsatta mål uppfylls 

x Vidareutveckla DFM-arbetet  

x 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: 

x Hur DFM-metoden används 

x Hur konstruktionen påverkas av de produktionstekniska förutsättningarna 

x Målsättning för arbetet med DFM och hur konstruktioner kravsätts och utvärderas 
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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: 

x Samla data och kunskap om goda konstruktionslösningar  

x Inspirera konstruktören under utvecklingsarbetet 

x Konkretisera vilken typ av problem konstruktionen löser 

x Göra konstruktioner sökbara 

Innehåll 
För varje konstruktion ska följande information finnas: 

x 3D-modeller av konstruktionen 

x Teknisk data 

x Automatiserbar 

x Utfärdningsdatum 

x Ansvarig konstruktör 

x Ansvarig granskare 

x Vilket/vilka problem konstruktionen löser 

x Definierade sökord  

x 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. 
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Appendix 2 – Litteraturstudie 
Sökord som har lett till använd litteratur: 

x Svenska: 
o Forskningsmetodik 
o Intervju 
o Komposit 
o Kolfiberkomposit 
o Inkrementell och innovativ utveckling 

x Engelska: 
o Carbon Fiber 
o Carbon fiber reinforced plastic 
o Composite 
o Composite + Aircraft 
o DFA/Design for Assembly 
o DFM/Design for Manufacturing 
o DFX/Design for X 

Titlar som rekommenderats: 

Boothroyd, G., 1992. Assembly Automation and Product Design. 1 red. New York: Marcel Dekker, 
Inc.. 

Boothroyd, G., Dewhurst, P. & Kinght, W., 1994. Product Deisgn for Manufacturing and 
Assembly. 1 red. New York: Marcel Dekker, Inc.. 

Johnson, J., 2010. Designing with the Mind in Mind : Simple Guide to Understanding User 
Interface Desgin Rules. 2 red. Burlington: Elsevier Inc.. 

Lindahl, M. & Tingström, J., 2006. En liten lärobok om miljöeffektanalys. 3 red. Kalmar: 
Institutionen för teknik, Högskolan i Kalmar 

Monö, R., 1997. Design for Product Understanding : The Aesthetics of Design from a Semiotic 
Approach. 1 red. Stockholm: Liber AB. 

Sveriges Verkstadsindustrier, 2001. Komposithandboken : polymerbaserade fiberkompositer. 1 
red. Stockholm: Industrilitteratur. 

Thompson, R., 2007. Manufacturing process for design professionals. 1 red. London: Thames & 
Hudson. 

Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D., 2008. Product Design and Development. 4 red. New York: 
McGraw-Hill/Irwin.  
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Appendix 3 – Intervjuförberedelser 
Mål med intervjuer 

1. Vad upplevs som metodens starka sidor 
2. Vad upplevs som metodens svaga sidor 
3. Saknas verktyg 
4. Är något verktyg överflödigt 
5. Uppfyller de olika verktygen sina syften 
6. Är resultatet från ett verktyg applicerbart 
7. Är resultatet från ett verktyg lätt att tolka 
8. Fångar verktygen upp potentiella problem 
9. Visar verktygen bra sidor i konstruktionen 
10. Vilken sorts problem identifieras i verktygen 
11. Är verktygen lätta att förstå 
12. Skulle verktygen kunna påverka konstruktionslösningen 
13. Hur många bör delta vid utvärdering 
14. Hur lång tid bör en utvärdering ta 
15. Vilka bör delta vid utvärderingen 
16. Under vilken form bör utvärderingen göras  
17. Vilka förväntningar finns på metoden 

Intervjufrågor 
Berätta om syfte/konfidentiellitet/m.m., fråga om inspelning, den intervjuade kommer få granska 
och godkänna transkribering, hur materialet kommer användas och vilka som antas få tillgång till 
det, erbjud att få ta del av slutrapport. 

Inledande 
x Vad heter du? 
x Hur länge har du arbetat på Saab? 
x Berätta om din roll i GF Demo 
x Vilken/vilka av analysdelarna har du varit med och använt? 
1. Kan du berätta om tillfället? 

a) Vilka deltog 
b) Hur lång tid tog det 
c) Var befann de sig 
d) Vilket material fanns tillgängligt 

2. Hur tycker du det var att jobba med metoden? 
a) För många/för få 
b) För lång tid/för kort tid 
c) För formellt/för informellt 
d) Fanns tillräckligt med material som underlag tillgängligt 
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Resultat 
3. Hur upplevde du att resultatet blev? 
4. Vilka lösningsförslag/problem hittades som man inte hade tänkt på innan? 
5. Vilka lyckade konstruktionslösningar identifierades? 
6. Hur har du tagit hänsyn till resultatet som blev? 

Kunskap 
7. Vad tänker du om jag säger Design For Manufacturing? 
8. Hur mycket genomgång av metoden hade ni innan analysen genomfördes? 
9. Hur tror du att en mer grundlig genomgång av metoden och Design For Manufacturing 

skulle påverka hur ert möte såg ut? 
a)  Hur tror du att det skulle påverka resultatet av analysen? 

10. Hur upplever du att resultatet uppfyller metodens syfte? 

Utvecklingsprocessen 
11. När i utvecklingsprocessen upplever du att en metod kan hjälpa till som stöd?  
12. Vilken typ av stöd finns tillgängliga under utvecklingsprocessen? 

b) Hur använder du dem? 
c) Varför används de (eller inte)? 

13. Hur skulle du vilja använda DFM i utvecklingsprocessen? 
14. Vilken utbildning skulle vara intressant? 

Avslutande 
x Finns det någonting mer du tycker att vi borde ha frågat om? 
x Har du några övriga kommentarer eller tillägg? 
x Är det okej om vi hör av oss med kompletterande frågor om så behövs? 
x Vad tyckte du om intervjun? 
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Appendix 4 – Transkriberade intervjuer 
Frågor som är markerade med svart, fylld punkt är frågor som inte var kopplade till ett intervjumål. 

Frågor som är markerade med svart, ofylld punkt är spontana frågor som kom upp under intervjun. 

Frågor som är markerade med siffror är frågor som finns beskrivna i Appendix 3 – 
Intervjuförberedelser. 

Överstrykta frågor ställdes inte. 

Text inom parantes är kommentarer tillagda av författarna i efterhand för att förtydliga för läsaren. 

Intervju 1 – Verktygskonstruktör 
x Hur länge har du arbetat på Saab? 

2 år. 

x Kan du berätta lite om din roll i GF Demo? 

Ja, rollen har varit först som designer för själva kompositstrukturen och sen som 
verktygskonstruktör för verktygsdelarna. Det är väl det jag har gjort mest. 

o Är det en naturlig gång att gå från att vara designer av kompositstruktur till verktyg? 

Nej det är det inte, utan egentligen är de helt skilda. Konstruktion är en del och 
verktygskonstruktion är en annan, men när jag började i projekt var det ganska mycket på 
konceptstadiet och som vanligt har vi inte haft så många som är med i projektet. Då föll det sig så 
att jag ritade kompositstrukturerna i de koncept vi hade och sen fortsatte jag med det. Så egentligen 
är det inte alls ett normalt arbetssätt. 

1. Vilka av analysdelarna har du varit med och använt? 

Jag har varit med och genomfört DFM-delen och DPC-checklistan. Vi gjorde något försök på att 
köra igenom DPC-checklistan ihop med två forskare från LiU. Men vi insåg nog att det inte 
funkade speciellt bra på den här typen av integrerade konstruktioner så att det vart lite hafsigt, lite 
konstigt.  

o Du får gärna fortsätta att berätta om det här tillfället, vilka som deltog, ungefär hur 
lång tid det tog osv.  

Ja vi höll nog på ett par timmar i alla fall. Men så insåg man efter ett tag att om man ser en normal 
kompositartikel som ska till SB (sammanbyggnad) så kanske den har ett verktyg och en form så 
blir det logiskt att svara på analysfrågorna. Men den här integrerade konstruktionen har åtminstone 
tolv delar i verktyget som är riktigt formgivande och då kommer en del vara dubbelkrökta, några 
är enkelkrökta, några kommer släppa som fråga nummer fem avser (i DFM-analysen) medan andra 
kommer göra det. Det är ja och nej på alla frågor i princip och då är det jättesvårt att få ut någonting 
i slutänden. 
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o Var gjordes analysen? 

Vi satt uppe i Strindberg (konferensrum).  

o Vad hade ni för material tillgängligt under tillfället? 

Vi hade den här listan (DFM-analysen och DPC-checklistan) och försökte köra den rätt upp och 
ner. 

o Och CAD-modeller? 

Ja vi hade en CAD-modell uppe samtidigt. Samtidigt försökte vi ta lite screenshots från CAD-
världen så att vi skulle kunna koppla bilderna till frågeställningarna i efterhand. Jag mailade 
bilderna för att i efterhand läggas in i resultatet och det vet jag inte om det är gjort. Det är möjligt 
att jag fått en kopia på det men som jag inte kommer ihåg nu då, det är ju rätt längesen vi gjorde 
dessa. 

2. Hur tyckte du att själva mötet gick? Var det för många/för få och var det omständigt? 

Nej det hade nog gått bra om frågeställningen hade varit mer relevant på något sätt så hade det nog 
gått bättre. 

o Kände ni att ni hade tillräckligt mycket underlag att jobba ifrån? 

Ja, konstruktionen var i princip satt så, så långt hade vi ju alla underlag. 

o Och det räckte med de här listorna eller kände ni att ni saknade information? 

Ja det är ju som sagt frågeställningen som måste ändras på något sätt. Egentligen kommer den här 
kompositstrukturen ut som en artikel men vi försökte köra övningen som om det vore en 
sammanbyggnadsövning och det funkade inte optimalt på något sätt. 

3. Hur upplevde du att resultatet egentligen blev från det här mötet? 

Jag kan inte komma på något konkret vi fick ut från övningen.  

4. Så ni identifierade inte några lösningsförslag eller problem som ni inte tänkt på innan? 

Nej. Vi har ju givetvis försökt tänka igenom de här långt innan man är färdig för vi var ju i princip 
redan färdiga när det här inträffade och då har man ju tänkt igenom så mycket man bara kan. Och 
sen har vi ju ställen som vi vet kommer vara kritiska. Hade det varit ett affärsprojekt som vi skulle 
tillverka och sälja till Boeing imorgon så hade vi inte valt många av de här lösningarna. Det gör ju 
att den här metoden blir ytterligare svårare eftersom det här (GF Demo) är meningen att vi ska 
puscha gränserna lite annars är det ju ingen forskning i det hela. Så att visst finns det risker som 
man har sett i den här analysen och som vi har vetat om redan innan som kanske hade satt stopp 
för det här konceptet om det hade varit ett riktigt flygande affärskoncept då. Men nu är det ju inte 
det. 
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o Under konstruktionsfasen när ni ska ta fram koncept, har ni något strukturerat sätt 
som man kan hitta problemområden med? 

Det finns säkert någonting men ingenting som jag känner till. Men sen är ju inte jag konstruktör 
heller från början så jag vet inte heller hur konstruktion har sitt ordinarie arbetssätt. 

5. De konstruktionslösningarna som ni visste att de skulle bli bra, kände du att sånt lyftes 
fram i metoden? 

Ja vad ska vi svara på det? Jo den här frågeställningen som är på den här listan den tar ju upp 
mycket grejer men eftersom man kan svara ja och nej på nästan alla de här grejerna beroende på 
vilken del man tittar på då så kommer man ändå inte fram till något solklart resultat utav alla frågor. 
Det är där man märker att det är anpassat för enkla strukturer där man bygger en artikel som ska 
byggas ihop i ett senare skede. 

o Kan man se på de dem som individuella delar om de sätts ihop innan härdning i 
integrerade kompositstrukturer? 

Ja vi har ju försökt att titta på den del för del. Och vi har ju väldigt mycket deltänkande än vad som 
är normalt eftersom vi försöker bygga allt det här med laminat-patchar så att säga. Då får vi klara 
delar som benämner med olika saker. 

o Så man kan gå djupare i vad man analyserar och istället för att undersöka ett helt 
spant så ser man på laminat-patcharna som utgör artikeln som enskilda delar? 

