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Sammanfattning 
Detta examensarbete ämnar undersöka hur informationsöverföringen av produktrelaterad 

data sker i industrin för att kunna ge förbättringsförslag för Linköpings Universitets CAD- 

och ritteknikskurser. Detta för att kurserna bättre ska spegla industrins nuvarande och 

även framtida behov. Examensarbetet utfördes på avdelningen maskinkonstruktion vid 

Linköpings Universitet och är det avslutande momentet på författarnas 

civilingenjörsutbildning i maskinteknik.  

Till att börja med utfördes en litteraturstudie. Detta för att ge kunskap inom det aktuella 

området och vilka metoder som kan användas för datainsamling och analys. För att 

undersöka hur industrins arbetssätt ser ut utfördes en flerfallstudie på sju olika företag 

som bedriver produktutveckling tillsammans med egen produktion. Som 

datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer med anställda på de olika 

företagen.  

Analysen utfördes med hjälp av en adaption av ”affinity diagram technique” vilket delade 

upp företagens svar i kategorier i form av påståenden. Dessa jämfördes mellan företagen 

med hjälp av tabeller eftersom det var tydligt sätt att representera resultatet. För att ge en 

inblick i hur varje enskilt företag arbetar utarbetades även en deskriptiv sammanfattning 

av varje företag.  

För att kunna ge förbättringsförslag till universitetets CAD- och ritteknikskurser 

granskades några av de nuvarande kursernas kursplaner. Detta tillsammans med en 

informell intervju av de kursansvariga ledde till bättre insikt om hur kurserna är 

uppbyggda och vad målen med dem är. Insikten om vad kurserna innehåller i dagsläget 

tillsammans med analysen av de studerade företagens arbetssätt bidrog till att ett antal 

förbättringsförslag kunde föreslås.  

Det visade sig att graden av användande av modernare arbetssätt varierar kraftigt bland 

företagen. Detta gjorde det svårt att komma fram till ett enhetligt resultat som gällde för 

alla de studerade företagen. Däremot kunde ett antal slutsatser dras. Bland annat används 

fortfarande 2D-ritningar flitigt som ett informationsbärande dokument. En övergång till 

att enbart använda 3D-modellen som informationsbärare noterades endast på ett utav 

företagen men nämndes på ett par andra. 

Papperslöst arbete verkar vara på frammarsch trots att vissa specifika moment fortfarande 

utförs på papper. Det noterades även att digitala system används för lagring och hantering 

av produktrelaterad information hos alla de studerade företagen.  

Det som ansetts värt att implementera i universitets obligatoriska kurser efter genomförd 

studie är främst ökad användning av PDM/PLM-system, introduktion av 3D-måttsättning 

samt utnyttjande av 3D-modellen vid tillverkning. 

  



 

 

 

Abstract 
This master thesis aims to examine how the transfer of product related information is 

carried out in the manufacturing industry. The study was supposed to give suggestions 

for improving the CAD courses provided at Linköping University. This thesis is the 

concluding step for the authors’ master’s degree in mechanical engineering. 

In the beginning of the project a study of relevant literature was made. The literature was 

aimed to gain more knowledge of the subject at hand and finding relevant methods for 

collecting and analyzing data. To examine how the industry deals with product related 

data a multiple case study was conducted, investigating seven different companies that 

are working with both product development and production. As data collection method, 

semi-structured interviews of employees on the different companies were conducted. 

An adaptation of the “affinity diagram technique” was used when analyzing the collected 

data. The method divided the answers to questions provided by the different companies 

into different categories, in the form of statements. These where compared between the 

companies by the use of tables, showing the results in a clear manner. To give better 

insight in each company´s methods, a descriptive summary was written for each of the 

studied companies. 

To be able to give propositions of improvement for the courses at the University, some 

of the courses given where analyzed by reviewing the course description and goals, and 

through informal interviews of the course administrator. This led to better insight in what 

is included in the courses and what they are supposed to teach the students. The 

knowledge of what is included in the courses at this time and the results of the study of 

the companies, were the foundation when determining what could be changed in the 

courses.  

The case study showed that it varies greatly how much the companies are adapting new 

approaches for generating and spreading product related data. This made it difficult to 

find tangible evidence supporting changes to the courses, however, a few conclusions 

could be drawn from the results. It was found that 2D-drawings are still used to a great 

extent for carrying product related information. Only one of the studied companies have 

transitioned to using the 3D-model as an information carrier. Although it was mentioned 

on some of the other companies that such an approach seemed interesting. 

The study also showed that less handling of physical papers seems to be something most 

companies are interested in, and are also trying to achieve. It was also noted that all the 

companies studied had implemented some form of digital platform for handling product 

related documents. 

A few things that were deemed worth implementing in the mandatory courses were the 

introduction to PDM/PLM, introduction of 3D-annotations for dimensions and tolerances 

and increased use of the 3D-model for manufacturing operations.  

 

 



 

 

Förord 
Under examensarbetets gång har det varit en stor fördel att vara två personer. Förutom 

den faktiska draghjälpen som fås då man arbetar i grupp har det även varit en kul och 

lärorik resa att lära känna en annan person genom ett så pass långt arbete som ett 

examensarbete ändå är. Man har fått insikt i hur andra personer kan tänka och med tiden 

förstått att det kan finnas flera korrekta vägar att gå. Allt eftersom projektet löpt på har 

man utvecklats på ett sätt som med största sannolikhet skulle varit annorlunda mot om 

det hade gjorts självständigt. Så tack Patrik, det har varit en trevlig resa! 

Förutom den grupp om två som projektet bestått av har vi även haft kontakt med andra 

personer som förtjänar ett omnämnande. Till att börja med vill vi tacka Marcus Eriksson 

för all handledning. Den har tagits emot med öppna armar. Allt stöd från avdelningen 

maskinkonstruktion har varit till stor nytta. Jonas Detterfelt förtjänar också ett 

omnämnande för sin vägledning i intervjuträsket. 

Dimitrios Papageorgiou som varit vår opponent under examensarbetets gång vill vi 

tacka för sin opponering, både på vår rapport och på vår framläggning. All kontakt har 

flutit på smidigt och kontakten har varit god, trots det stora geografiska avståndet.  

Sist men inte minst vill vi tacka respondenterna på de företag som valt att delta i denna 

studie. Det är tack vare er som vi kunnat få en inblick i hur olika företags arbetssätt kan 

se ut och de för- och nackdelar som följer med dessa. 
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Ordlista 
Collaborative Design   

– Att samarbeta vid design av en produkt. 

Concurrent Engineering  

– Samtida produktutveckling.  

Reliabilitet  

– Grad av pålitlighet beroende på hur något mäts. T.ex. är reliabiliteten låg då gamla 

provsvar analyseras, eller då dålig mätutrustning används. 

Validitet   

– Grad av trovärdighet beroende på hur något mäts. T.ex. jämföra fler datakällor ökar 

validiteten  

Viewer  

– Ett program som gör det möjligt att visa antingen 2D- eller 3D-modeller, men utan 

möjlighet att ändra geometrin. 

 

Förkortningar 
BOM  –  Bill of Materials 

CAD  –  Computer Aided Design 

CAM  –   Computer Aided Manufacturing 

CAx  –  Computer Aided technologies 

CR – Change Request 

EBOM  –  Engineering Bill of Materials 

ECO  –  Engineering Change Order 

ECR  –  Engineering Change Request 

EOL – End of Life 

ERP  –  Enterprise Resource Planning 

FTP – File Transfer Protocol 

MBD  –  Model Based Definition 

MBOM –  Manufacturing Bill of Materials 

MOC –  Management of Change 

PDM –  Product Data Management 

PLM  –  Product Lifecycle Management 

PMI –  Product and Manufacturing Information 

RFQ  –  Request for Quotation 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, problembeskrivning, syfte och 

vilka frågeställningar som studien ämnar besvara. Detta följs även av några avgränsningar 

för att få ett tillräckligt djup i studien på relevanta områden.  

1.1 Bakgrund 

Avdelningen maskinkonstruktion ser ett behov av att uppdatera sina CAD & 

ritteknikskurser för att de bättre ska stämma överens med industrins arbetssätt. Eftersom 

industrin ständigt utvecklas måste även Universitets kurser fortsätta utvecklas för att 

bättre avspegla industrins faktiska arbetssätt. Detta examensarbete skapades för att 

undersöka hur kurserna bör ändras.  

1.2 Problembeskrivning 

Sedan de olika CAD-verktygen och den datorstyrda produktionsutrustningen gjorde entré 

i industrin har även processen från konstruktion till verkstad förändrats. För att minska 

de administrativa kostnaderna använder många företag idag digitala plattformar för att 

distribuera produktionsunderlag.  

Då både konstruktion och produktionsutrustning använder sig av allt mer digitala format 

har det bildats ett glapp mellan klassisk ritningsteknik och modern. Klassiskt har man 

arbetat med arkiverade 2D-ritningar, idag används ofta 3D-modeller i både utvecklingen 

och tillverkningen som förmedlar samma information. 

Med denna information i åtanke behöver det göras en kartläggning av hur företag hanterar 

överföringen av information från konstruktionsfasen till produktionsfasen av en produkt. 

Detta för att bättre kunna anpassa de kurser inom CAD och ritteknik som går på 

Linköpings Universitet. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att komma med förbättringsförslag för Linköpings 

Universitets CAD- & ritteknikskurser så att studenter som läser dessa kurser ska lära sig 

hur industrins arbetssätt kan se ut inom dessa områden samt vart utvecklingen är på väg. 

På detta sätt kan studenterna få ett försprång inför det kommande arbetslivet.  

1.4 Frågeställningar 

Utifrån projektets problembeskrivning och syfte behöver följande frågeställningar 

besvaras: 

 



Studie av informationsöverföring från konstruktion till produktion 

2 

FS1: Hur arbetar företag med dagens verktyg för att generera produktionsunderlag?  

FS2: Vilka verktyg används för att sprida produktionsunderlag i industrin? 

FS3: Vilka format används för att sprida produktionsunderlag i industrin?  

FS4: Vad skiljer de teoretiska informationsflödena från de faktiska i industrin?  

FS5: Vilka ändringar i informationsflödena kan komma att ske i framtiden? 

FS6: Hur bör Linköpings Universitets CAD-kurser anpassas för att förbereda dess 

studenter på industrins nuvarande och kommande metoder?  

1.5 Avgränsningar 

För att examensarbetet ska kunna färdigställas i tid behöver ett antal avgränsningar göras. 

Arbetet gällande att undersöka industrins metoder begränsas till att innefatta en litteratur- 

samt intervjustudie. Antalet företag begränsas till cirka fem företag för att intervjuerna 

inte ska bli alltför tidskrävande. Företagen som studeras ska ha någon koppling till 

produktion, antingen att de producerar eller att de framställer produktionsunderlag, detta 

för att hålla studien relevant. 

Arbetet avgränsas till att studera PDM/PLM-system och Model-Based Definition (MBD) 

arbetssättet. Detta för att alla företag verkar använda någon form av PDM/PLM-system 

för att hantera produktinformation och informationsöverföring, samt att MBD tycks vara 

framtiden i de fall företagen vill arbeta ritningslöst. Detta ger även studien ett visst djup 

inom de områden som anses ha mest relevans för utformningen av universitetets kurser.  