Ja det är nog så man måste gå tillväga om man ska komma framåt. Då måste man nog dela upp 
varje del för sig på något sätt. Vi lägger flera lager samtidigt och varmformar och det gör att det 
blir mycket lättare att dela upp dem i sektioner, de här buntarna. Och det är givetvis ett medvetet 
sätt att konstruera på som inte skulle vara vedertaget i någonting som flyger då. Om det här skulle 
bli aktuellt att sälja de här idéerna så måste vi antingen ändra i konstruktionen eller så måste vi, 
via hållf-prover eller någonting, verifiera att det här håller.  

6. Hur har du tagit hänsyn till resultatet som blev? (frågan ställdes inte eftersom den 
intervjuade hade varit tydlig med att de inte de inte hade fått ut något användbart resultat) 

7. Vad tänker du om jag säger Design for Manufacturing? 

Det är väl någonting som man har med sig hela tiden. Och sen är det jättebra om man får med sig 
det som ett eget tänk. Det tänket är ju integrerat i konstruktion, det ingår ju egentligen i 
konstruktion, men det är jättebra om man kan få en checklista och ta ett separat tillfälle för att gå 
igenom alla de sakerna. 

8. Hur mycket genomgång hade ni inom ämnet innan ni gjorde den här analysen? 

Vi hade ju träffats några gånger och påbörjat lite när vi satt själva ifrån Saabs sida. Det var likadant 
där att vi kände att det inte fungerade riktigt och det var därför forskarna från LiU var med vid det 
här tillfället när vi försökte köra dem rakt igenom. Det var väl lite för att de också skulle få se att 
det inte var 100 %-igt genomförbart. 
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9. Tror du att det hade påverkat resultatet om ni hade fått en mer grundlig genomgång av 
metoden och DFM-tänket innan? 

Nej inte så länge frågorna hade sett likadana ut. Då hade det nog inte spelat någon roll. 

a) Hur tror du att det skulle påverka resultatet av analysen? (Togs upp i frågan innan) 
10. Hur känner du att resultatet uppfyller metodens syfte? 

Jag vet inte om vi fick något klart resultat så jag kan inte svara på den frågan. 

Om vi hade gjort någon riktig tankevurpa och missat något fullständigt så kanske vi hade upptäckt 
det. Men det var ingenting vi upptäckte då och ingenting som vi kommit på än. Så vi får väl se när 
biten är klar om vi upptäcker de grejorna då. 

11. När i utvecklingsprocessen känner du att man behöver få in det här stödet? 

Det borde man ha flera gånger. Om man, när man ska konstruera någonting, kommer in på fel spår 
då måste man ju stoppa där så fort som möjligt och konstruera om. Man kan inte ju inte konstruera 
färdigt och sen konstaterar man att det inte går och då börja om från början. Så det borde ju vara 
integrerat på något sätt under hela processen. Men det kommer det ju bli också om man sätter sig 
och gör det här vid några tillfällen. Då kommer man ju ha den frågeställningen med sig hela tiden 
i bakhuvudet. När det ska in det vet jag inte, om det är halvtid eller senare. Borde nästan ligga 
tidigare än en PDR så att man har löst alla de frågorna innan PDR:en. 

o Hur långt har man kommit när man har kommit till en PDR-granskning? 

Egentligen har man ju kommit ganska långt. Det är väl så att när PDR:en är klar och alla punkter 
är släckta så ska i princip vara raka spåret att jobba vidare. Då ska det vara klart att slutföra 
designen. Man har ett antal avstämningspunkter hela tiden under processen och PDR:en blir som 
ett stort granskningsmöte.  

12. Vilken typ av stöd finns tillgängliga under utvecklingsprocessen? (Den intervjuade har 
redan svarat att han inte vet detta) 

13. Hur skulle du vilja använda DFM i utvecklingsprocessen? (Den intervjuade har redan 
svarat på detta) 

14. Vilken typ av utbildning tror du skulle vara intressant för att kunna använda metoden? 

Det ska väl vara att gå igenom verktygen. Tror det räcker med att man får en genomgång av 
verktyget och någon berättar hur det är tänkt när man ställer frågorna. För det går ju inte att ställa 
frågorna så utförligt att det inte finns något sätt att misstolka dem på. 

x Finns det någonting du tycker vi skulle frågat om? 

Jag vet inte riktigt var ni ville komma med den här intervjun så jag vet inte vad ni skulle frågat om 
dem då. Det är nog samma som tidigare att den här metoden inte är riktigt anpassat till produkter 
med den här nivån av integration.  
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Intervju 2 – Tekniskt ansvarig 
x Hur länge har du arbetat på Saab? 

På Saab har jag varit i ganska exakt 25 år. 

x Kan du berätta lite om din roll i GF Demo? 

Jag är tekniskt ansvarig, just nu är jag enbart tekniskt ansvarig och konstruktionsansvarig för WP 
6.2. Har varit delprojektledare också, men nu har jag lämnat över det.  

1. Kan du berätta om tillfället du har varit med och använt metoden? 

Ja, jag var nog mest på ett halvt sånt tillfälle. Inte mycket, faktiskt. 

o Vilka deltog? 

Två forskare från LiU, verktygskonstruktör, kompositkonstruktör kanske, för mig är det väldigt 
vagt eftersom för att jag inte deltog hela mötet heller.  

o Hur lång tid tog mötet? 

Eftersom jag höll på med en massa annat så, för lång tid antagligen. Jag har för mig att vi hade 
bokat två timmar. Jag kanske var med en timma. 

o Var befann ni er någonstans? 

I Strindberg, hus 194, Saab (konferensrum). 

o Vilket material hade ni tillgängligt på mötet? 

DMU:en (Digital MockUp) som vi hade tillgängligt då och det var kompositen vi tittade på, vill 
jag minnas, enbart. Underlaget var det som Frida och Astrid hade kommit fram till som verktyg. 
Det är min minnesbild, sen om det är sant det vet jag inte. 

2. Hur upplevde du det här mötet och jobbet med metoden? 

Jag som har jobbat i 25 år och kommer ifrån verkstaden delvis har det här i modersmjölken om 
man säger så. Tycker väl att emellan åt så blir det väldig, hur ska jag säga utan att vara elak på 
någon vis, lekstuga då. Men egentligen är det ju för att få de som inte är 100 % insatta kan få ett 
verktyg som kan anpassas till i princip den som har en grundutbildning. Det förstår jag. Men för 
sådana som mig så blir det väldigt svårarbetat, det blir för enkelt. Vi tänker på det här medvetet 
eller omedvetet istället för med verktyg, samtidigt vet jag att vi behöver ett verktyg för att peka 
på: ”Varför tog vi det här beslutet?”, ”Varför gick vi ifrån det här konceptet för?”. Det är det jag 
tycker jag att vi saknar. 

o Tyckte du att ni var lagom många på mötet? 

Ja det var nog ganska lagom, 5-6 personer. Man behöver ju någon att bolla med. Man ska inte vara 
för få.  
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o Upplevde du att mötet tog för lång tid? 

Nej, det var mest för att jag hade annat. 

o Tyckte du att det fanns tillräckligt med information att analysera utifrån? 

Ja det tycker jag att vi hade, det var ganska lagom i konstruktionsframtagningen. Vi hade redan 
gjort vissa vägval men… 

o Upplevde du att ni hade tillräckligt mycket bakgrund om ämnet DFM? 

Ja, vi hade haft den där dragningen med Astrid och Frida. Jag har inte gått någon sådan kurs 
tidigare själv, men jag vet ju vad det handlar om. 

11. När i utvecklingsprocessen upplever du att den här metoden skulle kunna hjälpa till som 
ett stöd? 

När konstruktören arbetar tidigt i processen och sen även vid granskningstillfällena. Ett verktyg 
att sätta siffror med, speciellt till den första granskningen PDR:en där vi kan ha två olika att välja 
på. Då kan man sätta siffror på de två. Men definitivt som ett verktyg för konstruktören och utgå 
ifrån.  

12. Vilket stöd finns tillgängliga under utvecklingsprocessen i dagsläget? 

Stödet är vår process, vi har designmanualer och handböcker. Sen är det ju: ”Hur har vi gjort 
tidigare?”. Brukar börja med lessons learned. Och sen har vi ju in house de tidigare konstruktörerna 
och konstruktionsledarna som vi frågar, det är det typiska som händer. Det vi gör.  

Sen har vi kundernas designhandböcker. Speciellt Boeing har väldigt utbyggt. I princip kan man 
läsa sig till hur man ska göra. 

o Används de här stöden också, eller är det mest så att de finns där om man vill? 

Nej, de används och har vi inte använt de tidigt så får vi bakslag när vi går igenom granskning. Då 
brukar de här felaktigheterna sänka, de kan sänka hela projekt det kan de göra.  

13. Hur skulle du vilja använda DFM i utvecklingsprocessen? 

Ja det var som jag sa tidigare att sätta siffror på valen vi gör. För mig är det mitt huvudsyfte, jag 
tror flera tycker det också. För det är något typisk som vi har: ”Varför tog vi det här beslutet?”. 
Visst det kan vara från något test vi har gjort men varför valde vi att gå den här vägen? Och vi kan 
prata om det i många timmar men egentligen inget som påtagligt. 

14. Vilken typ av utbildning tror du skulle kunna vara intressant om man vill jobba med DFM? 

Jag vet att nu får man den utbildningen på universitet. Men hos oss tror jag att vi skulle behöva ja 
typ en endagskurs. Ungefär som vi har med annat, toleransanalyser, korrosion och någonting. Vi 
har interna utbildningar ofta är de en hel eller halv dag. Jag kan nog tänka mig en heldag, lite teori 
och så någon praktisk, att göra en konstruktion eller så. 
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o Vad har du för erfarenhet av DFM som ämne? 

Inte mycket, vi har haft en kille hos oss Anders Larsson har gick på en kurs i USA. Detroit tror jag 
att det var. En vecka gick han där, så presenterade han det som de gjorde under en halvdag. 

o Till hur många då? 

Till oss på konstruktionsavdelningen, ett tiotal typ. Där han drog några exempel i princip. Det är 
nog det jag har. 

x Du har inga övriga kommentarer eller tillägg? 

Nej jag har nog lagt till det mest som jag ville ha sagt redan. 
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Intervju 3 – Projektledare 
x Hur länge har du arbetat på Saab? 

14 år. 

x Kan du beskriva din roll i GF Demo 

Jag är projektledare för GF Demo som helhet, GF Demo som består av 15-20 delar och mitt ansvar 
är att se till att de delarna drivs som de ska och fungerar tillsammans. Jag har koll på övergripande 
om tid och ekonomi. Jag har några styrgruppsmöten då och då. 

Det har jag haft sen september 2014, sen i november har jag varit rätt aktiv i 6.2 dörrdemo-
arbetspaketet eftersom vi inte har haft en delprojektledare där som har haft tid att göra så mycket. 
Där har jag varit mer operativ än i de andra arbetspaketen till i februari när vi rekryterade in en 
projektledare för 6.2. 

x Vilka av de olika analysdelarna har du varit med och använt? 

Jag har varit med och tittat på flera av de olika. För metallartiklarna så tittade vi på 
sammanbyggnad och kompositartikeln kollade de på tillverkning. De andra tror jag vi tittade på 
lite kort i höstas, för att förstå vad verktygen var för någonting och för att se hur man ska kunna 
utvärdera koncept. Men vi har inte använt de så. 

1. Kan du berätta om de tillfällena som du har deltagit på? 

Vi hade några där vi satte av torsdagsförmiddagarna så vi satt ett par tre timmar per gång. Jag var 
med tre eller fyra gånger. Deltagare var två forskare från LiU, verktygskonstruktör, konstruktörer 
och tekniskt ansvarig. 

När man ser de där frågorna, eller Excel-listan, att i första anblick kan det ses som självklarheter, 
bondförnuft. Sen så när man väl använder det och låter sig tänka till lite och inte bara accepterar 
att det är bondförnuft, så inser man att det är nyttigt och användbart. Det är lite en tröskel att det 
ser så lätt ut från början men sen när man väl börjar arbeta med det så ser man att det väcker frågor. 

o Var befann ni er när ni hade de där mötena? 

I ett sånt här vanligt konferensrum, någon gång var vi nog på universitetet också och då var det 
något liknande konferensrum.  

o Vilket material hade ni tillgängligt? 

Här på Saab så hade vi CAD-modeller, vilket är ett väldigt bra stöd. Annars var det framförallt vad 
konstruktör och verktygskonstruktör hade i huvudet med sig. Modeller är väldigt bra att kunna 
vrida och vända. Då hade vi inga direkta byggbeskrivningar utan det var snarare det som sedan 
hamnade i byggbeskrivningen, för att exempelvis kolla på byggordningen när man lägger upp 
kompositen. Ett fullständigt tillverkningsunderlag är ju att föredra.  
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2. Hur upplevde du de här mötena? 

Det kändes alltid som när vi pratade om det att vi kunde sitta en hel förmiddag vilket innebar att 
det var inte för mycket. Det var ingenting vi satt och ältade. Utan det var användbar tid hela tiden. 
Vi kunde ha lagt mer tid på det också. Men sen är frågan vi gjorde det då för att klämma och känna 
på metoden. Om vi skulle göra det i ett affärsprojekt skulle vi strunta i flera av de här sakerna för 
att det är så mycket av designen som redan är satt som inte går att göra någonting åt utan bara är 
att göra. Sen är det kanske ett dåligt tecken att redan mycket är satt, att det inte går att tänka smart.  

o Tyckte du att materialet räckte? 

Ja, för min del. 

11. När i utvecklingsprocessen upplever du att man kan använda den här metoden? 

Jag tänker framförallt på den delen som handlar om komplexa kompositartiklar, när man har en 
anledning till att göra en omdesign. När man redan har en färdig design att utgå ifrån och så vill 
man förbättra den. Om det sen är en Q-aspekt (kvalitet) eller pengaaspekter, eller vad det nu skulle 
kunna vara för något. Till exempel så skulle det kunna vara om vi blir tillfrågade om ett befintligt 
arbetspaket och vi blir tillfrågade att göra en omdesign för att passa våra verkstäder bättre. Det är 
faktiskt några sådana affärer på väg nu, sådana möjligheter finns nog.  

Jag tror det är svårt att använda i en nydesignfas, då är det nog mer som en checklista när man 
sållar bland koncept. ”Har vi tänkt på allting?”. Jag tror inte att den ger lika mycket då. 

12. Vilken typ av stöd finns tillgängliga under utvecklingsprocessen idag? 

Ingen aning. Det får någon annan svara på. 

13. Hur skulle du vilja använda DFM i ett utvecklingsprojekt? 

Jag passar, inte alls.  

o Skulle du inte ens vara intresserad av ett resultat? 

Nej, jag ska inte grotta i den nivån utan det finns det de som är bättre på att hålla på med. 

14. Vilken typ av utbildning tror du skulle kunna vara intressant i ett sådant här ämne? 

Konstruktörer, produktionstekniker och verktygskonstruktörer måste förstå verktyget och vad de 
kan ha det till. Jag vet inte. 

x Har du några övriga kommentarer eller tillägg? 

Det är just det i så fall vi var inne på och trycka på det att jag har ju hört korridorsnacket efter att 
vi har haft de här övningarna. Och kommentarerna efter först i början var ju att det här är slöseri 
med tid, vi kan det här, det är för basal nivå. Och sen efter några gånger när man har låtit det ta lite 
tid och man har sovit lite på det, insikten att det ger faktiskt någonting att sitta och diskutera det 
här. Jag tror att det är svårt att först inse nyttan med DFM/A men om även de gamla rävarna tycker 
att det är nyttigt då är det nog så.  Det är nog viktigt att ta med när ni förklarar resultat.  
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Intervju 4 – Konstruktör 
x Hur länge har du arbetat på Saab? 

I knappt ett år. 

x Kan du berätta lite om din roll i GF Demo? 

Det har varit lite i roll som samordnare eftersom vi har varit i brist av projektledare ett tag men 
annars är det att sitta och konstruera diverse metallbeslag på dörren och för att ha mötande interface 
mellan struktur och system. I en del av de här strukturbeslagen så ingår ju även system också, och 
en del mekaniskt rörliga delar med lager och bussningar och så, låsningsmekanismer m.m. 

1. Vilka DFM-verktyg har du varit med och använt? 

Jag var nog med en del på DFM-analysen, även om det mest var för kompositartiklarna. Eller ja 
det var ju bara för kompositartiklarna, rättare sagt. Och sen var jag med på DPC-checklistan för 
dels körde vi på kompositartiklarna del för del och som grupp. Sen körde vi på metallartiklarna 
också då. Det körde vi i princip del för del de artiklarna också, även om det var uppbyggda system. 

o Kan du berätta om tillfället? 

För kompositavsnitten vi körde var det jag, en verktygskonstruktör och två forskare från LiU. Det 
var nog likadant på metallartiklarna också i stort sett. Verktygskonstruktören var nog inte med på 
de sista omgångarna när vi körde metallartiklarna eftersom det är jag som har konstruerat det mesta 
så är det ju jag som har störst insyn i dem. Så då var det jag och de två forskarna från LiU. Det 
gick rätt så bra att gå igenom det där, det gick rätt så snabbt och smidigt. Det var väl viss diskussion 
fram och tillbaka på varför vi gjorde vissa saker och hur man har kommit fram till och tagit vissa 
beslut. Sånt som man inte har tänkt på kom ju fram också, bl.a. överflödigt material på vissa ställen 
kom vi fram till varför det hade blivit så, och så vidare.  

2. Upplevde du att ni var för många, för få? 

Det fungerade rätt så bra det antalet vi var. Om det skulle ha varit nått så skulle vi nog ha varit fler 
personer med som har lite mer åsikter. När vi körde de här så var jag fortfarande rätt så ny och 
grön på det här. Det hade nog varit bra att ha med någon mer som hade lite mer erfarenhet, men 
det fungerade rätt så bra ändå.  

o Vad hade ni för material tillgängligt under mötet? 

Vi hade dels alla modeller i Catia, dels det här verktyget då, DPC-checklistan. Det var nog i princip 
det vi hade.  

o Kändes det som tillräckligt mycket att jobba utifrån? 

Ja, det behövdes inte så mycket mer tyckte jag. För det steget vi var i då så tyckte jag att det passade 
bra.  
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3. Hur upplevde du att resultatet blev utifrån analyserna? 

Ja det tyckte jag var rätt så bra. Man fick ju lite avbockat någonstans att man har tänkt igenom 
vissa saker. Så det blir lite mer bokfört, eller vad man ska säga, de sakerna då. Och sen detaljerna 
blir ju mer genomtänkta. Vissa saker som kom upp då tog man ju itu med just på grund av att man 
hade gått igenom listan. Enda jag skulle kunna säga där är väl att man kanske skulle ha gått igenom 
listan lite tidigare. Det var mycket som redan, mer eller mindre, redan var låst då på grund av andra 
förutsättningar som var beroende av det här. 

4. Upplever du att det var någon speciell typ av problem eller lösningförslag som lyftes fram 
ni kanske inte hade tänkt på innan? 

Nej, det var väl mer att de problemen som man såg var väl sådant som man hade tänkt på men man 
gick in lite djupare på det och kanske analyserade en extra gång. Då kom vi fram till någonting 
annat än vad man kanske tänkte första gången man kommit på idén. Det var väl i princip det som 
man tjänade mest på tror jag. Att få en extra tankegång. 

o Var det främst från de här frågorna eller mer att ni satt ner och diskuterade 
utformningen som ni hittade de här problemen? 

Det var nog de här frågorna som satte igång det, det är inte säkert att man hade diskuterat just de 
här sakerna om inte de här frågorna existerade. Så det var nog dels att de var de här frågorna men 
också att man hade den där diskussionen utifrån frågorna, och inte bara bockade av ja eller nej 
utan att man verkligen diskuterade saker och ting. 

5. Kände du att delar som var genomtänkta och som hade lösta problem redan innan också 
lyftes fram eller bara problem? 

Ja, de syntes genom att man bockade för det utan några större kommentarer. Däremot kanske man 
skulle ha skrivit några kommentarer på dem också. Varför man bockade av de så snabbt. Jag tror 
att vi gjorde det också, jag tror att vi bockade för några och skrev att de inte var relevanta. Men 
det hade nog varit bra att skriva varför de inte var det. Och om de var relevant varför de bara 
bockades av också, för det tror jag inte att vi gjorde.  

6. Har du tagit hänsyn till det resultatet ni fick ut? 

Jag har tagit hänsyn till det som jag kom ihåg i huvudet, jag har faktiskt inte fått en kopia på 
resultatet. Jag har efterfrågat det men inte fått det. Så det som jag har kommit ihåg i huvudet har 
jag tagit hänsyn till.  Men det kan jag tänka mig inte är alla punkterna eftersom jag inte har haft 
dokumentet. 

7. Vad tänker du när jag säger Design for Manufacturing? 

Att man tar hänsyn till vad som krävs i tillverkningen och att man gör smarta, ekonomiska trade 
offs istället för vad man kanske istället vill göra rent designmässigt. Och att det inte bara blir hållf-
mässigt och sådant som styr konstruktionen utan att hanteringen och bearbetningen styr det också.  
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8. Hur mycket genomgång hade ni av metoden innan analysen ni genomförde? 

För min del blev det inte så mycket alls eftersom jag inte var med när det startade upp utan jag 
kom nog mer direkt in i när vi började använda de där DPC-listorna. 

9. Tror du att en mer grundlig genomgång av metoden och DFM skulle ha påverkat resultatet? 

Nej det vet jag faktiskt inte om det hade gjort. Vi har inte haft någon eftergenomgång av det heller 
så jag kan inte riktigt säga om det skulle ha gjort det eftersom jag inte har någon koll på vad det 
skulle innebära. Men jag tror att jag är ju rätt så nyexaminerad så jag tror att jag har rätt så bra koll 
på vad DFM och DFA innebär i alla fall. 

a) Hur tror du att det skulle påverka resultatet av analysen? (Besvarades i fråga 9) 
10. Hur upplever du att resultatet uppfyller metodens syfte? (Ansågs vara besvarad) 
11. När i utvecklingsprocessen tror du att en sådan här metod skulle kunna vara ett bra stöd? 

Jag skulle egentligen vilja använda den i flera steg. För en del av frågorna tar upp sådant som är 
mer relevant för en mer färdigutvecklad utgåva. Medan en del andra vill man kanske tänka på 
redan när man börjar konceptutvärdera. Antingen två gånger eller dela upp den i två olika verktyg, 
en som är mer för konceptutvärdering och en som är mer för färdigställandet av konceptet. Men 
först och främst skulle jag säga att det skulle vara till stor nytta, eller mest nytta efter att man har 
gjort konceptvalet och ska utveckla det vidare. 

12. Vilken typ av stöd finns det tillgängligt under utvecklingsprocessen i dagsläget? 

I dagsläget finns det inte någon sådan här matris som man kan fylla i, inte som jag vet om i alla 
fall. Det finns handböcker, rekommendationer för hur man ska göra om man behöver en 
tankeställare. Men inte någon färdig matris som man fyller i för att checka av, det finns det inte. 
Så det finns inte någon konfirmering eller vad man ska säga att man faktiskt har gått igenom det. 
Så det blir ju mer som ett godkännande av vad man gjort mer. 

o Hur använder du dig av de handböckerna? 

De handböckerna använder jag, det finns inte upplagt någon, eller det finns väl upplagt en grov, 
vad ska man säga, för hur utvecklingen ska gå. Men i arbetet så blir det nog mer så att man kommer 
till en punkt där man behöver kolla upp vissa saker. Och sen tar man väl en grovkoll på den 
planeringen då, och kollar så att man har gått igenom delarna. Med ett sådant arbetssätt så blir det 
lätt att man missar någonting.  

13. Hur skulle du vilja använda dig av DFM i utvecklingsprocessen? 

Jag skulle vilja använda den lite som i det här projektet att man sitter ner med konstruktörerna och 
går igenom, det behöver inte bara vara konstruktörerna men sådana som har kunskap om de olika 
områdena. Så att man får flera synpunkter på det. Här på företaget har man två olika typer av 
granskningar eller vad man ska säga, och det här blir ju lite som en extra granskning, som en 
förgranskning eller vad man ska säga. Vi har ju redan en slutgranskning (CDR) och en 
förgranskning av slutgranskningen (PDR) så det här skulle ju få bli ett extra steg före 
förgranskningen. Förgranskningen (PDR:en) är ju mer för att se till att man är redo för 
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slutgranskningen (CDR:en). Och då skulle det ju kunna vara bra att gå igenom en sån här redan 
inför PDR:en. 