Vidare avgränsas arbetet till att enbart studera hanteringen av produktionsunderlag mellan 

konstruktion och produktion. Övriga avdelningar sorteras därmed bort för att koncentrera 

studien på dess huvudmål. 



 

  3 

2 Teori 

För att få ett grepp om vilka dokument, format och verktyg som används för 

informationshantering och spridning av produktionsunderlag hos företag idag, samt få en 

uppfattning om vart utvecklingen är på väg, genomfördes en litteraturstudie på området. 

Detta kapitel sammanfattar den studerade litteraturen som behandlats. Litteraturen 

användes dels för att förbättra kunskapen inom ämnet och dels för att ge grund för 

relevanta frågor inför intervjuerna. 

2.1 Informationshanteringens utveckling 

Enligt (Yin, et al., 2013) har informationshanteringen av designunderlag gått igenom tre 

faser. Under den första fasen förmedlades all information om produkten via handritade 

2D-ritningar. Den andra fasen påbörjades då CAD-verktygen tillgängliggjordes. Här 

skapades modellen i antingen 2D eller 3D och ritningarna printades från datorn. Problem 

med övergången mellan 2D och 3D samt förekomsten av varierande underlag gör att 

underlaget ibland kan vara svårt att tyda. Detta problem förväntas försvinna i och med 

övergången till fas tre. Här kommer nämligen 2D-ritningar sluta användas då 3D-

modeller kommer utnyttjas fullt ut i och med MBD-tänket, se 2.7 nedan. (Yin, et al., 

2013) 

Genom att även övergå till digitala verktyg vad gäller simulering, t.ex. Delmia, minskar 

problemen i produktion. Det behöver heller inte göras lika många prototyper. Dessa 

faktorer, med flera, bidrar till att produkterna kan lanseras tidigare. (Aberdeen Group, 

2006) 

2.2 Modeller & Ritningar 

2D-ritningar har under en väldigt lång tid varit det vanligaste sättet att överföra en 

produkts design och bearbetningsinformation. I modern tid har dock dess nackdelar visat 

sig mer och mer vilket har medfört att ett stort antal företag ser sig omkring efter 

alternativ. (Wan, et al., 2014) 

Ett exempel på hur en 2D-ritning kan se ut syns i Figur 1. 

För att en ritning ska kunna beskriva produkten helt behöver den innehålla tre typer av 

information. Mått på detaljen, tekniska specifikationer och en stycklista (Bill Of 

Materials, BOM). Detta tillsammans med upp till tre vyer (för 2D-ritningar), som alltid 

kommer att kunna representera produktens alla former, ger en fullständig 

produktdefinition. Vid övergång till digital representation av denna information inuti 

modellen (se 2.6.1) så behövs dock upp till fyra vyer, alternativt möjlighet att rotera 

modellen fritt. (Wang, et al., 2013) 

Den ökade komplexiteten hos dagens produkter är svår att hantera med dagens 2D-

verktyg. Därför har företag, i allt större utsträckning valt att gå över till att arbeta i 3D. 

Fördelen med att arbeta i 3D är bland annat att produkterna kan nå marknaden tidigare 

samt att kostnaderna minskar. (Aberdeen Group, 2006) 
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Genom att helt, eller delvis, arbeta med 3D-modeller förenklas även samarbetet mellan 

företagens interna avdelningar. Detta eftersom data enklare kan delas och visas upp i 

digital form, snarare än i pappersform. (Aberdeen Group, 2006) 

Vissa vill/kan dock inte gå över till att endast arbeta i 3D och en anledning till detta är att 

de kan få problem med underleverantörer. Alla underleverantörer kan helt enkelt inte 

hantera en 3D-fil utan behöver 2D-versionen. (Aberdeen Group, 2006) 

(Aberdeen Group, 2006) påvisar fakta om att företag som använder CAD mer integrerat 

med andra processer överträffar företag som inte utnyttjar CAD-programmets fulla 

potential. Att använda 3D modellering gör att ingenjören kommer närmare sitt arbete och 

den slutgiltiga produkten. (Aberdeen Group, 2006) 

Vid övergången till 3D ställs även högre krav på datorns hårdvara. Faktorer som saktar 

ned ingenjörens arbete består då främst av väntetider när modeller ska regenereras och 

den tid det tar att få tag på filen om nätverket är långsamt, etcetera. Genom att 

tillhandahålla ett system med bra prestanda på dessa områden kan väntetiderna minskas 

och användaren kan då utnyttja sin tid mer effektivt. (Aberdeen Group, 2006) 

Torstensson och Wennberg (2010) tar även de upp problemet med att övergå helt till 3D. 

Kravet på både mjukvara, hårdvara och kompetens ökar vilket gör ändringen väldigt dyr. 

Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara att också framställa en lättviktsfil som kan öppnas 

via betydligt mer intuitiva och billigare Viewers (kapitel 2.6.3). Något som även Saab ser 

en fördel med, då dess underleverantörer inte behöver ha lika kraftig hårdvara. 

(Torstensson & Wennberg, 2010). 

På Scania används monteringsritningar som en stor del i informationsöverföringen. 

(Torstensson & Wennberg, 2010) har undersökt ifall monteringsritningar egentligen 

behövs och vad som i så fall skulle bli efterträdaren. Scanias konstruktörer skapar, 

alternativt modifierar, en redan befintlig monteringsritning. Denna är tänkt att hjälpa 

produktsamordnaren förstå hur produkten är uppbyggd så att denne kan utföra sina 

arbetsuppgifter. Monteringsritningen används sedan i beredningsarbete för att framställa 

monteringsanvisningar och för att producera underlag för service av produkten etcetera. 

Eftersom all information om produkten redan skapats av konstruktören och lagts in i 

Scanias PLM-system känner dessa att skapandet av en monteringsritning är överflödigt 

och endast tidsödande. (Torstensson & Wennberg, 2010) 

Figur 1. Exempel på 2D-måttsättning 
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Den visualisering som monteringsritningen utgör skulle lika gärna kunna ersättas av t.ex. 

3D-modellen som redan existerar, förutsatt att produktsamordnaren har möjlighet att 

granska denna. Fördelen med den fysiska monteringsritningen är dock att den finns kvar 

oavsett om PLM/CAD-systemen är i drift eller inte. (Torstensson & Wennberg, 2010) 

”Att sitta och göra monteringsritningar känns helt…(suck)” 

– Respondent om att skapa en monteringsritning 

 (Torstensson & Wennberg, 2010) 

2.3 Product data management 

Men ökad komplexitet på produkter ökar även mängden data som hör till. Detta gör att 

förvaringen och åtkomsten till information om specifika produkter blivit mer och mer 

svårtillgänglig. Något som har gjort det nödvändigt att utveckla datahanteringssystem.  

Product Data Management (PDM) har växt fram för att uppfylla detta behov. Numera är 

en allt större del av företags produktinformation digitala filer, detta är en fördel för PDM 

eftersom dessa är lättare att organisera i en databas. Målet med PDM är att underlätta 

spårning, förändring och kontroll på filerna. (Mas, et al., 2015) 

Meningen är att ett PDM-system ska agera som en databas med information som är 

kopplad till en produkt. Att all data finns samlad på ett ställe ska göra det lättare att ge 

tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Informationen finns snabbt tillgänglig för 

den som behöver den, ingen behöver gå och hämta pappersritningar i något arkiv etcetera. 

Informationen kan även lättare hållas uppdaterad då ett PDM-system används. (Stark, 

2005) 

Om all hantering skulle ske digitalt skulle den fysiska förvaringen minskas markant och 

indexeringen av produkterna kunna göras effektivare. (Shiang-Fong Smith, 2004) påvisar 

även faktumet att samarbetet över olika geografiska platser förenklas. Det blir helt enkelt 

möjligt att ha åtkomst till filerna, oavsett vart i världen en viss person sitter. 

Allt eftersom har PDM-systemen utvecklats och erbjudit smidigare och mer genomtänkta 

funktioner som t.ex. kontroll av delningsalternativ, versionshantering med mera. (Mas, et 

al., 2015). Möjlighet att samarbeta över avstånd förbättrar även förmågan att utnyttja att 

flera personer kan arbeta samtidigt, så kallad ”Collaborative design”. Helt plötsligt är det 

möjligt för olika avdelningar att arbeta med samma projekt simultant, inte bara personer 

från samma avdelning. (Shiang-Fong Smith, 2004) 

En fråga som kvarstår är dock vilken information som företagen är villiga att släppa ifrån 

sig. Sekretessbelagda uppgifter ska inte kunna hittas av samarbetsparters bara för att de 

har tillgång till värdföretagets PDM-system. Detta är något som (Ding, et al., 2009) har 

belyst. I nuläget drar sig vissa företag från att dela sina modeller via PDM-system då de 

inte vill riskera att CAD-filen, som också måste fungera som lagligt dokument, hamnar i 

fel händer. Framtidens CAD- & PDM-system måste helt enkelt utvecklas och stödja 

kryptering av filer, så att användarna vågar använda verktygen fullt ut. (Shiang-Fong 

Smith, 2004) 

2.4 Product lifecycle management 

Till skillnad från PDM, som hanterar en produkts data och information, så tar Product 

Lifecycle Management (PLM) ytterligare ett steg. PLM kan ses som en påbyggnad av 
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PDM med fler funktionaliteter som är tänkta att förenkla datahanteringen ytterligare, inte 

bara under produktutvecklingsprocessen utan för hela produktens livstid. Här blandas fler 

delar av organisationen in, i stället för bara produktutvecklingsprocessen och dess 

tillhörande data som PDM behandlar. (Stark, 2005)  

PLM kan beskrivas som hanteringen av en produkts livscykel, från idé till återvinning (se 

Figur 2 för en beskrivande bild). PLM strävar efter att optimera informationsflödet om en 

produkt tillsammans med dess relaterade processer inom ett företag, genom hela 

produktens livscykel. Det ska vara lätt att få ut den information som önskas utan att 

behöva vara insatt i hur systemet fungerar. (Mas, et al., 2015) 

Eftersom det finns en hel uppsjö av information relaterad till en produkt och dess 

livscykel blir det utan ett PLM-system väldigt svårt att inse relationerna mellan alla 

dokument som bildas. Tanken med PLM är att det ska vara möjligt att hantera all denna 

information på ett effektivt sätt. Informationen ska finnas tillgänglig för de som behöver 

den, när de behöver den. (Stark, 2005) 

För tillfället gör PLM-systemen det möjligt att arbeta parallellt på produkten. Nästa steg 

bör vara att möjliggöra samarbete i realtid, så att de olika avdelningarna kan dra nytta av 

att alltid arbeta mot den senaste versionen. Detta gör även att hela 

produktutvecklingskedjan kan utföras snabbare. Framtidens PLM-system bör 

tillhandahålla dess data till valfri enhet som har internetåtkomst, något som inte är möjligt 

i dagsläget. (Mas, et al., 2015) 

”The key condition for effective concurrent engineering and cross-enterprise 

engineering is integrated computer environment for design and manufacturing” 

– (Janusz, 2015) 

Figur 2. Översiktlig bild över vad ett PLM-system kan innehålla (Freeformer, 

2006) 
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2.5 Förändringsnotifiering 

”ECO (Engineering Change Order) är ett verktyg i utvecklingsprojekt vars främsta syfte 

är att tidigt informera berörda parter om de förändringar som skall ske så att 

nödvändiga åtgärder kan vidtas.” 