14. Vilken utbildning tror du skulle kunna vara intressant för ett sådant ämne? 

Den här mallen är ju rätt så självinstruerande. Så det är nog mer att föra in det i en planering. Sen 
är det väl kanske bra om man vet lite vad DFM och DFA är för någonting. Så man har de sakerna 
i tankegångarna när man går igenom det här och att man är lite analyserande och inte bara checkar 
av det lite snabbt som en checklista. För det är lite lätt gjort att man gör det med en checklista. Så 
om man skulle göra en utbildning på det så skulle jag tro att det räckte med en förmiddag, en timme 
eller två och beskriva vad det är för någonting, varför man ska använda det, hur man ska använda 
det. 

x Har du några övriga kommentarer eller tillägg? 

Det enda var väl att, jag kommer inte riktigt ihåg vilken lista vi kollade på men man hade färgkodat 
den där listan. Där fick vi ändra färgerna för där var det olika färger från början men färgen 
representerar fortfarande det önskvärda svaret och inte rena ja/nej frågor. Från början tror jag att 
det var grön på ja och rött på nej vilket gjorde att det blev lite felinstruerande. Men det ser det ju 
ut att vara ändrat nu. 
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Appendix 6 – Observationsprotokoll 
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Appendix 7 – Observationsresultat 
I detta appendix presenteras resultaten från de observationer som gjorde i kompositverkstaden 
och i sammanbyggnaden av Large Cargo Door. Kapitlet innehåller Saab-specifika termer som 
markeras med snedställd text. Dessa förklaras inte ytterligare eller tas upp i huvudrapporten. 

Kompositverkstaden 
Observationsresultat från guidad rundvandring i kompositverkstaden på Saab i Tannefors. 

Tillverkningen av kompositprodukter sker enligt processen som beskrivs i avsnitt 
Tillverkningsprocess för kolfiberkompositkomponent och avsnitt 4.1.5 Efterbearbetning av 
kolfiberkompositkomponenter. Nedan presenteras de åtta tillverkningsstegen samt allmänna 
observationer som gjorde under rundvandringen. 

Tillverkningssteg: 
1. Levereras och lagerhålls fryst. 
2. Tinas 16 timmar. 
3. Antingen automatisk eller manuell läggning/formning. 

a. Uppläggning. 
b. Formning. 

4. Härdning. 
5. Maskinbearbetning. 
6. OFP/Mätning. 
7. Korrigering. 
8. Ytbehandling. 

Allmänna observationer: 
x Höga krav på dokumentation. 
x Rent rum. 
x Laminära skikt. 
x ATL ”tejpläggare” där: 

o varje lager kontrolleras, 
o fel i material utmäts av leverantör, flaggas, 
o formen automatiskt klipps ut med ultraljud. 

x Pre-preg: kolfiber och epoxi. 
o Från frys 30 dagar tills härdning. 
o Varje skikt plastas för att inte få in orenheter eller smittor. 

x Varmformning vid svårare former. 
o Materialet mjuknar och kan ”glida” över hörn (annars som att vika en katalog). 

x Vakuum, håller lagren på plats. 
x Autoklav: 

o Kontrollerad uppvärmning och nedkylning, cirka 1° C/min upp och 2° C/min ner 
(upp till 180 grader). 

o 6 bars övertryck. 
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x Olika mycket automatisering beroende på komplexitet och volym. 
x Släppmedel. 
x Inre strukturer görs separat och läggs på skins innan härdning. 

Sammanbyggnad 
Sammanbyggnaden av LCD är indelat i 10 stationer. Utöver dessa stationer sker visst förarbete 
som att montera ihop så kallade C-spant som monteras på dörren. Det tar cirka tre arbetsdagar att 
montera ihop de sju som hör till vardera dörr. Det så kallade main skin i kolfiberkomposit agerar 
baskomponent och är fixerad i monteringsjiggen, utifrån detta monteras 
övriga delar. Där inget annat anges ingår förborrning som ett steg i 
monteringen när delar fästs på main skin. 

1. Main skin sätts i en monteringsjigg som hänger i ett räls i taket. 
Rälsen följer de första sex monteringsstegen. Vidare utförs 
följande moment i första stationen: 

a. De sju C-spanten monteras lodrätt på main skin. Balken som latch-systemet sitter i 
monteras horisontellt på nedre delen av dörren.  

b. Upper beam:en monteras samt outer housing och de aluminiumbalkar som sitter 
horisontellt mellan C-spanten. 

2. Main skin borras från utsidan med hjälp av automatiserad borrning. 
3. Innerskinnet nitas fast på insidan i hålen från föregående steg. 
4. Innerskinnet borras från insidan med hjälp av automatiserad borrning. 
5. Delar av hingarna monteras med hjälp av shimsning och nitning. Seal retainer monteras 

och dessutom borras hål för removable skin. 
6. Removable skin monteras i hålen från föregående steg och de sista hingarna monteras. 

Ventileringsluckan monteras och de första elektronikdelarna sätts på.  
7. Dörren demonteras från monteringsjiggen och hängs i en jigg med hjul vid sidan av rälsen. 

a. Målning och tätning av fästelement och delar i aluminium. 
b. Inledande arbete med montering av hydraulik och elsystem. 

8. Lift-systemet monteras samt sista delarna av hydrauliken, elsystemet och latch-systemet. 
9. Funktionstester av genomförs av öppnings- och stängningsfunktionerna. 
10. Med hjälp av laser genomförs en scanning som mäter att alla delar sitter inom givna 

toleranser. 

Efter dessa tio steg kontrolleras även dörren manuellt. Dörren kontrolleras också innan den går 
vidare till nästkommande steg av personalen i det mottagande steget, för att förhindra att en 
felaktigt monterad dörr går vidare i processen. I största möjliga mån åtgärdas felet i stationen, vid 
större problem lyfts dörren ur monteringslinan. Under produktionen monteras delar på en framdörr 
och en bakdörr tillsammans (varannan). De skiljer sig till viss del i konstruktionen och även 
jiggarna de hänger i är olika. För att smidigt kunna gå genom de tio sammanbyggnadsstegen är 
varje station anpassad för att ta lika lång tid, cirka 8-12 h per station. Totalt byggs det sex dörrar 
per vecka.  

 

Utsida           Insida 
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Appendix 8 – Resultat datainsamling 
Identifierade positiva och negativa synpunkter från respektive datainsamlings- och 
fallstudiemoment. Synpunkterna är numrerade från 1-70 för att underlätta arbetet. 

ELiTH Racing 
Användande av verktyg 
Nr. DFM-analys 
1 Fråga 6. Skapar förvirring; det var otydligt om frågan ställs för att få fram hur verktyget 

plundras, om det gäller släppvinkel eller något helt annat. 
2 Fråga 5, 6. Svårt att se skillnaden på syftet mellan frågorna. 
3 Fråga 7. går även den in på plundring av verktyg. Vilken typ av inneslutning är det som 

efterfrågas? 
4 Fråga 5. gör att fokus på produkten minskar och diskussionen övergår till att försöka lista 

ut vad frågorna syftar till. 
5 Fråga 6. gör att fokus på produkten minskar och diskussionen övergår till att försöka lista 

ut vad frågorna syftar till. 
6 Fråga 7. gör att fokus på produkten minskar och diskussionen övergår till att försöka lista 

ut vad frågorna syftar till. 
7 Fråga 3. Svårt att applicera på de profilformer som gäller för denna komponent. 
8 Fråga 5. Svårt att applicera på de profilformer som gäller för denna komponent. 
9 Fråga 6. Svårt att applicera på de profilformer som gäller för denna komponent. 
10 Fråga 9. Kolfiberbodyn kommer inte att genomgå OFP och därför blev den frågan 

irrelevant. 
 

Nr. DPC-checklista 
11 Möjligheter till kommentarer utnyttjas väl genom hela diskussionen. 
12 Att det frågas om ”… optimalt antal... ” skapar en bra diskussion. 
13 Frågor är formulerade på ett sätt som får gruppen att tänka i rätt banor och bra 

diskussioner uppkommer. 
 

Nr. Övergripande 
14 Många gånger under användandet av båda verktygen skapas en viss förvirring över vilka 

komponenter eller delmontage som egentligen diskuteras och tas hänsyn till i analysen. 
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GF Demo 
Användande av verktyg 
Nr. DFM-analys 
15 Väldigt utspridd text, svårt att se vilken information som hör ihop. 
16 Mycket text och information att ta in för varje fråga. 
17 Saknas monteringsaspekter för ohärdade komponenter. 
18 Förvirring över på vilken produktnivå verktyget ska appliceras. 
19 Fråga 1. Förtydliga dubbekrökning. 
20 Fråga 2. Frågan skapar förvirring, otydligt om det är symmetri i laminat eller geometri 

som efterfrågas. 
21 Fråga 2. Förtydliga i vilket plan ska komponenten vara symmetrisk. 
22 Fråga 2. Förtydliga fördelarna med symmetri. 
23 Fråga 4. Tryckplåtar är vanliga för att förbättra ytor som inte är mot verktyget. 
24 Fråga 4. Förtydliga att det är yta mot andra komponenter än de integrerade delarna som 

berörs. 
25 Fråga 5. Förtydliga bilden och att det är negativ släppvinkel som är det viktiga. 
26 Fråga 5. Förtydliga åt vilket håll det är tänkt att plundra. 
27 Fråga 5. Dessa tvärsnitt försvårar även bagning. 
28 Fråga 6. Förtydliga vilket tvärsnitt som är problematiskt. 
29 Fråga 6. Förtydliga åt vilket håll det är tänkt att plundra. 
30 Fråga 7. Förtydliga hur frågan skiljer sig från 5 och 6. 
31 Fråga 7. Inneslutningar försvårar även bagning. 

 

Nr. DPC-checklista 
32 Saknar en inledande beskrivning. 
33 Bra frågor som skapade givande diskussioner. 
34 Hade varit bra att skriva kommentarer även på de påståenden som uppfylls. 
35 Fungerade bra att kolla på ett helt system och analysera ingående komponenter samtidigt. 

 

Nr. Övergripande 
36 Basala påståenden. 
37 Bra med tillgång till CAD-modell och att spara bilder på berörda komponenter 

tillsammans med analysen. 
38 Saknas ett sätt att kunna vikta och prioritera i verktygen. 
39 Bra att kunna tydligt visa varför vissa beslut är tagna. 
40 Önskvärt med en handbok som beskriver vilka delar som ska analyseras. 

 

Verifiering riktlinjer 
Jämförelse mellan teoretisk prediktion och den faktiska tillverkningen av testartikeln. Resultat från 
teknisk rapport samt samarbete med Karlsson & Limrell (2015). OFP observerades inte och har 
därför inte analyserats i jämförelsen. 
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 Ytterskin U-balk Noodlar Lock I-profil Blades Totalt 
Fråga 1     x  1 
Fråga 2    x  x 2 
Fråga 3       0 
Fråga 4   x    1 
Fråga 5       0 
Fråga 6  x     1 
Fråga 7  x     1 
Fråga 8       0 
Fråga 9       - 
Fråga 10       0 

 

Nr. Kommentarer avvikelser 
41 Fråga 6, 7. Komponenten innesluter verktyget i produktion men har besvarats som att 

den inte gör det. 
42 Fråga 4. Komponenten är ett fillermaterial vars uppgift är att ha kontaktyta mot andra 

komponenter. 
43 Fråga 2. Komponenten är trots asymmetrisk geometri enkel att tillverka. 
44 Fråga 1. Komponenten är relativt enkel att forma trots sin komplexitet, dock behövde 

sista formningen utföras för hand. 
45 Fråga 2. Komponenten är trots asymmetrisk geometri enkel att tillverka. 
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Bulk Cargo Door 
Användande av verktyg 
Nr. DFM-analys 
46 Fråga 2. Symmetri har egentligen inte med tillverkning att göra. 
47 Fråga 10. Frågan om utskärningar förvirrar. 
48 Fråga 3. Är något förvirrande, problematiken bygger mer på att en z-profil kräver 

antingen formning i två steg eller mer komplicerade verktyg. 
49 Fråga 7. Inneslutningar i konstruktionen (insidan av spanten) används gummiverktyg. 
50 Fråga 9. Radier i konstruktionen är anpassade för att fungera i OFP. 
51 Fråga 10. Viktreducerad genom optimering av mängden lager. 

 

Nr. Övergripande 
52 Inga hållf-aspekter. 

 

Verifiering riktlinjer 
Nr. Produktionsproblem 
53 Fråga 1. Geometri från enkelkrökning till dubbelkrökning ger upphov till veckning i 

avsmalnande ytor. 
54 Fråga 1. Ytterskinet är så pass lite dubbelkrökt att det inte är ett ”stort” problem. 
55 Fråga 4. Tryckplåtar kan användas för att förbättra en yta som inte är mot verktyget. 
56 Fråga 9. Bag-yta försvårar OFP så krävs ett viss yt-finhet. 
57 Fråga 9. Nudlar är svåra att kolla i OFP. 
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Aileron 
Användande av verktyg 
Nr. DFM-analys 
58 Fråga 2. Symmetri tolkas som symmetri i upplägg och inte geometri. 
59 Fråga 4. Frågan kommer alltid leda till avvikelse, det viktiga är om montering sker mot 

verktygsyta eller inte?! 
60 Fråga 3. Har en liten z-profil längst ut på ena ytterskalet, men kräver inte 

tvåstegsformning. 
61 Fråga 5, 6. Lagt in extra material för att konstruktionen ska klara av plundringen. 
62 Fråga 5, 6. Konstruktionen är lite vriden för att hela tiden hålla positiv släppvinkel i 

spanten. 
63 Fråga 9. Konstruktionen har fått överkompenseras för att inte alla delar kan kontrolleras 

i OFP. 
64 Fråga 6, 7. Inneslutna i konstruktionen (insidan av spanten), men har positiv släppvinkel 

åt sidan. 
 

Verifiering riktlinjer 
Nr. Produktionsproblem 
65 Fråga 5, 6. Relativt låg släppvinkel i förhållande till dess längd men det går att plundra 

relativt bra. 
66 Fråga 4. Används tryckplåtar på utsidan för att få en bättre yta, men måste ändå 

ytbehandlas. 
67 Fråga 5, 6. Stålverktygen krymper lite efter härdning vilket underlättar plundringen. 
68 Fråga 8. Krävs extra efterbearbetning i form av utskärningar för att komma åt vid 

montering av beslag i SB. 
69 Fråga 9. Utvecklat specialverktyg i OFP, framförallt problem med radier. 
70 Fråga 4. Tryckplåtar är svåra att få till perfekt passform över hela ytan. Dålig passform 

kan leda till att luftfickor bildas och då blir hela artikeln kasserad. 
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Att använda DFM/A i utvecklingsprocessen 
För att få reda på hur Saab önskar arbeta med DFM/A i sin produktutvecklingsprocess ställdes 
frågor om detta till de intervjuade. Här är en sammanställd lista med reflektioner: 

Synpunkter 
Möten med tvärfunktionella team på ca. 5-6 personer. 
Uppskattad tid 2-4h. 
Rum med tillgång till projektor och dator med CAD-modell. 
Tankesättet måste vara med från inledningen. 
Bra med checklistor för att säkra att man inte glömt något. 
Bra att ha med någon som kan leda genomgången. 
Kontinuerlig uppföljning av DFM/A under utvecklingsprocessen. 
Tydlig avstämning innan PDR. 
Utbildning, hel- eller halvdag med teoretiska och praktiska övningar. Genomgång av 
verktygen och riktlinjernas teoretiska bakgrund. 
Inspirationsunderlag tidigt i processen samt granskningsunderlag. 
Framförallt riktat mot konstruktören. 
Stöd som finns idag bygger mycket intern kunskap från tidigare lösningar. 
Använder sig av sina kunders designhandböcker. 
Tydligt visa på för- och nackdelar mellan olika koncept och designförslag. 
Kunna dokumentera; ”varför tog vi det här beslutet?”. 
Bra för att identifiera förbättringsområden vid omdesign av en befintlig produkt samt 
visa på förbättringar i nya konstruktioner. 
Bra med checklistor för att kolla att man inte har glömt något under nydesign-projekt. 
Få in tydligare mål i processen och inte bara låta hållfasthet styra. 
Bör användas både under preliminärutveckling och vidareutveckling. 
Saknas strukturerade analysmetoder i dagsläget. 
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Appendix 9 – Resultat klusteranalys 
Synpunkterna från datainsamlingen och hur de är kopplade till Metod 2013, både ur teknik- och 
användarperspektiv. 

Kategori  Tekniska aspekter Metodverktygsaspekter 
Fråga 1 3 1 
Fråga 2 3 4 
Fråga 3 2 1 
Fråga 4 5 2 
Fråga 5 1 4 
Fråga 6  5 
Fråga 5 & 6 4 1 
Fråga 7 2 3 
Fråga 6 & 7 1 1 
Fråga 8 1  
Fråga 9 5 1 
Fråga 10 1 1 
DFM-analysen övergripande  4 
DPC-listan övergripande  7 
Övergripande  7 

 

De identifierade synpunkterna grupperade i supergrupp samt grupp. Siffrorna motsvarar vilken 
synpunkt i Appendix 8 – Resultat datainsamling som avses. Siffror inom parentes är synpunkter 
som ansågs vara synonyma med andra. 

Tekniska aspekter Synpunktsnr. (synonym synpunkt) 
Formning 42, 46 (43, 45), 48 (60), 53, 54 (44), 70 
Härdning och plundring 31 (27), 49, 61, 62, 64, 65, 67 
Efterbearbetning 51, 66 (23, 55), 68 
OFP 50, 56, 57, 63, 69 

 

Metodverktygsaspekter Synpunktsnr. (synonym synpunkt) 
Produktapplicering 8 (10), 9 (7), 14 (18), 35 
Diskussion och dokumentation 11, 13 (12, 33), 34, 37, 39 
Frågeformulering 3, 4 (1, 5, 6, 20, 26, 28, 47), 19, 24, 25 (29),  

30 (2), 41, 58 (21), 59 
Resultat 17, 36, 38, 52 
Information 15, 16, 22, 32, 40 
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Appendix 10 – IM2013 mot M2015 
Integreringsmöjligheter 
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Concept DFM/A screening (Tidigare Beslutsmatris) 
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DFM-checklista (Tidigare DFM-analys) 
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DFA-checklista (Tidigare DPC-checklista) 
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Appendix 11 – Metod 2015 : DFM/A-
manual 
Följande kommer den manual där DFM/A-metodens beståndsdelar beskrivs inriktat mot 
konstruktören. 



  2015-09-08 
 

 Jonas Jensen 
 Sara Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFM/A-manual för integrerade 
strukturdelar i kolfiberkomposit 
Ett stöd för utvecklande av DFM/A-anpassade artiklar 



   

Versionshantering 
Version Datum Utförd av Beskrivning 
1 2015-09-08 Jonas Jensen 

Sara Nilsson 
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1 Design for Manufacturing/Assembly 
Design for X (DFX) används som en samlingsterm för olika ”Design for …”-metoder. DFX-
verktygen är en samling av utvecklingsmetoder som kan användas som ett stöd i 
utvecklingsprocessen för att identifiera och utvärdera konstruktionslösningar utifrån vald 
X-inriktning. X:et kan översättas till många olika områden där exempel är manufacturing, 
environment, assembly eller reliability. 

Denna manual avser Design for Manufacturing/Assembly (DFM/A). Traditionellt 
definieras ”Manufacturing” som de processer som berör tillverkningen av de individuella 
komponenterna och ”Assembly” som de handlingar där komponenterna sedan sätts ihop 
med varandra. Genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen applicera DFM/A-metoder 
förväntas den totala utvecklingstiden och -kostnaden minska. På så sätt kan man 
snabbare få produkten till marknaden till ett lägre pris. Även oväntade problem som 
uppstår under produktionen förväntas minskas och tack vare det ge en högre 
kvalitetssäkring. DFM/A är också en effektiv metod för att skapa ett tvärfunktionellt 
samarbete mellan exempelvis konstruktions- och produktionsavdelningen. Detta hjälper 
att undvika den sekventiella processen som kan leda till suboptimering utifrån varje 
avdelnings uppgift. 

Genom att kombinera Design for Manufacturing och Assembly kan komponenter tas fram 
som underlättar produktionsprocessen under båda momenten.  
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2 DFM/A-metoden på Saab 
Här beskrivs hur DFM/A används i produktutvecklingsprocessen på Saab. Tillhörande 
DFM/A-verktyg är markerade med tjock text och beskrivs mer ingående i följande kapitel. 
I Figur 1 visas de steg i produktutvecklingsprocessen på Saab som är relevanta för 
konstruktionsarbetet. 

 
Figur 1 – Förenklad modell över aktiviteter relaterad till konstruktion i produktutvecklingsprocessen. 

2.1 Arbetsprocessen 
Det är viktigt att DFM/A tas i åtanke från allra första början av 
produktutvecklingsprocessen och att det sedan återkommer genom hela förloppet. 
Nedan beskrivs hur detta sker i varje steg i Saabs produktutvecklingsprocess. 

Definiera Functional Baseline 
I detta steg sätts målsättning och krav för DFM/A-prestanda för det aktuella projektet. 
Som en del av arbetet med DFM/A, under perioden då Functional Baseline definieras, 
delas ingående artiklar upp i komponenter och fästelement. Komponenter i detta fall syftar 
på de delar som skapar strukturen i produkten. Därefter definieras baskomponenten, det 
är den komponent som resterande komponenter och delmontage ska monteras på. Oftast 
är det den komponent som fästs i en jigg. Beroende på storlek på produkten kan den 
sedan delas upp i flera delmontage som kan tilldelas olika konstruktörer för fortsatt arbete.  

Upprätta konstruktionsförslag 
Inledningsvis analyseras ingående komponenter med verktyget Integreringsmöjligheter 
(beskrivning av verktyget finns i kapitel 4 Integreringsmöjligheter). Syftet med frågorna i 
verktyget är att identifiera de komponenter som är möjliga att eliminera eller integrera. 
Resultatet av detta ligger sedan till grund för konceptgenereringen. Med hjälp av 
benchmarking, tidigare konstruktionslösningar och DFM/A-riktlinjer (riktlinjerna finns 
under kapitel 3 DFM/A-riktlinjer) genererar konstruktören olika koncept. Koncepten ska 
försöka optimera antalet komponenter genom att integrera de komponenter som 
identifierats och som kan motiveras ekonomiskt utifrån producerbarhet.  
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Med hjälp av verktyget för Concept DFM/A screening (beskrivning av verktyget finns i 
kapitel 5 Concept DFM/A screening) utvärderas de utmärkande koncepten gentemot 
varandra. Verktyget utgår från enkla produktionstekniska aspekter för att koncept som 
inte är så långt utvecklade ska kunna utvärderas. Utvärderingen sker genom en 
diskussion mellan personer från framförallt konstruktion och produktion för komposit. 
Syftet är att skapa en diskussion kring producerbarhet för att lyfta fram problemområden. 
Utifrån dessa utvecklas sedan koncepten ytterligare för att undvika produktionstekniskt 
svåra konstruktioner. 

PDR & Formulera Design Baseline 
Inför PDR:en ska DFM- och DFA-checklistorna (beskrivning av verktygen finns mer 
ingående under kapitel 6 DFM- och DFA-checklist) ha gåtts igenom med en 
tvärfunktionell grupp. Checklistorna är utformade från DFM/A-riktlinjerna så om 
konstruktionen är utformad i linje med dessa bör checklistorna uppfyllas utan större 
svårigheter. Gruppen som analyserar konstruktionen med checklistorna bör innehålla den 
ansvariga konstruktören och exempelvis personer från hållfasthets- och 
produktionsavdelningen.  

Design Baseline fastslår beslut om konstruktion, produktions- och verifieringsförslag 
utifrån PDR:en. Design Baseline står dessutom som grund för det fortsatta arbetet under 
detaljutvecklingen. Här definieras de delar av konstruktionen som behöver 
vidareutvecklas för att uppnå satta mål och krav för DFM/A. 

Detaljutveckling 
Utifrån Design Baseline vidareutvecklas konceptet och DFM/A-riktlinjerna finns återigen 
som ett stöd för konstruktören. Olika lösningsförslag kan även i det här stadiet utvärderas 
med hjälp av de ingående DFM/A-verktygen och itereras för att utveckla koncepten 
ytterligare. De komponenter vars utformning som inte kan påverkas på grund av andra 
krav men som ändå har identifierats som svårtillverkade bör här undersökas om andra 
förebyggande åtgärder kan appliceras. Lösningar som extra kontroller under 
tillverkningen eller om extra tydliga produktionsunderlag kan reda ut problematiken. Det 
är dock alltid mest önskvärt att åtgärda grundproblemet i utformningen. 