– (Torstensson & Wennberg, 2010) 

En förändringsnotifiering, eller ett ECO, skapas när något i konstruktionen behöver 

ändras och är alltså tänkt att fungera som en notifiering för berörda parter om att modellen 

behöver uppdateras. (Quintana, et al., 2012) 

ECO-processen börjar med en förfrågan för att genomföra en viss förändring. Därefter 

skapas först en instruktion, som beskriver vad som behöver ändras, och sedan genomförs 

ändringen. Informationen om att en ändring har gjorts måste sedan delges berörda parter. 

Flödet kan ses i Figur 3. (Quintana, et al., 2012) 

 

Figur 3. Ändringsnotifieringsprocessen 

Vidare kan hela förändringsprocessen kallas för ”Engineering Change Management” 

(ECM). Denna process blir sällan prioriterad vid optimeringar inom organisationen och 

med tanke på att en produkts förändringar är mycket tidskrävande så finns det stora 

vinster att göra genom att optimera arbetsåtgången (Quintana, et al., 2012). Detta då 

volymen av förändringsnotifieringar är väldigt hög (Stark, 2005). 

(Quintana, et al., 2012) påvisar att en förändringsnotifiering kan ta upp till halva tiden 

som en ingenjör har tillgänglig. Det finns rapporter om att upp till en femtedel av alla 

produktförändringar är onödiga och skulle kunnat undvikas. Om de ändringar som 

behöver göras dessutom utförs i grupp effektiviseras processen ytterligare. (Quintana, et 

al., 2012) 

Genom att förflytta arbetet från sitt traditionella arbetssätt till ett ritningslöst arbetssätt 

effektiviseras förändringsnotifieringsgången genom att de dels går fortare att 

implementera och dels då förändringarna ger större värdeökningar. (Quintana, et al., 

2012) 

Det finns flera olika varianter av förändringsnotifieringar, några listas nedan: 

o ECM – Engineering Change Management 

Här samlas information om alla ändringar och varför de har gjorts. Detta så att 

ändringarna går att spåra och kontrollera. Innehåller även information om hur 

ändringar på modeller/produkter i företaget ska genomföras och informeras till 

berörda parter, för bästa resultat.  

o ECR – Engineering Change Request 

Förfrågan om att starta ett ändringsärende. 

 

  

Förfrågan om ändring 
(ECR)

Genomförande av 
ändring (ECO)

Informationsspridning 
av gjord ändring (ECN)
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o ECO – Engineering Change Order 

Skapas vid upptäckt om att något behöver ändras i en produkt. Innehåller 

information om vad som behöver ändras och varför. Skickas till konstruktören, i 

de allra flesta fall, för modifiering av modellen. 

o ECN – Engineering Change Notice 

Innehåller information om vad som ändrats i modellen och varför. Skickas ut av 

konstruktören, till berörda parter, efter det att en modifikation av produkten har 

gjorts. 

(Quintana, et al., 2012) 

Vid övergången till ett ritningslöst arbetssätt uppstår ett problem med att personer som 

inte har en licens för ett CAD-verktyg inte kommer åt att granska modellen. Detta 

problem måste lösas så att alla avdelningar som blir berörda av förändringsnotifieringen 

kan se ändringarna. Lösningen blir att antingen ha CAD-licenser vid varje avdelning eller 

tillhandahålla Viewers (kapitel 2.6.3) som gör det möjligt att läsa antingen originalfilen, 

eller lättviktsmodellen av denna. (Quintana, et al., 2012) 

2.6 CAD-modellen 

En CAD-modell kan skapas på flera olika sätt. T.ex. så kan man, vid skapandet av en kub 

först rita en fyrkant för att sedan extrudera denna, men det skulle gå lika bra att göra ett 

skal som sedan fylls med material vilket bildar en solid modell. Se Figur 4 för ett exempel 

på hur en CAD-modell kan se ut. 

 

Konstruktören av en CAD-modell förstår varför modellen byggts upp på ett visst sätt, det 

kan dock vara svårt för andra konstruktörer att förstå varför en modell byggts på det viset. 

Detta då de inte vet om alla ingående relationer som var givna för skaparen av modellen. 

Ibland kan det handla om samband mellan vissa ytor som endast går att få till genom 

uppbyggnad på ett visst sätt. Då krävs förståelse för varför modellen byggts upp som den 

gjort, för att inte riskera att underminera hela modellen. (Camba, et al., 2014) 

Med liknande resonemang måste konstruktören, t.ex. vid ett ECO (rubrik 2.5), förstå 

varför en viss entitet existerar och anledningen till att den ser ut som den gör. Annars 

Figur 4. Exempel på hur en CAD-modell kan se ut (Silberwolf, 

2007) 
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finns risken att småfel letar sig in i slutprodukten eller ännu värre, att produkten blir helt 

obrukbar. (Camba, et al., 2014) 

Dessa två aspekter kallas, enligt (Camba, et al., 2014), för ”intention med designen”. Och 

det är alltså av yttersta vikt att konstruktören förstår intentionen med designen för att inte 

riskera att ändra något som inte får ändras. Det kan därför vara bra att vid måttsättning av 

detaljen, oavsett om det sker i 2D eller 3D, specificera varför udda former är formade 

som de är (Camba, et al., 2014). 

Ett problem med dagens CAD-program är att de alla har sina egna filformat. Detta gör att 

företagen tvingas hålla sig till ett program, då det är mycket omständligt att exportera alla 

modeller och exportera in i ett nytt program (Ding, et al., 2009) (Garcia & Perreault, 

2011).  

(Thilmany, 2010) & (Quintana, et al., 2010) belyser problemet med åldrande filformat 

som i framtiden inte kommer att gå att öppna. Det vore därför bra ifall de företag som 

tillhandahåller CAD-programvara bestämmer sig för en gemensam standard, så att 

kompatibiliteten över tid lättare kan bevaras.  

STEP-formatet (Standard for The Exchange of Product model data) definierades i 

samband med att de första PDM-systemen nådde marknaden, se rubrik 2.3. Dess syfte är 

att reducera filstorleken på filer som ska långtidsarkiveras och har fram till idag gjort just 

detta. (Mas, et al., 2015) STEP-formatet är även designat på så vis att många CAD-

program ska kunna öppna filen och titta på modellens uppbyggnad. Vilket möjliggör visst 

samarbete mellan olika system.  

2.6.1 3D-modellen som informationsbärare 

3D-modeller används numera i många olika delar av produktutvecklingsprocessen. 3D-

modellen kan användas vid monteringssimulering för att försäkra sig om att alla ingående 

delar i ett montage går att montera. 3D-modellen kan användas som bas vid Computer-

Aided Manufacturing (CAM). 3D-modellen kan användas då en modell ska tillverkas 

med 3D-skrivare. 3D-modellen är även ett bra sätt att representera en slutgiltig produkt 

innan den går i produktion. Alla dessa områden gör att vanliga 2D-ritningar blir 

överflödiga, i alla fall i vissa avseenden. (Quintana, et al., 2010) Se Figur 5 för ett exempel 

på hur en 3D-måttsatt modell skulle kunna se ut.  

Det finns dock en del hinder att övervinna innan 3D-modellen kan agera den enda 

informationsbäraren. Det största hindret vid en övergång från ritningsbaserat arbete i 2D, 

till modellbaserat arbete i 3D tror (Torstensson & Wennberg, 2010) är att förändra de 

anställdas traditioner och få dem att se positivt på förändringarna. En föreslagen åtgärd 

för detta är att motivera förändringarna noggrant, detta då människor tenderar att lättare 

ta till sig nya metoder då. 

CAD-filen var från början fokuserad kring geometri och topologi. Men för att CAD-

modellen ska kunna användas som informationsbärare behöver ytterligare information få 

plats i CAD-filen. Detta gör att filen kräver mer utrymme och alltså kan bli svår att dela 

med sig av, speciellt då filen kan innehålla känslig information. En lösning är att göra en 

lättviktsmodell som endast innehåller de data som krävs vid delning av information. 

(Ding, et al., 2009) 
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För tillfället så existerar det en del problem vad gäller representationen av vissa 

lättviktsmodeller. Detaljrikedomen försvinner och vissa ytor förenklas alltför mycket. Det 

kan även uppstå problem vid sökandet efter mått, detta då måtten inte tas från en jämn 

yta, utan ifrån tillfälliga punkter som bygger upp ytan. Därför fungerar dessa modeller 

bäst för avdelningar som t.ex. marketing etcetera där modellens exakta data inte är lika 

viktig. (Ding, et al., 2009)  

Vid simulering med hjälp av 3D-modeller är det bäst att använda 3D-modellernas 

originalfiler. Verktyg såsom Delmia från Dassault Systems kan användas för att simulera 

t.ex. monteringen och användandet av den modellerade produkten. Att ha möjlighet att 

simulera bidrar till att inte lika många fysiska prototyper behöver konstrueras och att 

monteringen kan effektiviseras, vilket betyder att kostnaderna sjunker. (Torstensson & 

Wennberg, 2010) 

Produktionsutrustning som till exempel CNC-maskiner har i årtionden använt sig av g-

kodsprogrammering. Vid övergången till att all information ska finnas tillgänglig i 

modellen vore det dock bra ifall även informationen som CNC-maskinen behöver finns 

med i modellen. Detta skulle leda till att produktionen skulle kunna starta tidigare och att 

integrationen mellan produktion och konstruktion blir mer sömlös. Mycket forskning har 

gjorts på detta område och det verkar som att STEP-NC filformatet kan vara lösningen 

på detta. (Benavente, et al., 2013)  

Då projektet valt att avgränsa sig bort från fördjupning i specifika filformat kommer mer 

information om detta dock inte att tas upp, utan läsaren rekommenderas själv att fördjupa 

sig inom detta vid intresse. Information kan t.ex. hittas i (Xiao, et al., 2015). 

Figur 5. Exempel på 3D-måttsättning 
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2.6.2 PMI 

Product and Manufacturing Information (PMI) består bland annat av mått och toleranser 

för en viss modell. PMI är till för att definiera en produkts former, material och struktur. 

Detta enligt (Lipman & Lubell, 2015) som också menar att PMI är ett kritiskt element för 

att kunna definiera MBD samt förenkla den aktuella övergången till digital 

produktframtagning. 

PMI är tänkt att innehålla bland annat GD&T vilket står för Geometri, Dimensionering 

& Toleranser. Figur 5 visar ett exempel på vilken information som kan innefattas i PMI 

(i det här fallet endast GD&T). (Lipman & Lubell, 2015) 

2.6.3 Visningsprogram (Viewer) 

CAD-programvara är en stor investering, något som gör att små företag inte alltid har råd 

att tillhandahålla ett sådant system. Detta skapar dock problem vid samarbeten med 

företag som vill arbeta ritningslöst då produktinformationen inte kan läsas på ett vettigt 

sätt. På grund av denna anledning så har det utvecklats en marknad för så kallade Viewers.  

Viewers är program som i princip är helt kostnadsfria, i alla fall jämfört med kostnaden 

för ett fullblodigt CAD-verktyg. De är tänkta att kunna visa upp modellen utan tillgång 

till ett CAD-program, med begränsningen att enbart kunna visa och inte ändra geometri. 

(Quintana, et al., 2012) 

Då alla avdelningar på ett företag inte är intresserade av att se all information för en 

produkt kan det vara smart att implementera lager som går att tända och släcka. På så vis 

blir det lättare att hitta den information som är relevant för stunden vilket även bidrar till 

en snabbare arbetsgång. (Camba, et al., 2014) 

2.7 Model-based definition 

Model-Based Definition (MBD) är en strategi som är tänkt att förenkla hanteringen av 

produktrelaterad information genom att implementera den direkt i 3D-modellen av en 

produkt, istället för att hålla informationen spridd i en mängd olika format i ett PLM-

system (Alemanni, et al., 2010). MBD är ett förslag från Boeing för hur definitionen av 

framtidens produktdefinitioner bör se ut (Wang, et al., 2013). Genom användandet av 

MBD kan det stora antal dokument och ritningar som är kopplade till en produkt 

reduceras eftersom det samlas i en enda 3D-modell (Alemanni, et al., 2010). 

3D-modellen blir med MBD det enda informationsbärande dokumentet med information 

om allt som är nödvändigt för att definiera produkten och dess tillverkning. Eftersom det 

bara finns en källa för informationen försvinner problemet med inkonsekvent 

information, det vill säga olika filer med motsägelsefull information. (Wang, et al., 2013) 

MBD är enligt (Alemanni, et al., 2010) ett resultat av att PLM-systemen utvecklats 

gradvis genom nya datastrukturer, programvaror, processer och metoder. Det finns dock 

inget gemensamt arbetssätt med MBD som hela industrin använder utan 

användningsgraden kan delas upp i tre scenarion, vilka enligt (Alemanni, et al., 2010) är 

de följande:  
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1. Det första scenariot innebär att företaget till stor del använder 3D-modeller, som är 

den huvudsakliga källan för geometrisk information för produkten. 2D-ritningar 

används fortfarande i tillverkningen, som teknisk dokumentation etcetera. Det är 

dock inte tillåtet att göra några ändringar i 2D-filerna. Om ändringar behövs ska de 

istället genomföras och valideras i 3D-modellen och 2D-ritningarna ska då 

regenereras. 

2. Det andra scenariot fokuserar mestadels på att få bort 2D-ritningar, för att få ett så 

papperslöst PLM-system som möjligt. 3D-modellerna innehåller både dimensioner 

och toleranser i detta scenario. Detta är möjligt då nutida CAD-programvara har stöd 

för 3D-måttsättning och toleranser. Att arbeta utan ritningar gör att tidsbesparingar 

görs under designfasen. I stället för ritningar används läsplattor eller datorer i 

verkstaden för att visa produktionsunderlagen. 

3. I det tredje scenariot, som inte är helt färdigutvecklat ännu, innehåller 3D-modellen 

dimensioner och toleranser, men också produktrelaterad information som material, 

processinformation och annan livscykeldata. Detta är den typ av MBD-arbetssätt som 

de mest avancerade flygbolagen använder sig av. Arbetssättet är numera en möjlighet 

då CAD-programvarorna har mognat till en nivå som stödjer detta.  

2.7.1 MBD-filens uppbyggnad 

Traditionellt har ett antal ritningar fått vara produktdefinitionen av en viss produkt 

(Quintana, et al., 2012). Produktion har t.ex. behövt en stycklista, en plan för 

tillverkningsprocessen samt övrig tillverkningsdokumentation (Janusz, 2015). Vid 

övergången till MBD är istället all information tänkt att lagras i MBD-filen (Quintana, et 

al., 2012).  

Ett MBD-dataset innehåller MBD-filen som definierar allt i produkten. Men även en 

distribueringsfil med en eventuell lättviktsfil av modellen. Detta dataset lagras i 

PDM/PLM-systemet vilket gör det möjligt att komma åt all information om produkten, 

oavsett geografisk plats. (Quintana, et al., 2012) 

(Quintana, et al., 2012) menar att distribueringsfilens innehåll kan se ut på tre olika sätt, 

vilket även illustreras i Figur 6: 

1. Distribueringsfilen innehåller endast CAD-filen i sitt originaltillstånd. Fördelarna 

med detta tillvägagångssätt är att all geometri och övrig data behålls intakt. Det 

behövs heller ingen konvertering av filen, vilket sparar på datorkraften. 

Nackdelarna är att modellen i princip bara kan öppnas av samma program som 

den skapats i. Filstorleken är fortsatt stor och det krävs kraftfull hårdvara för att 

kunna visa modellen. 

2. CAD-filen konverteras till ett neutralt format som kan öppnas i de flesta program. 

Fördelen med detta förhållningssätt är att geometrin fortfarande är intakt, dock 

kan mekanismer förloras i processen. Konvertering krävs, vilket kräver datorkraft 

och därmed tid. Största nackdelen är att filerna är öppna och svåra att skydda mot 

attacker/stölder. Detta tillsammans med det faktum att filstorleken förblir stor gör 

detta alternativ mindre attraktivt.  

3. CAD-filen konverteras till ett lättviktsformat. Detta alternativ kräver också 

konvertering, precis som alternativ 2. Fördelarna är att filstorleken blir mindre och 

att filerna som skapas kan krypteras. Formatet kan öppnas av en uppsjö program 

och det finns alltså inga krav på dyra program. Inte heller finns det krav på 
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kraftfull och därmed dyr hårdvara. Geometrin av modellen behålls dock inte alltid 

intakt i nuläget, beroende på vilket lättviktsformat som väljs. 

 

 

2.7.2 MBD i praktiken 

Ett av de företag som implementerat MBD i sin verksamhet är SAAB. Fördelar som har 

noterats är bland annat ökad konkurrenskraft, billigare förändringshantering, 

produktionsanpassat konstruktionsunderlag, kortare ledtider etcetera. Ett pilotprojekt 

med MBD-arbetssättet visade en tidsvinst på cirka 40 % mot det gamla arbetssättet. Detta 

berodde bland annat på minskat administrativt arbete med att behandla ritningar. 

(Johansson & Eriksson, 2009) 

”Produktkännedomen bland de inblandade har blivit större och inlärningskurvorna för 

produkten har minskat” 

(Torstensson & Wennberg, 2010)  

Att inte lika stor kompetens krävs för att förstå modellen är också något som (Quintana, 

et al., 2012) tar upp. Detta beror på att det är svårare att tolka en 2D-ritning än vad det är 

att förstå helheten i en 3D-modell, där själva visualiseringen i sig självt påvisar formen 

av produkten. (Quintana, et al., 2012) 

Genom användningen av en källa som flera kommer åt samtidigt kan ”downstream users” 

börja sitt arbete tidigare och resultatet av detta är bland annat en tidigare lansering. 

(Aberdeen Group, 2006) 

Egenskaperna som MBD har när det gäller att beskriva geometri gör att MBD är det bästa 

medlet för att hantera gemensam data. Speciellt för medlemmarna i ett 

produktlivscykelteam. (Zhou & Faan, 2010) 

Nackdelar med att använda sig av MBD kan vara att det krävs datorer på alla arbetsplatser. 

Det innebär även höga initiala investeringskostnader och mycket utbildning av personal 

krävs vid implementering. Dessutom blir produktionen väldigt beroende av att 

datorsystemen fungerar, eftersom produktionsunderlaget är digitalt och produktionen 

riskerar att stanna om servrarna krånglar. (Johansson & Eriksson, 2009) 

Distribueringsfil 

CAD-format Neutralt format Lättviktsformat 

Konvertering 

krävs 

Figur 6. Distribueringsfilens tre möjliga vägar enligt (Quintana, et al., 2012) 
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MBD-filen kommer att vara svår att öppna på vissa sämre datorer, eftersom all 

information kräver kraftfull hårdvara för att kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. 

Ett sätt att lösa detta är att använda ett lättviktsformat (Yin, et al., 2013). Även (Ding, et 

al., 2009) tar upp behovet att ha lättviktsfiler, dels på grund av utrymmet originalfilerna 

allokerar men även kostnaderna det medför att ha kompletta licenser för programvarorna 

överallt. 

Då MBD är tänkt att innehålla all information om en produkt kan det uppstå förvirring då 

filen öppnas. En person från marknadsavdelningen har t.ex. ingen nytta av att se de exakta 

måtten, vilket gör att personen i fråga blir överöst av irrelevant information. Det krävs 

alltså någon form av filter på de olika avdelningarna i ett företag för att arbetsflödet ska 

bli så optimalt som möjligt. (Ding, et al., 2009) 

Om det inte finns standarder för hur en produkts data ska hanteras kan det lätt bli 

missförstånd, fel i modellen och slöseri med tid och pengar. Produkten går ofta igenom 

ett CAD-program där den får ett visst utförande med tillhörande data, sedan kan 

produkten behöva byggas upp i ett annat program för eventuella hållfasthetsanalyser. Det 

kan även krävas att modellen omdefinieras för att kunna genomgå inspektioner och för 

att skapa monteringsanvisningar. Alla dessa utföranden av samma produkt kan innehålla 

vissa små olikheter vilket ger konflikter i produktdefinitionen. Det kan bli svårt att 

genomföra en ändring hos produkten, eller återanvända den i nya produkter när 

informationen i filerna inte överensstämmer.  (Stark, 2005) 

2.8 CAD-kurser & dess mål 

På de flesta högskolor och universitet består utbildningen av studenter i de många olika 

programvarorna av CAD-utbildning i ett visst program, (Dankwort, et al., 2004) menar 

att detta är undermåligt och att utbildningen inom detta område istället borde täcka in 

program från flera olika områden. Alltså bredda luppen från att enbart behandla CAD-

programvara till fullständig CAx-utbildning (Computer Aided Technologies). I CAx 

ingår alla de program som används inom en produkts livscykel. Allt ifrån den kreativa 

fasen, till konceptfasen, konstruktionsfasen med flera. (Dankwort, et al., 2004) 

Utbildning inom dessa områden sker inte enbart på universitet/högskolor/gymnasium, 

utan företag har också en vilja att vidareutbilda sin personal. Beroende på företagets 

storlek kan detta göras på olika sätt (Dankwort, et al., 2004).  

Dagens utbildning av CAx följer allt som oftast följande steg: 

1. Grundutbildning i CAD-programvara.  

2. Introduktion av PDM och grunder i FEM. 

3. PLM och mer avancerade verktyg. 

(Dankwort, et al., 2004) 

Dock bör inte utbildningen inom dessa områden sluta vid att enbart ta upp grunderna 

inom respektive område, utan sträva efter att så långt som möjligt försöka väva samman 

kunskaperna (Dankwort, et al., 2004). På så vis kan en större helhetssyn erhållas för 

studenten. Att väva samman kurser och därmed överbrygga kunskapen mellan t.ex. olika 

program är viktigt (Bender, et al., 2015).  