CDR & Skapa produktionsunderlag 
CDR säkerställer att den föreslagna konstruktionen uppfyller definierade krav, 
produktionsekonomin och ger en bas för godkännande av konstruktionsritningar och 
serietillverkning. Till CDR:en har alla identifierade brister i DFM/A-synpunkt åtgärdats och 
lösningarna redovisas vid granskningen för att säkerställa att även målsättningen för 
DFM/A uppnås.  

Tillverkning 
När produkten har tillverkats följs resultatet upp som en del av lessons learned i projektets 
avslut. Här noteras vilka lösningar som ur en DFM/A-synpunkt har fungerat bättre eller 
sämre.  
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2.2 Användning av DFM/A-verktyg 
I arbetsprocessen ingår fyra olika verktyg (Integreringsmöjligheter, Concept DFM/A 
screening, DFM- och DFA-checklist) som ska finnas som ett stöd för konstruktören under 
utvecklingsprocessen. Generella anvisningar för användning och tolkning av resultat 
beskrivs i detta kapitel. 

2.2.1 Användning 
När man använder verktygen som en naturlig del av utvecklingsprocessen kommer 
tankegångar, argumentation och beslut kontinuerligt antecknas i verktygen. Detta 
underlättar dokumentering av utvecklingsprocessen då stegen i processen blir 
självdokumenterande.  

Så som verktygen är utformade bygger de på subjektiva bedömningar. Det är därför att 
föredra att använda verktygen i grupp för att få in flera åsikter. Allra helst ska personer 
med olika kompetenser samarbeta i tvärfunktionella grupper för att få ett brett synsätt på 
komponenterna som undersöks. På så sätt minskar den subjektiva bedömningen 
inverkan på resultatet. 

Metoden i sin helhet och verktygen är framförallt till för att skapa diskussion och 
ifrågasätta, mer än att hitta rätt eller fel i en komponent. Det är viktigt att hålla en positiv 
stämning och våga tänka utanför boxen.  

2.2.2 Resultat 
Resultaten ur verktygen ger en indikation på styrkor och svagheter hos den analyserade 
komponenten. Under arbetet med verktygen bör flera styrkor ha identifierats i olika 
lösningsförslag och där bör kombinationsmöjligheter undersökas Det är sedan upp till 
konstruktören eller projektgruppen att värdera vilka delar i konstruktionen som behöver 
åtgärdas eller vidareutvecklas.  

Många gånger kan andra krav för exempelvis hållfasthet eller vikt påverka huruvida en 
lösning kan förändras eller inte. Detta är viktigt att diskutera så att en lösning som är 
fördelaktig för alla tas fram. I vissa fall kan en konstruktionsförändring vara omöjlig, men 
i och med att problematik som kan uppkomma i produktionen har identifierats i 
konstruktionsfasen kan ändå förebyggande åtgärder sättas in. Exempelvis kan 
extrakontroller, extra tydliga produktionsunderlag eller andra proaktiva åtgärder 
appliceras. Dock är en konstruktionsförändring att föredra eftersom problematiken då kan 
elimineras fullständigt.  
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3 DFM/A-riktlinjer 
I detta kapitel beskrivs de riktlinjer som identifierats som viktiga för en 
produktionsanpassad konstruktion. Kapitlet är uppdelat i DFM- och DFA-riktlinjer där det 
första tar upp riktlinjer för konstruktion av kolfiberkompositkomponenter och hur dessa 
kan minimera produktionssvårigheter. DFA-riktlinjerna behandlar konstruktion av 
produkter och delsystem och minimering av svårigheter vid sammanbyggnad. 

Grupperingen och rubrikerna för riktlinjerna visas nedan: 

DFM1. Dubbelkrökta ytor 
DFM2. Utformning av tvärsnitt med formen som ett Z 
DFM3. Montering av ohärdade komponenter av pre-pregmaterial 
DFM4. Viktoptimering av komponenter 
DFM5. Sättande av toleranser 
DFM6. Utformning av komponenter för åtkomst vid montering 
DFM7. Utformning av komponenter för åtkomst vid OFP 

DFM8. Plundring av komponenter från verktyg 
DFM9. Konstruktioner med inneslutna verktyg 
DFM10. Placering av verktyg 

a. Yta för montering av härdade komponenter 
b. Yta för utförande av OFP 

DFA1. Optimering av antalet komponenter i ett delsystem 
DFA2. Användning av standardiserade komponenter i så stor utsträckning 

som möjligt i delsystemet 
DFA3. Optimering av antalet fästelement i ett delsystem 
DFA4. Användning av standardiserade fästelement i så stor utsträckning 

som möjligt i delsystemet 
DFA5. Anpassning av delsystemets konstruktion för demontering och 

service av berörda komponenter 

DFA6. Utformning av komponenter för att motverka felmontering 
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DFA7. Verifiering av att komponenterna har monterats på rätt sätt 
DFA8. Lagerhållning och plockning av komponenterna i delsystemet innan 

montering 
DFA9. Grepp och hantering av komponenterna i delsystemet under 

montering 
DFA10. Minimering av risken för att ömtåliga komponenter skadas under 

montering 

DFA11. Konstruktion genom parallella sammanbyggnadsoperationer 
DFA12. Montering från en baskomponent som övriga komponenter monteras 

mot 
DFA13. Ompositionering av konstruktionen under montering 
DFA14. Minimering av antalet monteringsriktningar 
DFA15. Verktyg 

a. Verifiering av delsystemet 
b. Åtkomst för verktyg vid montering 

DFA16. Målet för monteringstid 
DFA17. Förbättring av monteringseffektiviteten jämfört med tidigare 

generations delsystem 

3.1 DFM-riktlinjer 
De riktlinjer som tagits fram finns i detta avsnitt beskrivna tillsammans med den 
bakomliggande problematiken och förklarande bilder. Riktlinjerna är här kategoriserade i 
Konstruktion och Verktyg beroende på om de berör konstruktionstekniska aspekter eller 
hur formningsverktygen bör beaktas. 

Konstruktion 
DFM1. Dubbelkrökta ytor 

De största problemen med dubbelkrökta ytor kommer från svårigheterna att drapera 
kolfiberkomposit. Kolfiberkomposit i pre-pregform med bara en fiberriktning kan i regel 
endast böjas i en riktning i taget. Detta skapar glipor och överlapp som i sin tur leder till 
kompromissad hållfasthet. Exempel på detta kan ses i Figur 2. 
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Figur 2 – Exempel på hur en dubbelkrökt yta orsakar glipor och överlapp för pre-preglaminat. 

Problematiken med dubbelkrökta är till viss del materialberoende då varje material har 
olika draperbarhet. Detta medför att material måste tas i beaktning då en 
konstruktionslösning ska utvärderas. Även graden av dubbelkrökning måste tas i 
beaktning; är ena eller båda radierna tillräckligt stora kan de negativa aspekterna med 
dubbelkrökning lindras eller försvinna helt. 

Dubbelkrökta ytor bidrar även till svårigheter att lägga en symmetrisk fiberriktning genom 
materialet. Detta kan leda till att komponenten förvrids vid härdning. Enligt samma princip 
är även problem med återspring markantare vid dubbelkrökta ytor. 

DFM2. Utformning av tvärsnitt med formen som ett Z 
Om laminat måste läggas i en Z-profil krävs ofta tvåstegsformning vilket är kostsamt och 
kan medföra kvalitetsproblem. På grund av tjockleksvariationer vid härdning är det svårt 
att få bra precision vid all formning som kräver han- och honverktyg.  

Vid formning av Z-profiler uppstår även problem då det bildas större skjuvspänningar 
mellan laminaten vilket kan leda till svårigheter att få bort överbliven matris och luft i 
materialet. Exempel på detta kan ses i Figur 3. 
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Figur 3 – Exempel på en Z-profil och hur delamineringen kan se ut i radien. 

DFM3. Montering av ohärdade komponenter av pre-pregmaterial 
I ohärdat tillstånd är pre-preglaminat klibbiga vilket gör inpassning svår vid montering. 
Materialet gör det omöjligt att ”skjuta” delar längs med andra delar. Ett exempel på detta 
kan ses i Figur 4. För att komma runt detta är det viktigt att konstruera artiklar på ett 
sådant sätt som gör det möjligt att montera delarna så att de läggs an mot endast en yta 
i taget.  

 
Figur 4 – Svår montering av ohärdade komponenter på grund av vidhäftning av material. 

Ofta kan montering av ohärdade komponenter lösas genom smarta produktionslösningar 
där komponenter monteras mot varandra i steg. Exempel på detta för en simpel 
konstruktion kan ses i Figur 5. 
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Figur 5 – Exempel på hur montering av ohärdade komponenter kan lösas genom stegvis montering. 

DFM4. Viktoptimering av komponenter 
Ett sätt att viktoptimera komponenter är att skära ut så kallade lättviktshål där 
hållfasthetskraven gör det möjligt. Detta kräver dock att komponenten genomgår 
efterbearbetning vilket så långt som möjligt bör undvikas. Efterbearbetning innebär extra 
tillverkningssteg som kan undvikas genom att istället viktoptimera materialet. 
Viktoptimering av material sker först och främst genom att optimera antalet laminat som 
läggs. Genom att trappa ner antalet laminat på områden med lägre hållfasthetskrav kan 
konstruktionens vikt sänkas samtidigt som ingen extra efterbearbetning krävs. Ett 
exempel går att se i Figur 6. 

 
Figur 6 – Exempel på viktoptimering av laminat genom tjocklekstrappning. 
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DFM5. Toleranssättning 
I de fall konstruktioner av kolfiberkomposit kräver en hög geometrisk precision i form av 
små marginaler eller fin ytjämnhet krävs ofta dyra verktyg och efterbearbetning. Om 
konstruktionen kan ges större marginaler kan dessa extra moment undvikas och 
tillverkningskostnaden sänkas. Större marginaler kan dock leda till problem vid montering 
då bristen på precision gör att andra sorters efterbearbetning krävs.  

DFM6. Utformning av komponenter för åtkomst vid montering 
För att så långt som möjligt underlätta och därmed sänka kostnader och tidsåtgång vid 
montering bör åtkomst för monteringsverktyg osv. tas i åtanke vid konstruktion. Många 
fästelement kräver åtkomst på båda sidorna vilket kan vara svårt i trånga utrymmen.  
Detta gäller både för åtkomst för verktyg och för utrymme för fästelementens geometri. 
Exempel på svåråtkomlig montering kan ses i Figur 7. 

 
Figur 7 – Exempel på konstruktion som gör montering av fästelement svåråtkomlig på grund av lång 
konstruktion. 

För att underlätta åtkomlighet vid montering krävs i värsta fall att utskärningar görs i 
komponenten. Detta innebär efterbearbetning av komponenten vilket bör undvikas för att 
sänka kostnader och ledtider. Om möjligt bör istället fästpunkter och liknande placeras 
på platser där montering är enklare att utföra. 

DFM7. Utformning av komponenter för åtkomst vid OFP 
Precis som för montering krävs det extra utrymme vid oförstörande provning (OFP). 
Provningen görs med hjälp av verktyg av olika storlek som alla behöver åtkomst till de 
berörda områdena. Områden som kan leda till extra svårigheter vid OFP är i första hand 
invändiga radier som kanter och hörn. I många fall krävs specialanpassade verktyg för 
att kunna utföra provningen. 
Om inte OFP kan utföras på delar av en komponent kan inte strukturens hållfasthet 
säkerställas. Detta kan kräva att konstruktionen behöver kompenseras genom 
förstärkningar på andra områden vilket skulle medföra extra vikt och en högre kostnad. 
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Verktyg 
DFM8. Plundring av komponenter från verktyg 

På grund av att kolfiberkomposit härdas vid en förhöjd temperatur kommer utvidgning och 
krympning av material och härdning av matris leda till att verktyg ”fastnar”. För att 
möjliggöra plundring av artiklar är det därför viktigt att ha åtminstone en plundringsriktning 
med positiv släppvinkel. Exempel på hur plundring kan se ut och vilka släppvinklar som 
krävs kan ses i Figur 8 och Figur 9. 

 
Figur 8 – Plundring av verktyg där positiv släppvinkel krävs i en dimension. 

 
Figur 9 – Plundring av verktyg där positiv släppvinkel krävs i flera dimensioner. 

Ju djupare konstruktionen är desto större kan släppvinkeln behöva vara. Ett 
riktningsvärde är 0,5° för grunda konstruktioner (mindre än 15 cm) medan djupare 
konstruktioner kan kräva 1-3°. Något annat som kan påverka storleken på släppvinkel är 
vilken ytfinhet som verktygsytan får. Finare yta betyder lägre krav på släppvinkel. 