Idén om att allt ska hålla ihop i CAx-grenarna stämmer också överens med hur 

utvecklingen varit inom ingenjörens arbete. Tidigare har t.ex. simuleringsingenjörerna 

startat med sin simulering först när produkten har ansetts klar, till skillnad från hur det 
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ser ut idag vid ”concurrent engineering”. Detta bygger på tanken att dagens utbildning i 

olika program bör vävas samman. (Dankwort, et al., 2004) 

Att enbart lära sig digitala verktyg är dock ingen väg att gå för ett framgångsrikt lärande. 

Detta menar (Dankwort, et al., 2004) som påstår att studenter fortfarande behöver lära sig 

att måttsätta för hand. Helt enkelt på grund av den utökade lösningsrymd studenten 

erhåller samt dess förmåga att använda olika verktyg.  

Aspekten att ha testat olika verktyg för att åstadkomma samma sak kan vara en stor fördel 

vid t.ex. CAD-modellering. Detta på grund av att studentens synsätt har vidgats och 

vetskapen om att en lösning kan erhållas på olika sätt gör att arbetssättet kan optimeras. 

(Dankwort, et al., 2004) 

Problem som har att göra med studentens förmåga att lära sig. Alltså det faktum att 

utbildningen är svår att göra jämnsvår och lika värdeskapande för alla tas upp av 

(Dankwort, et al., 2004) men är inget som kommer att diskuteras vidare i denna rapport.  

Vilken utlärningsmetod som används kan ha stor inverkan på resultatet. Vissa metoder 

passar bättre för massundervisning medan andra kan vara specialiserade på att utbilda 

eliten. Nedan listas de mest använda metoderna, utan inbördes ordning: 

o Datorbaserad träning 

En guide, antingen i form av en fysisk bok eller på datorn, följs av studenten. På 

detta vis kan svårighetsgraden varieras genom att antingen bara titta på guiden vid 

behov eller rent av följa den steg för steg. Billig metod som har nackdelen att 

studenten själv inte kan fördjupa sig inom speciella områden. 

o Övning med lärare 

En lite dyrare metod som ger en bättre grund för att gå lite djupare inom CAx. 

Samma princip som metoden ovan men med modifikationen att en lärare är 

närvarande. Här kan återkoppling av resultat fås fortlöpande, vilket även gäller 

frågor. Största nackdelen med detta angreppssätt är att studenten efter avklarad 

kurs inte längre har tillgång till kurslitteraturen och lärarens kunskaper. 

o Seminarieinlärning 

Här visar läraren hur en viss funktion fungerar och det är sedan upp till eleven att 

göra på samma sätt för att på så sätt lära sig. Då undervisningen varvas med 

övning är detta en pedagogiskt bra modell. Dock finns det nackdelar som att det 

t.ex. är svårt att hålla ett tempo som passar alla deltagare. 

o Självinlärning 

Ingen fullvärdig utbildningsteknik, men väldigt effektiv när studenten redan är väl 

insatt i ämnet. Kan ses som en ”hotline” om eleven kan ringa efter hjälp när denne 

inte kan lösa problemet självt. 

(Dankwort, et al., 2004) 

Då skolans resurser är begränsade kan inte kunskap inom alla program och områden läras 

ut. Därför uppmanas studenten till att själv fördjupa/bredda sin kunskap inom de områden 

som denna intresserar sig för. Det kan argumenteras för att universitetet har kunskapen 

om vad som kan vara relevant för arbetslivet, men detta är en mycket svår uppgift då det 

i hög grad beror på vilket jobb som eftersöks. Däremot bör ett universitet kunna erbjuda, 

om inte fullvärdiga kurser i alla områden, åtminstone tillgång till vissa programvaror. 

Detta så att studenten på eget initiativ kan vidga sin kunskap. (Dankwort, et al., 2004) 
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2.9 Datainsamling och analys 

Eftersom studien är ämnad att undersöka hur företag jobbar idag är datainsamling från 

företagen en viktig del av projektet. För att samla in och registrera data till studien har 

några olika angreppssätt studerats. Dessa sammanfattas i nedanstående rubriker. 

2.9.1 Litteraturstudie 

Att utföra en litteraturstudie är det första steget i alla forskningsprojekt. Temat för studien 

kan ofta leda till en hel del frågor och funderingar. Litteraturstudien bidrar till att finna 

relevant teori och forskning om ämnet. Detta leder till ökad förståelse för ämnet och det 

hjälper även vid formulerandet av frågeställningar. Att öka förståelsen för ett ämne genom 

förarbete och litteraturstudie är en viktig del i början av nya projekt. (Dalen, 2007) 

”If you go in with an empty mind, you will come out with an empty notebook ” 

(Dalen, 2007) 

2.9.2 Intervju 

Egentligen betyder ordet intervju ”utväxling av synpunkter” (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dessa synpunkter utbyts mellan två personer som samtalar om ett visst ämne. Intervjuer 

är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna som används inom den kvalitativa 

forskningen. (Hofisi, et al., 2014)  

En intervju kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ.  

”Den kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt om informantens 

egna erfarenheter, tankar och känslor” 

 (Dalen, 2007) 

Det finns flera sätt att lägga upp en intervju på. Allt från att specificera exakt vilka frågor 

som ska ställas till att gå in med inställningen att frågorna dyker upp allt eftersom 

intervjun fortskrider. (Mandel, 2012) 

Ofta delas intervjuerna upp i fria, ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. Ju 

mer strukturerad en intervju är, desto mindre fria svar tillhandahålls av informanten. I 

vissa fall är detta positivt, t.ex. vid en undersökning av vad personer röstat på. Eftersom 

det då blir svar i form av Ja eller Nej. Däremot kan detta angreppssätt kännas begränsande 

då den intervjuades åsikter önskas. Då behövs istället en öppnare form av intervju som 

gör det möjligt att få svar på en huvudfråga, men fortfarande med alla de nyanser som 

informanten är beredd att bidra med. (Mandel, 2012)  

Vid en semistrukturerat angreppssätt används öppna frågor som inte tvingar respondenten 

till ett begränsat svar, vilket har gjort metoden till den populäraste bland studenter på 

universitet (Dalen, 2007). Dess största styrka ligger i att frågorna är flexibla och kan 

anpassas efter respondenten (Hofisi, et al., 2014).  

Forskare som kräver hög pålitlighet på sitt material bör dock använda en strukturerad 

form, med nackdelen att informationen blir minimal till omfånget (Mandel, 2012). 
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Det är dock inte enbart formen av intervjun som avgör kvaliteten och kvantiteten på den 

information som erhålls. Tanke bör läggas på valet av akademisk höjd på språket. Ett för 

avancerat språk kan få respondenten att inte förstå frågorna, medan för enkla ord kan få 

vissa att tappa intresset. (Mandel, 2012) 

Graden av öppenhet hos respondenterna bör också tas i beaktning vid utformandet av 

frågor. Vissa frågor lämpar sig helt enkelt inte för alla. (Mandel, 2012).  

Fler forskare ökar även detta kvaliteten på intervjun. Processen blir mer kreativ och 

hindras t.ex. från att avslutas för tidigt eftersom fler personer lättare kan hitta fel och 

brister. (Eisenhardt, 1989) En annan fördel med att vara två forskare visar sig under 

intervjun. Då kan en agera intervjuare och den andra föra anteckningar. Något som ger 

en klar fördel då den ena får möjlighet att styra intervjuns framgång medan den andre 

antecknar resultatet. (Eisenhardt, 1989) 

Inom forskningssammanhang finns det ett antal outtalade regler som man bör förhålla sig 

till. Just vad gäller intervjuer är det särskilt viktigt att den intervjuades rätt till privatliv 

respekteras. De följande punkterna kan ses som riktlinjer för detta förhållningssätt. Att 

respondenten även kan ha åsikter som inte bör tas med av andra anledningar bör också 

beaktas. 

Den intervjuade ska informeras om: 

o Den övergripande planen för forskningen. 

o Syftet med forskningen. 

o De metoder som kommer att användas. 

o De följder och risker som forskningen kan medföra. 

o Vem som är forskningshuvudman. 

o Att deltagande i forskningen är frivilligt och att den intervjuade därför har rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan.  

(Dalen, 2007) 

För att veta vilken information som är intressant att få ut från intervjuerna behöver en 

litteraturstudie genomföras, se 2.9.1. Efter litteraturstudien behöver forskaren utforma en 

intervjuguide. Detta för att veta vilken information som är intressant att få ut från 

informanten. Vid en semistrukturerad eller fokuserad intervju är skapandet av en 

intervjuguide extra viktig. (Dalen, 2007) 

Vid skapandet av en intervjuguide är det en bra idé att utgå från frågeställningarna för att 

skapa stora områden som bör täckas in. Periferin på dessa områden fungerar sedan som 

en bra startpunkt när intervjuguiden ska påbörjas. Detta bidrar till att de lite mer bekväma 

frågorna, som är till för att få informanten att känna sig bekväm, kommer först. Vilket 

överensstämmer med teorin om att de svåraste frågorna ska komma i den senare delen av 

en intervju. (Dalen, 2007) 

(Dalen, 2007) sätter upp ett antal kriterier som bör tänkas igenom vid upprättandet av en 

intervjuguide för en kvalitativ intervjustudie: 

o Är frågan klar och otvetydig? 

o Är frågan ledande? 

o Kräver frågan speciell kunskap och information som informanten kanske inte har? 

o Innehåller frågan alltför känsliga saker som informanten kommer att vägra att 

uttala sig om? 

o Ger frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna och måhända 

otraditionella uppfattningar? 
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(Kvale & Brinkmann, 2009) tar ett lite längre steg. De anser att två intervjuguider ska 

skapas. Den ena ska innehålla de lite mer övergripande tematiska frågorna. Denna är tänkt 

att vägleda intervjuaren så att denne vet om den röda tråden bibehålls. Det andra 

dokumentet är också tänkt att innehålla dessa frågor, fast formulerade på ett mer 

vardagligt språk. Utöver detta ska det även konstrueras följdfrågor, som kan användas 

ifall respondenten behöver fördjupa sina svar, som läggs in under varje huvudfråga. 

Vid kvalitativa undersökningar bör intervjun spelas in, eftersom informantens egna ord 

är så viktiga att få med. En fördel med detta arbetssätt är även att bearbetningen och 

organiseringen av all intervjudata blir lättare och mer korrekt sammanställd (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Oavsett vilken typ av inspelningsform som används så kan 

intervjuaren ägna mer tid åt informanten under intervjun och mindre åt att föra 

anteckningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta bäddar för en bättre kvalitet på 

informationen som fås från informanten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det bästa sättet att registrera intervjudata är att spela in och sammanställa en ordagrann 

transkribering av inspelningen, vilket skulle utgöra den bästa möjliga grund för fortsatt 

analys (Merriam, 1994). Att sammanställa en inspelning till information på papper är 

dock en mödosam process som tar mycket tid, något som är värt att notera (Dalen, 2007) 

(Merriam, 1994). 

Att sammanställa fullständiga transkriberingar av intervjuer är något som många forskare 

anser som alltför kostsamt, både tids- och kostnadsmässigt (Merriam, 1994). Ett alternativ 

som föreslås av (Merriam, 1994) är att upprätta en form av loggbok av intervjun i stället 

för att fullständigt transkribera. I denna process spelas intervjun upp och man skriver ner 

viktig information och eventuella idéer som respondenten pratar om under intervjun. 

Vissa utsagor kan citeras ordagrant, till exempel fraser, uttryck eller hela meningar. 

Ett alternativ till att göra en intervjustudie är att genomföra en enkätstudie. Denna typ av 

undersökningsverktyg tar bort möjligheten för informanten att svara med egna ord och ge 

sina egna uppfattningar (Arfwedson & Ödman, 1998). Därför används sällan denna typ 

av studie vid kvalitativt arbete. Däremot passar den utmärkt när något ska kartläggas, t.ex. 

vid opinionsundersökningar. (Arfwedson & Ödman, 1998) 

Enkätundersökningar har även nackdelen att en mycket liten andel som faktiskt fyller i 

och skickar tillbaks den. Så trovärdigheten att sammanställningen gäller för en större 

befolkningsmängd minskar. Experiment har gjorts av (Guin, et al., 2012) för att se ifall 

svarsgraden kan ökas, t.ex. med hjälp av provision eller roligare utformade frågor, men 

utan resultat. 

2.9.3 Fallstudie 

En fallstudie innebär att man undersöker en företeelse, vilket bland annat kan vara en 

organisation, social grupp eller en individ. Ett fall är alltså ett avgränsat system som är 

intressant att analysera på grund av att det skulle kunna representeras av någon typ av 

hypotes, eller bara för att det är intressant eller viktigt på något sätt (Merriam, 1994). 

Fallstudier kan utnyttjas för flera olika syften. För att få förståelse, testa teorier samt skapa 

ny kunskap. (Eisenhardt, 1989) 

När ny kunskap är tänkt att grundas med hjälp av fallstudier är det extra viktigt, speciellt 

inom områden som är nya, att koppla fallen till den befintliga litteratur som existerar. 

Detta skapar validitet för resultatet som presenteras och är nödvändigt på grund av det 

begränsade antal fall som studerats. (Eisenhardt, 1989) 
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Fallstudier har flera fördelar gentemot andra metoder. Bland annat så är det en stark 

kandidat till forskning på nya områden. Resultatet från fallstudien kan ofta testas i en ny 

studie och validiteten är från början väldigt hög. Detta eftersom byggandet av teori är så 

starkt sammankopplat med dess bevis i form av observationer med mera. (Eisenhardt, 

1989) 

Fallstudier passar bäst när man har frågeställningar som ”på vilket sätt” och ”varför” för 

sin studie. Fallstudier kan vara bra att använda då aktuella skeenden ska undersökas, men 

relevanta variabler inte går att manipulera. Det är även en unik styrka att i fallstudier 

kunna använda olika empiriska material, till exempel intervjuer, dokument, observationer 

(Yin, 2009). Fallstudier är extra passande när det kommer till forskning inom nya 

områden. (Eisenhardt, 1989) 

Fallstudier har inte några specificerade metoder som måste användas. Man kan inom en 

fallstudie använda sig av enkäter, dokument, intervjuer, observationer etcetera för att 

samla in data för studien. Vissa tillvägagångssätt är dock vanligare än andra. (Merriam, 

1994) 

Fallstudier kan utformas för att studera ett eller ett flertal fall. Vid flera fall anses ofta 

fynden i studien mer robusta. Om det finns möjlighet att välja rekommenderar (Yin, 2009) 

att göra en flerfallstudie.  

Enligt (Yin, 2009) finns det fem delar i en fallstudiedesign som är speciellt viktiga att 

man har tänkt igenom när man ska genomföra en fallstudie:  

o Fallstudiens frågeställningar, det vill säga vad man är ute efter att besvara 

o Dess hypoteser, om det finns några 

o Dess analysenhet(er) (skolor, organisationer etcetera) 

o Logiken som kopplar samman data och hypoteser, det vill säga metoder som 

används vid analys av data. Detta kan vara bland annat ”pattern matching”, 

”explanation buildning”, ”time-series analysis”, ”cross-case synthesis”.  

o Kriterier för att tolka resultaten, kan vara bland annat statistisk analys eller att 

hitta och adressera motsägande resultat. 

Ett tillvägagångssätt för att genomföra en fallstudie för att bygga teorier eller hypoteser 

kan enligt (Eisenhardt, 1989) vara: 

1. Uppstart (definiering av forskningsfrågor) 

2. Val av fall  

3. Val av metod  

4. Fältarbete 

5. Analys av data 

6. Formulerande av hypoteser 

7. Jämförelse med litteratur 

8. Avslut 

Se (Eisenhardt, 1989) för mer information om vad som ingår i varje moment ovan. 

Vid fallstudier kan det vara önskvärt att ha någon form av ursprunglig teori eller hypotes 

innan man börjar samla in data från fallstudien, även vid en kvalitativ analys (Yin, 2009). 

En anledning till detta är att det till exempel kan vara svårt att finna rätt kontaktpersoner 

för studien om det inte finns någon tidigare teori (Yin, 2009). Man vet helt enkelt för lite 

om ämnet för att kunna göra den bedömningen.  

En nackdel med att ha tidigare teori är att studien blir mindre kvalitativ då forskaren kan 

fokusera för mycket på att bevisa teorin och inte undersöka hur det egentligen ligger till 
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(Merriam, 1994). Dock kan en arbetshypotes användas, som inte är tänkt att bevisas utan 

utvecklas efterhand när nya relationer och begrepp upptäcks (Merriam, 1994).  

En deduktiv fallstudie betyder att teori ska bevisas genom fallstudien. Motsatsen är 

induktiv fallstudie, där teori bildas genom den information som samlas in i t.ex. 

fältstudier.  (Merriam, 1994) (Eisenhardt & Graebner, 2007) 

Då flera olika fall ska analyseras, till exempel för att bygga upp en teori som passar alla 

fall som behandlats kan man göra en korsanalys av informationen. Man använder alltså 

data från flera fall för att bilda en teori eller förklaring som passar de fallundersökningar 

som gjorts. När flera fall med mycket data ska analyseras är det viktigt att data som redan 

är insamlad analyseras parallellt med insamling av ytterligare data, detta för att undvika 

att ha en överväldigande mängd information att bearbeta när all data är insamlad. 

(Merriam, 1994) 

Resultaten av en fallstudie kan vara deskriptiva berättelser som upplyser läsaren om 

området som studerats. Dock kan det vara bra om forskaren inte lämnar för mycket rum 

för fri tolkning till läsaren, utan tydligt beskriver dragna slutsatser och varför 

informationen är viktig för ämnet. (Merriam, 1994) 

2.9.4 Analys av data 

När en kvantitativ studie genomförts är ofta svaren lätta att jämföra med varandra då de 

är i ja eller nej form, skalade mellan 1 – 5 etcetera. Att visa en representation av genererad 

data blir således lättare än när kvalitativ studie genomförts eftersom kvalitativa studier 

innehåller väldigt mycket information som är svår att kvantifiera och jämföra på ett 

tillfredsställande sätt. (Kasunic, 2005) 

Då en studie enbart består av kvalitativ data måste alla svar hanteras manuellt, vilket är 

väldigt tidskrävande. Forskaren måste själv undersöka, tolka och filtrera varje svar till 

olika kategorier som framkommer när andra svar tolkats. Ett problem som uppstår i en 

sådan filtreringsprocess är att svaren kan bli tolkade på fel sätt och inte motsvara vad 

respondenten menade vilket hotar validiteten på studien. (Kasunic, 2005) 

En teknik för att analysera svar på öppna frågor, eller kvalitativa svar, är att använda en 

ett angreppssätt med en strukturerad grupp (”structured team approach”) som utför en 

adaption av ”Affinity diagram method”. Genom metoden kategoriseras stora mängder 

kvalitativ data i grupper för att lättare kunna jämföra dem. (Kasunic, 2005) 

Metoden är uppdelad enligt: 

1. Varje svar som givits till en specifik fråga placeras i en av cellerna i en tabell. 

Storleken på texten ökas för att det ska gå att se dem på lite avstånd i ett senare 

skede. 

2. Svaren skrivs sedan ut för att klippas isär så de delas upp från varandra 

3. Svaren läggs ut på ett bord 

4. Leta efter svar som verkar likna varandra eller relaterar till varandra och lägg dem 

i en egen grupp. Leta sedan efter fler svar som passar in i gruppen som just 

bildades eller till någon annan/ny grupp. Repetera processen tills alla svar 

behandlats. 

(detta görs i av flera forskare under en tyst process för att inte påverka varandra, 

om man tycker något ska byta plats så gör man det utan den andra forskarens 

medtycke, till slut kommer man ändå överens) 
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5. Skapa ett kategorinamn för varje grupp 

6. Skapa en representation för resultaten som gör det lätt att se hur ofta något tas upp 

i varje kategori. 

När metoden är genomarbetad är all data transformerad till något lätt att tolka. Då kan 

jämförelser mellan svaren göras för varje fråga. (Kasunic, 2005) 

För analys inom fall i en fallstudie används oftast en detaljerad sammanfattning av fallet. 

Denna sammanfattning är oftast rent beskrivande och är viktig för att få insikt i varje fall. 

Sammanfattningarna är viktiga för de hjälper forskaren att hantera stora volymer av 

insamlad data. Hur dessa sammanfattningar framställs skiljer sig mellan de flesta forskare 

och det finns inget standardformat för hur dessa ska utföras. Vissa sammanställningar 

består av rena texter och vissa använder bilder och grafer för att öka förståelsen. 

Huvudsaken är att forskaren ska bli bekant med fallet som undersöks. De är även till hjälp 

när flera fall ska jämföras eftersom forskaren stiftar bekantskap med alla fall. (Eisenhardt, 

1989) 

Ett sätt att jämföra fall med varandra är att välja kategorier som finns i varje fall för att 

sedan jämföra dessa med varandra. Ett annat är att välja fall i par och jämföra dem med 

varandra och lista likheter och skillnader mellan fallen. (Eisenhardt, 1989) 

Att använda tabeller för att redovisa resultaten i en studie kan ibland vara bättre än att 

använda grafer. Grafer är bra för att se trender och visa relationer när en stor mängd data 

finns tillgängligt från en stor mängd datakällor, tabeller är ofta bättre på att ge strukturerad 

och precis information och för att jämföra delar av insamlad data. Tabeller fungerar bäst 

att använda då det inte finns så många datapunkter. (Kasunic, 2005) 
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3 Metod 

Arbetet startade med att en uttömmande litteraturstudie genomfördes på området. Detta 

för att kontrollera ifall liknande studier redan gjorts och i så fall bilda en uppfattning om 

hur industrin jobbar med hantering av informationsbärande dokument, vilka format som 

används, etcetera. Andra ämnen som studerades var vad produktionsunderlag kunde ha 

för format och hur de kan tänkas spridas mellan avdelningar och personer inom företagen. 

Efter ett tag hamnade fokus mest på att studera ritningslöst arbete med 3D-modeller som 

informationsbärare och utnyttjande av digitala produktionsunderlag. Detta eftersom det 

verkade som att många företag i tidigare genomförda examensarbeten jobbade mot 

övergång till modernare arbetssätt, med ökat utnyttjande av digitala underlag. 