DFM9. Konstruktioner med inneslutna verktyg 
En ytterligare svårighet vid plundring uppstår om konstruktionen innesluter ett verktyg. Ett 
exempel på en sådan konstruktion kan ses i Figur 10. Saknas en plundringsriktning krävs 
verktyg som kan plundras på något annat sätt, exempelvis genom att man använder sig 
av verktyg som går att plocka isär inuti inneslutningen. Detta medför dock ett mer 
komplicerat plundringssteg som leder till en ökad tillverkningstid och -kostnad. 
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Figur 10 – Exempel på konstruktioner där verktyg innesluts. 

Det finns också så kallade offerverktyg som härdas in i komponenten och blir en del av 
strukturen. Detta leder däremot till att varje komponent måste ha ett eget verktyg vilket 
också ger en pålagd kostnad.  

DFM10. Placering av verktyg 
På grund av de fiber- och matrisvariationer som finns i kolfiberkomposit uppstår alltid 
tjockleksvariationer i härdade komponenter och dessa variationer leder till ojämna ytor. 
Tjockleksvariationerna kommer dock endast att uppstå i motsatt riktning till verktygssidan 
samtidigt som verktygssidan har bra geometrisk precision och ytjämnhet. Exempel på hur 
detta kan se ut kan ses i Figur 11. 

  
Figur 11 – Förenkling av hur tjockleksvariationer kan se ut genom ett kompositmaterial. 

Val av placering av verktyg blir därför av stor vikt då ytfinheten kan ha inverkning på till 
exempel montering, OFP och aerodynamik. Generellt bör verktyg placeras mot de ytor 
som kommer utgöra den aerodynamiska formen för att undvika efterbearbetning av 
dessa. För fall där detta inte är fallet eller där komponenten saknar aerodynamiska ytor 
bör följande riktlinjer användas. 

a. Yta för montering av härdade komponenter 
Tjockleksvariationerna medför att om kolfiberkomponenten ska monteras mot någonting 
eller få någonting monterat på den så bör detta ske mot verktygsytan. Om montering 
måste ske mot ytan som inte är verktygsyta kan det betyda att efterbearbetning i form av 
flytande mellanlägg (”shims”) måste appliceras mellan komponenterna. Detta flytande 
mellanlägg består av epoxi vilket ger en tidskrävande och arbetsmiljöfarlig process som 
helst undviks. Epoxi måste härda vilket ger en extra ledtid och medför hälsorisker i form 
av allergi m.m. 
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b. Yta för utförande av OFP 
För att kunna utföra en korrekt OFP med en tydlig bild av materialets uppbyggnad krävs 
en jämn yta att utföra mätningarna mot. Precis som vid montering av komponenter är det 
därför att föredra att göra detta mot verktygsytan. 

3.2 DFA-riktlinjer 
De riktlinjer som tagits fram finns i detta avsnitt beskrivna tillsammans med den 
bakomliggande problematiken och förklarande bilder. Riktlinjerna är här kategoriserade i 
Integrering, Utformning av komponenter och Montering. 

Integrering 
DFA1. Optimering av antalet komponenter i ett delsystem 

Det optimala antalet komponenter i ett delsystem är en fråga starkt kopplad till 
tillverkningsprocessen. Ofta är det möjligt att bygga en produkt med färre komponenter 
vilket i teorin borde skapa en enklare sammanbyggnadsprocess. Det är dock viktigt att 
hitta en balans mellan tillverkning av komponenter och sammanbyggnad så att produkten 
inte suboptimeras för ett av momenten. 

Optimering av antalet komponenter i ett delsystem bör utföras genom diskussioner utifrån 
olika tekniska aspekter. Diskussionerna bör därför tas i grupper där tvärfunktionella 
resurser utnyttjas genom att ansvariga för dessa tekniska aspekter bidrar. Genom att 
utnyttja de frågor som ställs i verktyget Integreringsmöjligheter kan en vägledning för 
diskussionen fås. Med hjälp av det kan komponenter som är kandidater för 
integrering/eliminering identifieras.  

Fokus ligger på att skapa en diskussion kring möjligheter till integrering av komponenter 
från olika avdelningars aspekt. Fokus ligger inte på att ta reda på det optimala antalet 
komponenter. 

DFA2. Användning av standardiserade komponenter i så stor utsträckning 
som möjligt i delsystemet 

Genom att återanvända tidigare använda komponenter kan det totala antalet olika 
komponenter som behövs sänkas. Färre olika komponenter kan sänka kostnaden för en 
produkt genom att möjliggöra för större serier av komponenter som möjliggör optimering 
av produktionen då tillverkningsvolymerna ökar. Ett mindre antal olika komponenter leder 
även till sänkta kostnader kopplade till lagerhållning och administration. Dessutom kan 
det underlättad sammanbyggnad genom att det exempelvis blir färre olika komponenter 
som ska plockas. 

DFA3. Optimering av antalet fästelement i ett delsystem 
Antalet fästelement ett delsystem innehåller har en direkt koppling till hur lång tid 
sammanbyggnaden av delsystemet tar. Det är därför av högst önskvärt att sänka antalet 
fästelement. Det är även önskvärt att göra genomtänkta val av fästelement utifrån 
sammanbyggnadsaspekter. Ofta kan flera fästelement av en mindre dimension bytas ut 
mot få av en större där den minskade monteringskostnaden kan kompensera för dyrare 
komponenter.  
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Precis som i frågan om det optimala antalet komponenter i delsystemet ligger inte fokus 
här på att ta reda på det optimala antalet fästelement. Utifrån hållfasthets-, 
sammanbyggnads- och konstruktionsaspekt ska delsystemen utvärderas med målet att 
undvika fler fästelement än vad som krävs. 

DFA4. Användning av standardiserade fästelement i så stor utsträckning som 
möjligt i delsystemet 

Analogt till hur ett minskat antal olika komponenter i ett delsystem önskas är även ett få 
antal olika fästelement att eftersträva. Genom att minska antalet olika fästelement kan 
konstruktionstid, inköpskostnader och monteringstid minskas. Ett mindre antal olika 
fästelement leder också till sänkta kostnader kopplade till lagerhållning och 
administration.  

Avvägningen mellan att exempelvis minska antalet fästelement men ha fler storlekar är 
en svår fråga som kan vara relevant att diskutera här. 

DFA5. Anpassning av delsystemets konstruktion för demontering och service 
av berörda komponenter 

Det är viktigt att tidigt i konstruktionsprocessen tänka på till vilken nivå delsystemet bör 
vara demonterbart. Detta styrs först och främst av komponenternas servicebehov vilket 
därför är en bra faktor att undersöka till att börja med. Eftersom faktorn också bidrar till 
att undersöka integreringsmöjligheter av komponenter i produkten är den väldigt viktig att 
besvara tidigt. 

Utformning av komponenter 
DFA6. Utformning av komponenter för att motverka felmontering 

För att underlätta sammanbyggnad av komponenter bör processen tas i åtanke vid 
konstruktion av komponenterna. Detta kan göras genom att utforma komponenterna för 
att motverka felmontering. Det kan göras genom att till exempel utnyttja symmetri och 
därmed öka antalet korrekta monteringssätt. Ett annat sätt är att göra komponenterna 
tydligt asymmetriska och därmed göra det väldigt tydligt vid eventuella felmonteringar. 
Exempel på hur symmetri och asymmetri kan användas för att uppnå detta kan ses i Figur 
12. 

 
Figur 12 – Exempel på hur symmetri och asymmetri kan användas. 
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DFA7. Verifiering av att komponenterna har monterats på rätt sätt 
På samma sätt som komponenter kan utformas för att motverka felmontering kan de även 
utformas för att verifiera monteringen av dem. Kan tiden för verifiering och antalet 
felmonteringar minskas kan kostnaden för inspektion sänkas och kvalitetssäkringen hos 
produkten ökas. 

DFA8. Lagerhållning och plockning av komponenterna innan montering 
Om en komponent är utformad på ett sätt sådant att lagerhållning och plockning av dem 
är svårt eller kräver extra utrustning kommer kostnad och tid för sammanbyggnad öka. 
Det kan till exempel innebära att komponenterna är svåra att stapla, att de fastnar eller 
låser sig i varandra eller att de är för små eller för tunga för manuell plockning. Även 
komponenter som är obehagliga att plocka bör undvikas, detta kan till exempel vara 
komponenter som är vassa, hala, varma eller kalla. Exempel på konstruktioner som 
motverkar några av dessa problem kan ses i Figur 13. 

 
Figur 13 – Konstruktioner som motverkar att komponenter fastnar eller trasslar sig i varandra. 

DFA9. Grepp och hantering av komponenterna i delsystemet under montering 
På samma sätt som lagerhållning och plockning försvårar och höjer kostnaden för 
tillverkning kan svårigheter att greppa och hantera komponenter bli problematiskt. Hala, 
ömtåliga, töjbara, väldigt små eller stora komponenter eller komponenter med skaderisk 
för den som hanterar dem (exempelvis att komponenterna är vassa eller lätt flisar sig) bör 
undvikas. 

DFA10. Minimering av risken för att ömtåliga komponenter skadas under 
montering 

Många komponenter inom flygindustrin har höga tillverkningskostnader vilket gör det 
viktigt att de inte skadas vid hantering. Komponenter bör därför utformas så att risken för 
att de skadas är minimal, till exempel genom minska hur ömtåliga de är och minska risken 
för att de tappas. Detta kan även innebära att man försöker underlätta 
monteringsmomentet för särskilt utsatta komponenter. 
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Sammanbyggnad 
DFA11. Konstruktion genom parallella sammanbyggnadsoperationer 

För att underlätta monteringen av stora och komplexa produkter bör flera 
monteringsoperationer kunna utföras samtidigt. Exempelvis kan delmontage göras 
separat som sedan monteras på en baskomponent. Detta gäller på alla produktnivåer 
vilket betyder att delsystem bör kunna monteras parallellt men att även de delar som 
utgör delsystemen bör kunna monteras parallellt. Exempel på hur en sådan 
monteringsprocess kan se ut kan ses i Figur 14. 

 
Figur 14 – Konstruktion anpassad för att monteras i tre olika stationer. 

Genom att dela upp sammanbyggnad av produkter och delsystem på flera stationer kan 
ledtiden därmed sänkas. Enligt samma princip är även modulbaserade produkter att 
föredra. Därmed kan även positiva effekter i och med högre servicebarhet uppnås. 

DFA12. Montering från en baskomponent som övriga komponenter monteras 
mot 

Genom att utnyttja en komponent eller ett delsystem som baskomponent kan 
monteringen utföras effektivare. Baskomponenten är den komponent som resterande 
komponenter och delmontage ska monteras på. Oftast är det den komponent som fästs 
i en monteringsjigg. Ett exempel på hur detta kan se ut kan ses i Figur 15. 

Utnyttjande av en baskomponent kan förenkla inpassningen av komponenter relativt 
varandra men det utgör även en stor faktor för att kunna skapa parallella 
monteringsoperationer. 
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Figur 15 – Baskomponent monterad i en monteringsjigg. 

DFA13. Ompositionering av konstruktionen under montering 
För att effektivisera sammanbyggnadsprocessen bör komponenterna som utgör 
produkten kunna monteras med så få ompositioneringar som möjligt. Ompositioneringar 
av komponenten från plock till att den är fastmonterad tar tid och kräver att den slutgiltiga 
positionen verifieras. Genom att konstruera komponenter med en naturlig inpassning 
relativt de övriga komponenterna försvinner onödiga moment i processen. Om en 
baskomponent nyttjas bör även den ompositioneras så få gånger som möjligt under 
processen. Demontering, ompositionering och återmontering i en monteringsjigg är 
väldigt tidskrävande och kan ofta kräva maskinkraft vilket bör undvikas. 

DFA14. Minimering av antalet monteringsriktningar 
Analogt till att minska ompositioneringarna av produkter och komponenter är det önskvärt 
att minimera antalet monteringsriktningar. Flera monteringsriktningar kräver att antingen 
produkten eller operatören ompositioneras vilket leder till längre monteringstid. Generellt 
sker den effektivaste monteringen ovanifrån då gravitationen då kan utnyttjas för att 
stabilisera komponenterna. Vad flera monteringsriktningar innebär illustreras i Figur 16. 