Till en början letades ett stort antal artiklar, rapporter och böcker fram. Dessa verkade 

relevanta för studien främst med tanke på deras ämnesområde, sammanfattning och 

slutsatser. Sedan gjordes en djupare analys av alla artiklar för att se om det verkligen var 

något som kunde vara av nytta för studien. Den litteratur som verkade irrelevant 

sorterades bort efter en genomgång. I litteraturen med högst relevans markerades viktiga 

stycken och sidor för att inte behöva gå igenom allt igen. Det som ansågs viktigt samlades 

i teoriavsnittet (2) av denna rapport. 

Vid valet av företag fanns några kriterier som ansågs viktiga. Företaget skulle konstruera 

sina egna produkter och produktionsunderlag då detta är av största vikt för studien. Varje 

företag skulle ha någon form av egen produktion. Det var även intressant att studera 

företag där Linköpings Universitets studenter som läser CAD- och ritteknikskurser skulle 

kunna hamna efter sina studier. De företag som ansågs passa in under dessa kriterier 

kontaktades under LARM (Linköpings Universitets arbetsmarknadsdagar) där 

kontaktuppgifter till relevant person erhölls. De företag vars kontaktpersoner sedan 

svarade på förfrågningen via mail valdes för deltagande i studien.  

Som metod valdes att genomföra en typ av flerfallstudie där varje företag motsvarar ett 

fall och datainsamlingsmetoden blev att använda en semistrukturerad intervju samt 

observationer om möjlighet gavs. Denna typ av angreppssätt valdes för att intervjun skulle 

kunna fånga upp mer kvalitativa data, samtidigt som de frågor som ställdes inte behövde 

komma i en specifik ordning. Det innebar även att frågeformuläret ej behövde följas 

nitiskt utan respondenterna fick möjlighet att prata fritt kring frågan.  

För att generera frågor till intervjuguiden användes projektets frågeställningar som 

utgångspunkt. Frågeställningar utgjorde den övergripande grunden för frågorna, de 

delades sedan upp till mer specifika frågor om det som var intressant att studera utifrån 

den genomgångna teorin.  

Intervjuguiden, se Bilaga A, bestod av ett antal frågor som var tänkta att ge respondenten 

rum att förklara med egna ord. Som (Kvale & Brinkmann, 2009) föreslog användes 

huvudfrågor med tillhörande följdfrågor/underfrågor som var tänkta att användas då 

respondenten inte uppfattat frågan korrekt eller om intervjun behöver styras åt rätt håll, 

men även för att försäkra att allt intressant tagits upp inom frågan. Ja och Nej frågor 

undveks i största möjliga grad för att hålla studien mer kvalitativ och frågorna studerades 

även för att se till att de inte var ledande. 

Alla intervjuer spelades in för att underlätta sammanställningen av intervjuerna, göra 

studien mer kvalitativ samt för att mindre tid skulle läggas på att skriva ner 
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respondenternas svar vid intervjutillfället och på så sätt kunna koncentrera sig på 

respondenten.  

Varje intervju transkriberades med en adaption av tekniken som föreslogs av (Merriam, 

1994), att föra en typ av loggbok. Varje intervju genomlyssnades och vid svar på frågorna 

lades information in under respektive fråga i intervjuguiden. Detta fungerade som en 

inledande kategorisering för den kommande analysen. Främsta anledningen till detta 

angreppssätt var för att spara tid då fullständig transkribering är väldigt tidsödande och 

den tiden fanns inte eftersom intervjuerna på företagen var väldigt tätt schemalagda.  

En sammanställning för respektive respondent gjordes utifrån transkriberingarna och 

skickades därefter till respondenten för korrekturläsning. Anledningen för att materialet 

skickades till respondenterna var för att ge dessa en chans att korrigera eventuella 

missförstånd och därmed öka trovärdigheten på materialet. För varje företag där fler 

intervjuer genomförts användes triangulering av datakällor, i dessa fall olika intervjuer, 

för att sammanställa dem till ett företag. Någon djupare analys på varje företag 

genomfördes inte på grund av tidsbrist. 

Analysmetoden i (Kasunic, 2005) användes då det verkade vara en bra strategi för att 

kategorisera de företeelser som tagits upp på alla företag, då den inriktar sig mot analys 

av varje enskild fråga. En annan anledning till att metoden användes var för att den är 

tänkt att omvandla öppna frågor med kvalitativa svar och kvantifiera dessa för 

underlättande av jämförelser.  

En nackdel med metoden var att det inte fanns någon förklaring till hur man skulle hålla 

isär frågorna från respektive företag beskrivet i metoden. Detta eftersom den förmodligen 

är utformad bara för att räkna upp företeelser och inte undersöka varför saker ser ut som 

de gör i respektive fall, vilket kändes relevant i denna studie. Metoden utfördes inte fullt 

ut som den beskrivs i (Kasunic, 2005) av lite olika anledningar, dessa beskrivs nedan. 

Till att börja med utfördes all kategorisering av kvalitativ data direkt i Excel. 

Analysmetoden testades för några frågor som den var beskriven men i slutändan gav den 

samma resultat som redan noterats genom att studera Excel-arket och manuellt jämföra 

de sju företag som behandlats. Därför beslutades att analysen fick ske digitalt istället. 

Dessutom beskrev inte metoden hur hantering av mer uttömmande svar skulle göras, där 

flera svar gavs till samma fråga.  

Frågor och svar delades upp i celler som metoden beskrev, sedan skapades kategorier i 

form av påståenden istället för samlingsnamn eller teman som metoden föreslår. För varje 

påstående som framkom tilldelades varje företag sant eller falskt, förutsatt att frågan blivit 

besvarad. Anledningen till detta förfarande var att lättare kunna se orsaker till varför 

företagen jobbar som de gör. Ett ord beskriver helt enkelt inte lika mycket som en mening 

eller ett påstående och det valdes därför att inte kategorisera utefter ord utan istället utefter 

påståenden. 

I vissa fall noterades även företeelser som ansågs viktiga med en annan markering. Detta 

för att säkerställa att informationen inte blir missvisande i en senare analys. Det kan vara 

så att en respondent tagit upp något som en respondent på ett annat företag missat att 

nämna, då skulle det vara missvisande att säga att företeelsen inte existerar på företaget 

där det inte togs upp. Då fenomenet nämns på en hel del andra företag kan dock eventuella 

paralleller dras mellan dessa företag. 

Processen upprepades för respektive fråga precis som metoden beskrev och resultatet 

sammanfattades i en tabell då detta var det smidigaste och tydligaste sättet att representera 

fynden. Kvalitativ data kvantifierades alltså genom analysmetoden för att på ett tydligare 
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sätt kunna visa likheter och olikheter mellan företagen. Tabeller ansågs mest relevanta 

för att visa data då det inte finns så många analysenheter, eftersom studien endast jämför 

sju företag. Figur 7 visar övergången från frågor och svar till frekvens av påståenden och 

företeelser. 

 

Figur 7. Övergången från frågor och svar till frekvens av påståenden och företeelser 

Under analysen användes en deskriptiv sammanfattning av varje företag. Denna 

sammanfattning gjordes med hjälp av sammanställningarna från de olika respondenterna 

med studiens frågeställningar i åtanke. Vad som skulle tas upp i sammanfattningen 

avgjordes av vilka av de tidigare skapade kategorierna som kunde återspeglas i respektive 

fall. Detta följdes av ett jämförande kapitel med både text och bilder för att påvisa 

likheterna och skillnaderna mellan varje fall. I denna jämförelse användes delar av den 

tabell som utarbetats under analysfasen och slutsatser drogs här främst med avseende på 

frågeställningarna i projektet, detta på grund av tidsbegränsningar. 

För att kunna ge förbättringsförslag för universitetets kurser studerades de kurser som 

tillhandahålls för civilingenjörsstudenter inom maskinteknik. De kurser som ansågs 

viktigast att studera var de som behandlar modellering, ritningsframställning, 

konstruktionsmetodik och metoder för att effektivisera modellering, såsom 

programmering av generativa och flexibla modeller. Det som användes för att studera 

kurserna var kursplanen och en informell intervju med kursansvarig, för att ge bättre 

förståelse för vad studenten förväntas få ut av respektive kurs och vad som tas upp inom 

kursen. 

Sammanställningen av kurserna delades upp mellan obligatoriska och valbara. Detta för 

att kunna ge förbättringsförslag utifrån hur grundläggande respektive kurs var. Kursmålen 

och de ingående momenten sammanfattades för att ge en bättre överblick över vad som 

ingick.  

Resultatet från litteratur-, fall- och kursstudien ligger som grund för förslagen till 

kursernas eventuella modifiering. 

 

Frågor Företag 1 Företag 2 Företag 3  Företag 1 Företag 2 Företag 3

Fråga 1 Svar Svar Svar Påstående x x x

Fråga 2 Svar Svar Svar Företeelse •

Fråga 3 Svar Svar Svar Påstående x x

Fråga 3 Svar Svar Svar Påstående x

Fråga 3 Svar Svar Svar Företeelse o •

Påståenden:     x Betyder sant och en tom betyder falskt i dessa fall

Företeelser:     • Betyder att det nämndes och en tom ruta betyder att det inte nämndes i dessa fall

Allmänt :          o Betyder specialfall och tas upp i texten i rapporten
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4 Fältstudie 

Fältstudien resulterade i en mängd data som senare kunde analyseras. Nedan 

sammanfattas de företag som information inhämtats ifrån. Värt att tänka på är att 

innehållet under respektive företag inte nödvändigtvis representerar hela koncernen eller 

för den delen andra avdelningar inom samma företag.  

4.1 Fergas 

Fergas har nittiofem anställda och en årlig produktion på runt 1,5 miljoner fläktar i 

Sverige. Fergas grundades 1949 i Linköping och har sedan dess expanderat till Italien, 

Nordamerika och Kina. De har riktat in sig på att erbjuda ett brett sortiment av 

fläktlösningar och tillhandahåller även möjligheten för kunden att utforma sin egen fläkt. 

Det Fergas erbjuder är själva fläkten som sedan ska finnas i någon produkt. De har ingen 

egen produktion av motorer för fläktarna utan köper in dessa från underleverantörer. 

Exempel på applikationsplatser för fläktarna är luftkonditionering, kylskåp, lastbilssäten 

och eldrivna eldstäder.  

Under studien på Fergas intervjuades två konstruktörer. Den ena konstruerade produkter 

medan den andra konstruerade verktyg för produkttillverkningen. För att få bättre 

förståelse för produkten och produktionstekniken genomfördes även en rundvandring i 

verkstaden tillsammans med en produktionsteknisk chef. Den produktionstekniska chefen 

hjälpte även till med korrigering av det underlag som togs fram från intervjuerna och 

ytterligare frågor om hur Fergas arbetar. 

Fergas är på grund av sina produkter underleverantör till andra företag. De har även 

leverantörer som t.ex. levererar motorer till fläktarna. 

4.1.1 Datasystem & programvaror 

De huvudsakliga system som finns för att hantera företagets processer och data är Movex 

och SmarTeam. Movex är ett affärssystem och har hand om allt ifrån kundordrar till 

processplanering. SmarTeam hanterar främst produktrelaterade dokument såsom t.ex. 

CAD-modeller, ritningar, artiklar och produktstrukturer. Figur 8 visar hur Fergas olika 

system interagerar med varandra. 

För produktuppbyggnaden används CAD-programmen Autocad (2D) och Inventor (3D). 