 
Figur 16 – En baskomponent där komponenter monteras från tre monteringsriktningar. 

DFA15. Verktyg 
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Verktyg är en naturlig del i sammanbyggnadsprocessen, både för verifiering av montering 
och för att utföra monteringen. Nedan beskrivs riktlinjer som tar upp aspekter kopplade 
till verktygen som används för dessa moment i sammanbyggnadsprocessen. 

a. Verifiering av delsystemet 
Genom att standardisera testutrustningen som används för verifiering av delsystem kan 
produktionskostnader sänkas och kvalitetssäkring höjas. Detta sker först och främst 
genom att operatören kan utgå ifrån en uppsättning verktyg för alla produkter och att 
antalet verktyg som krävs i produktion har en direkt koppling till kostnaden för processen.  

b. Åtkomst för verktyg vid montering 
För att åstadkomma effektiv montering är åtkomlighet viktig. Som tidigare nämnt för 
verifiering kan standardiserade processer och verktyg sänka produktkostnader. Därför är 
det viktigt att tänka på hur åtkomligheten för de befintliga verktyg som finns i produktion 
påverkas av konstruktionen. 

DFA16. Målet för monteringstid 
För att en konstruktion ska anses lyckad bör de mål som satts upp för monteringstid 
uppnås. Detta gäller på flera produktnivåer; komponenter, delsystem och produkten som 
helhet. Om sekunder förloras på komponentnivå kan det i flera led göra att produkten 
missar målet för den totala monteringstiden. Minskning av monteringstid bör därför ses 
på samma sätt som minskning av produktens vikt. 

DFA17. Förbättring av monteringseffektiviteten jämfört med tidigare 
generations delsystem 

Målet för iterationer av tidigare generationer bör alltid sträva efter en förbättrad 
monteringseffektivitet. Uppdateringar av produkter kan utföras av flera anledningar men 
om en ny generation tas fram bör de lärdomar som erhållits från den befintliga 
sammanbyggnadsprocessen utnyttjas för att förbättra processen. För att på bästa sätt 
utnyttja den kunskap som finns för sammanbyggnaden av den existerande produkten bör 
tvärfunktionella resurser utnyttjas genom samarbete med produktionsavdelningen. 

Definitionen av monteringseffektivitet kan skilja från ett projekt till ett annat men tar i regel 
upp en kombination av kostnad och utnyttjande av resurser i 
sammanbyggnadsprocessen.  
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4 Integreringsmöjligheter 
4.1 Bakgrund 
Ofta är det möjligt att bygga en produkt med färre komponenter vilket i teorin borde skapa 
en enklare sammanbyggnadsprocess och reducera tillverkningsprocesser. Båda dessa 
faktorer leder till en kostsammare produktionsprocess. En integrerad artikel riskerar dock 
att bli mer komplex och svår att tillverka. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan 
tillverkning och montering så att produkten inte suboptimeras för ett av momenten. 

Ytterligare aspekter att ta i beaktning vid diskussion kring integrering är till exempel längre 
toleranskedjor, större återspring och kostsammare kassationer. 

4.2 Användning av verktyg 
Själva verktyget är utformat i ett Excel-ark där användaren besvarar tre frågor som 
undersöker huruvida en komponent är kandidat för att integreras eller inte. För varje 
ingående artikel i det system som analyseras ska följande frågor besvaras: 

1. Behöver komponenten vara i annat material än det som redan är monterat? 
Endast väsentliga argument som kopplar till materialegenskaper är acceptabla.  

2. Måste komponenten röra sig relativt de andra komponenterna? 
Om komponenten inte måste röra sig relativt de andra artiklarna där den monteras, kan 
den vara en kandidat för integration. 

3. Måste komponenten kunna demonteras för underhåll eller åtkomst till andra 
komponenter? 

Om komponenten exempelvis antas vara förbrukningsvara eller lätt att slita ut och måste 
byta den, bör komponenten inte integreras. 

Om svaret är nej markeras det med ett kryss i svarsfältet för respektive fråga. De artiklar 
som får tre kryss är kandidater för integrering eller eliminering. Verktyget visar automatiskt 
ja eller nej beroende på antalet ikryssade rutor, vilket kan ses i 

 
Figur 17. 

 

Figur 17 – Exempel för hur ifyllt verktyg för Integreringsmöjligheter. 
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Verktyget för integreringsmöjligheter bör appliceras tidigt i utvecklingsprocessen för den 
berörda produkten eller delsystemet som ska utvecklas. Det är ett bra alternativ att 
analysera den tidigare generationen av produkten, om det finns. Är produkten ny är det 
viktigt att ha med sig frågorna när delsystem och gränssnitt bestäms. 

De komponenter som identifieras som kandidater för integrering bör undersökas vidare 
om integration är ekonomiskt fördelaktigt. Som tidigare nämnt finns det risk att 
komponenten blir omotiverat komplex som istället gör komponenten dyrare. 
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5 Concept DFM/A screening 
5.1 Bakgrund 
För att underlätta val av koncept har denna beslutsmatris tagits fram. Concept DFM/A 
screening utgår ifrån en concept screening-matris med egenskaper anpassade för 
konstruktion av flygplansartiklar av kolfiberkomposit. Exempel på dessa egenskaper är: 
Konstruktionen är lätt att plundra, Liten area som måste shimsas och OFP går att 
genomföra enkelt. 
Dessa egenskaper används för att jämföra konceptförslag relativt varandra. För att utföra 
jämförelsen krävs en övergripande förståelse av de konstruktionslösningar som 
koncepten kräver och hur dessa påverkar produktion. Detta innebär att koncepten tidigt i 
processen utvärderas relativt varandra ur aspekter som annars skulle komma senare i 
konstruktionsprocessen. 

Verktyget är avsett att användas som stöd för konceptval och det bör ej ses som ett krav 
att använda det vinnande konceptet. Istället bör konceptens styrkor och svagheter 
kombineras i de fall det är möjligt för att skapa ett så bra koncept som möjligt för 
konstruktionen. 

5.2 Användning av verktyg 
Verktyget finns i ett Excel-ark där information om den analyserade konstruktionen och 
utvärdering av koncepten fylls i. Utöver det består även verktyget av ett Excel-ark där det 
finns möjlighet för det aktuella projektets att vikta mellan egenskaperna. Verktyget består 
av tolv egenskaper som används för att utvärdera konceptens prestanda. I Figur 18 kan 
verktyget för Concept DFM/A screening ses. 

 
Figur 18 – Exempel på användning av Concept DFM/A screening-verktyget. 
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Martisen går ut på att jämföra olika koncepten mot ett referensobjekt. Referensobjektet 
kan exempelvis vara ett av de nyframtagna koncepten eller en tidigare generation av den 
artikel som analyseras. För varje egenskap bedöms om vartdera konceptet är bättre, lika 
bra eller sämre än referensobjektet. 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. När analysen har genomförts bör den itereras med det vinnande 
konceptet som referensobjekt för att säkerställa att resultatet är korrekt. På grund av den 
relativa bedömningen mellan koncepten kan resultatet annars bli för beroende av vilket 
referensobjekt som används. 

Concept DFM/A screening kan användas på olika produktnivåer, exempelvis för en hel 
produkt eller för ett specifikt delsystem. Den går också att applicera tidigt i 
utvecklingsprocessen när koncepten står i en idé fas mellan exempelvis olika 
funktionslösningar. Då kan det vara bra att ha några fler (8-12) koncept att analysera. 
Senare i projektet kan man återigen använda matrisen på färre (3-4), mer utvecklade 
koncept. 

Resultatet rangordnar koncepten utifrån hur de presterar mot varandra och ger på så vis 
ett förslag på konceptval. Dock tar inte matrisen hänsyn till hur väl ett koncept uppfyller 
en egenskap vilket användaren själv måste ta i beaktning i själva konceptvalet. 

5.2.1 Viktning av egenskaper 
För att tydliggöra projektets mål är det i detta dokument möjligt att vikta de olika 
egenskaperna Concept DFM/A screening använder. Nedan visas tabellen där viktningen 
läggs in. Viktningen görs genom att välja om respektive egenskap har stark (9), medel (3) 
eller svag (1) koppling till projektets ambitioner. Önskas ingen specifik viktning ges alla 
egenskaper värde 1. För en ännu tydligare koppling till ett specifikt projekt kan 
egenskaperna bytas ut baserat på projektets inriktning.  

 
Figur 19 – Exempel på användning av viktningstabell för Concept DFM/A screening. 
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6 DFM- och DFA-checklistor 
6.1 Bakgrund 
För att utvärdera konstruktionen av komponenter med ett övergripande mål att sänka 
tillverkningskostnader har en DFM- och en DFA-checklista tagits fram. Utifrån dessa 
checklistor besvaras ett antal frågor för en utvald konstruktion. 

Frågorna är avsedda att analysera hur konstruktionslösningar påverkas av de olika 
frågorna i checklistorna och leda till en diskussion kring detta. Diskussionen ska ge en 
bättre förståelse för hur lösningarna påverkar tillverknings- eller 
sammanbyggnadsprocessen utifrån olika aspekter. I de fall konstruktionslösningarna 
leder till svårigheter i tillverkningen eller sammanbyggnaden bör andra lösningar 
undersökas och en ny analys baserad på det nya alternativet utföras. 

6.2 Användning av verktygen 
Verktygen finns i vardera Excel-ark där information om den aktuella konstruktionen och 
svar på frågorna i checklistan fylls i. Checklistan för DFM består av elva frågor och den 
för DFA består av 19 frågor som används för att utvärdera en konstruktions 
produktionsvänlighet.  

I DFM-checklistan är frågorna kategoriserade efter de olika momenten som genomgås 
för tillverkning av komponenter av kolfiberkomposit. I Figur 20 kan de tre första frågorna 
ses och hur de är representerade i verktyget.  

 
Figur 20 – Inledande del av DFM-checklistan. 

I DFA-checklistan är frågorna kategoriserade efter olika aspekter som berör montering. I 
Figur 21 kan de sex första frågorna ses och hur de är representerade i verktyget.  



  DFM- och DFA-checklistor 

 24 

 
Figur 21 – Inledande del av DFA-checklistan 

Vid användandet av checklistorna besvaras varje fråga med ett ”x” i korresponderande 
ruta tillsammans med eventuella kommentarer. 

Användning av checklistorna är avsett att agera som underlag för diskussion utifrån en 
vald konstruktion och verktygens frågor. Analyserna bör utföras under ett tillfälle där 
tillgång till relevant information om konstruktionen finns i form av exempelvis CAD-
modeller och skisser. Under analystillfället bör ett tvärfunktionellt team delta med 
representanter för exempelvis konstruktion, hållfasthet och produktion. 

Utöver en diskussion om konstruktionens produktionssvårigheter bör resultatet från 
checklistan ge en objektiv utvärdering av konceptet med tydliga indikatorer på styrkor och 
svagheter. Checklistorna är även avsedda att vara självdokumenterande genom att 
diskussionen under analysen dokumenteras med relevanta kommentarer till svaren på 
frågorna och besluten som tas. 

6.2.1 Krav för användande av DFM-checklistan 
DFM-checklistan är inriktat mot konstruktioner tillverkade av kolfiberkomposit vilket gör 
dess användningsområde för komponenter tillverkade av andra material, exempelvis 
metall, begränsad. 

Den valda konstruktionen kan analyseras på olika produktnivåer. Baserat på 
komponentens konstruktion bör hela produkten eller en specifik del användas i 
checklistan. I komplexa integrerade konstruktioner kan det även vara av värde att 
analysera delar av strukturen var för sig samt i sin helhet. En analys vars resultat inte 
leder till de diskussioner och svar som förväntas kan ofta göras på en högre eller lägre 
produktnivå med mer givande resultat. 

6.2.2 Krav för användande DFA-checklistan 
DFA-checklistan är till skillnad från DFM-checklistan materialoberoende då det är inriktat 
mot sammanbyggnadsprocessen. Samma aspekter måste tas i åtanke oavsett om det är 
kompositmaterial eller metall. 
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En DFA-checklista används på en mer övergripande produktnivå än en DFM-checklista. 
Detta på grund av att frågor om montering ofta kräver en förståelse för hur den färdiga 
produkten kommer se ut och hur sammanbyggnaden ska utföras. Appliceringen av en 
DFA-checklista kräver också en produkt med högre mognadsgrad då de ofta kräver svar 
på frågor på en mer detaljerad nivå vad gäller produktionsprocessen. 