Tidigare har all modellering och ritningstillverkning skett i 2D i Autocad men Fergas har 

sedan några år tillbaka börjat modellera i 3D mer och mer. Dock skiljer sig graden av 

användning av de olika programmen mellan olika konstruktörer, något som beskrivs mer 

nedan. 

Esprit är en CAM-programvara som används vid produktionsberedning av verktyg i 

verktygsverkstaden. Detta program kan ta in 3D-modellen som den är från Inventor för 

att sedan beredas med bearbetningsinformation (fräsbanor etcetera). Underlaget 

konverteras sedan med hjälp av programvaran till det programmeringsspråk som den 

aktuella maskinen använder sig av. 
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För att kunna visualisera de digitala ritningarna för de personer i företaget som inte har 

tillgång/behörighet till Autocad används en Viewer, DWG Trueview. Med hjälp av denna 

kan den aktuella ritningen visas utan att några konverteringar behöver göras.  

4.1.2 Produktkonstruktion 

Det ena området inom konstruktion handlar om de produkter som Fergas konstruerar, 

alltså fläktarna. Här ritar konstruktören en 2D-ritning av produkten och måttsätter denna 

i samma fil. Då detta är klart görs även en 3D-modell av produkten i Inventor, utifrån 2D-

ritningen.  

I dagsläget är 3D-modellen för produkterna endast till för visualiseringssyften inom 

företaget samt för kunden så att denna kan användas i deras montage av en komplett 

produkt. Uppgifterna varierar mellan att modifiera befintliga ritningar till att skapa helt 

nya designer, utifrån uppställda krav. 

När produkten konstrueras följer konstruktören standardregler inom ritteknik, då det är 

viktigt att allt är måttsatt. 

4.1.3 Verktygskonstruktion 

Det andra området inom konstruktion handlar om den verktygsutveckling som bedrivs 

inom företaget. Konstruktören designar här verktyget efter hur produkten som ska 

tillverkas ska se ut. Modelleringen sker i 3D i CAD-programmet Inventor där även en del 

måttsättning sker, till den grad detta är möjligt, direkt i 3D-modellen. Ifall behov finns 

genereras en 2D-ritning utifrån modellen (till exempel om en manuell maskin ska 

användas eller om en underleverantör vill ha det). Här finns möjlighet för ytterligare 

måttsättning och även införande av toleranser, material, etcetera.  

I de fall enbart 3D-modellen behövs som tillverkningsunderlag utför konstruktören en 

färgkodning på modellen. Viktiga hål, ytor, etcetera får en viss färg medan delar som t.ex. 

behöver härdas får en mörkare färg. Detta gör att de som ska tillverka direkt kan se vilka 

Figur 8. Kopplingar av datasystem hos Fergas 
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delar som är viktiga, utan att kolla på de exakta toleranserna. Arbetssättet används främst 

när tillverkningen ska ske av någon underleverantör. 

4.1.4 Produktion 

Produktionen på Fergas kan precis som konstruktion delas upp i två kategorier, 

produktion av verktyg och av fläktar. Dessa skiljer sig markant åt. 

Verkstaden för tillverkning av fläkthjulen består främst av pressar och valsar. 

Produktionen består till stor del av manuellt arbete men maskinerna är i hög grad 

automatiserade. Material fylls på av operatörerna och maskinerna utför den främsta 

bearbetningen. Tillverkningen är uppdelad i flera stationer där varje station har ett antal 

uppsättningar av maskiner.  

Vid högvolymtillverkning av standardprodukter har tillverkningen automatiserats med 

hjälp av robotar som då utför stora delar av operatörens arbete. Användandet av robotar 

lönar sig endast om produkterna tillverkas i stora volymer. Vilket rättfärdigar det 

manuella arbetet med de övriga produkterna, där variationerna kan vara stora. 

De som ställer om maskinerna för tillverkning av nya produkter, så kallade ställare, 

använder sig av 2D-ritningar för att ställa in maskinen för en viss produkt. Dessa ritningar 

finns numera tillgängliga digitalt direkt från SmarTeam via en Viewer. På så sätt har 

ställaren alltid den senaste versionen av en ritning. För att detta ska fungera har varje 

maskingrupp en dator till förfogande. 

Verktygsproduktionen använder sig av både 3D-modeller och 2D-ritningar då det behövs. 

Man använder en programvara som heter Esprit för beredning som skapar kod för de 

maskiner som ska användas för tillverkningen. 2D-ritningar i pappersformat används vid 

de manuella maskinerna. 

4.1.5 Samarbeten 

Fergas konstruerar alltid sina egna verktyg, däremot händer det att man låter 

underleverantörer tillverka sina verktyg. Vid dessa fall hålls kontakt via mail eller telefon 

och den information som delas är 2D-ritningen av verktyget i form av en PDF, eller 3D-

modellen i STEP-format. Oavsett format skickas filerna via mail. STEP-formatet används 

eftersom det är neutralt och då inte samma CAD-system som underleverantörerna 

används. Inga leverantörer släpps in på Fergas datasystem.  

Fergas konstruerar i de flesta fall sina egna fläktlösningar eftersom den kompetensen 

ligger i företaget. Ibland kan man tillverka efter ett annat företags ritningar men då beror 

det på att man vet att de besitter rätt kompetens.  

4.1.6 Informationsflöde 

Det minst komplicerade flödet av information sker då ett mått är felaktigt och detta 

uppmärksammas i produktionen. Produktion kontaktar då konstruktören antingen via 

personlig kontakt eller via telefon och informerar denna om felet. Konstruktören 

kontrollerar då ritningen och ifall det faktiskt är ett fel redigeras ritningen och den går 

upp en revision i SmarTeam. 
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Då en kund önskar en produkt som inte finns som standard skapas en RFQ (Request for 

quotation) av säljaren. Hela processen för detta kan ses i Figur 9. Representationen i 

figuren förutsätter att produkten som underlaget skapas för kommer produceras och visar 

även flödet då ett verktyg behöver tillverkas för att kunna tillverka produkten. 

När en ny fläktlösning designas, alltså när en modifikation av en befintlig produkt ska 

göras, får konstruktören ett antal krav tillsammans med kundens beskrivning. Utifrån 

dessa plockas delar från befintliga produkter för att rita upp denna nya produkt. Ritningen 

skickas sedan via SmarTeam till beredaren som beräknar fram ett prisförslag till kund. 

Ritningen och prisförslaget skickas sedan till säljaren som vidarebefordrar informationen 

till kunden. Vid köp så släpps ordern fri och produktionen av fläkten kan då starta. 

När en helt ny produkt ska skapas, med detaljer som tidigare inte gjorts, är processen 

desto längre. Processerna mellan konstruktion och produktion är dock i princip 

densamma, med undantaget att nya verktyg behöver tillverkas. Ritningen på den nya 

produkten är inbäddad i RFQ:n och denna vidarebefordras då till verktygskonstruktören. 

Ett verktyg designas utifrån hur fläkten ska se ut. Verktygsverkstaden får oftast en 3D-

modell då de har möjlighet att tillverka verktygen utifrån denna. Ibland krävs dock en 

2D-ritning, t.ex. om manuella maskiner ska användas vid verktygstillverkningen.  

Verktygstillverkningen kan ibland utföras av underleverantörer. Beroende på leverantör 

så kan det ibland räcka med att endast skicka 3D-modellen, men i vissa fall bör en 2D-

ritning skickas med. Vid beställning av en redan befintlig produkt behövs ingen 

inblandning från konstruktionsavdelningen då säljaren redan har ett prisförslag sedan 

tidigare. 

Allt underlag som skapas av konstruktörerna granskas innan det släpps fritt inom 

SmarTeam. Detta för att minska behoven till småkorrigeringar senare i processen och 

därmed slippa alltför många revisioner. 

Fergas har som mål att all information ska finnas digitalt i datasystemen. Detta medför 

att alla gamla ritningar lagts in i datasystemet och pappersversionen slängts. I och med 

att de gamla ritningarna endast funnits som 2D-ritningar behöver dessa modelleras upp i 

3D, vilket medför en tillfällig ökad arbetsbelastning för produktkonstruktören.  

4.1.7 Framtiden 

I nuläget skiljer sig modellerandet åt mellan olika konstruktörer. Detta är något som 

kommer att ändras på inom en överskådlig framtid. Tanken är att allt ska modelleras i 3D 

och att 2D-ritningar sedan ska skapas utifrån dessa. Företaget har införskaffat bättre 

hårdvara för att klara denna omställning. 

Figur 9. Informationsflödet hos Fergas 



 

  31 

Produktionen av fläkthjul kommer förmodligen inte att genomgå några större 

förändringar med de maskiner som finns i dagsläget. Investeringskostnaderna för nya 

maskiner är stora och de bedömer sig inte ha den typ av produktion som lämpar sig för 

att fullt automatiseras. Detta på grund av en stor mängd produktvarianter. 
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4.2 SKF 

SKF i Katrineholm har cirka fyrahundra anställda och tillverkar allt ifrån hylsor och 

muttrar till lagerhus. De årliga kvantiteterna sträcker sig från cirka sjuhundra lagerhus till 

över 2 miljoner muttrar.  

Respondenten på SKF i Katrineholm är ansvarig för införandet av PLM på företaget. 

4.2.1 Datasystem & programvaror 

För ett antal år sedan försökte SKF i Katrineholm att införa arbete mot ett PDM-system. 

Det fanns inga tydliga riktlinjer vilket medförde att alla filer lades på hög och det blev 

allmänt kaos. Därför stoppades implementeringen tillfälligt för att få mer struktur. 

Det nuvarande införandet av PDM har därför delats upp i tre steg för att få tydliga avslut 

på respektive moment: Förstudie, Set-up och Implementation. Förstudien påbörjades 

2012 och de är nu i fasen Implementation.  

Tidigare fanns ett ritningsarkiv men de har nu gått ifrån detta och lagrar nu istället all 

produktdata digitalt. Då det är väldigt mycket ritningar har de ännu inte bestämt sig för 

vilka produkter som ska bli fullskaliga modeller. 

SKF i Katrineholm har länge saknat en förbättringsplan för hur produktdata ska lagras 

vilket har gjort att de nu måste genomföra ett antal förbättringar samtidigt, vilket är 

väldigt resurskrävande.  

På grund av att företaget nu ska göra förbättringar så lagras all digital data tillfälligt på en 

lokal nätverksdisk. Detta gör att implementeringen av Windchill-systemet kan utföras 

parallellt utan att störa den ordinarie verksamheten. Tanken är att när Windchill 

konfigurerats på rätt sätt så ska det införas gradvis till olika avdelningar. Detta är möjligt 

då de båda lagringarna speglar varandra, så att filerna alltid är aktuella, oavsett vilket 

system som används. Slutligen ska dock allt gå via PDM-systemet. Figur 10 visar hur 

dagens datasystem är kopplade. 

Samtidigt som implementeringen sker av PDM-systemet i Katrineholm så står SKF 

globalt inför sin största implementering någonsin i form av ett nytt ERP-system. Detta 

ska vara världsomspännande och det ska finnas tillgång till alla lokala Windchill-

Figur 10. Kopplingar av datasystem hos SKF 
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bibliotek genom detta. Detta införande har en deadline, vilket gör att SKF i Katrineholm 

nu har fått press på sig att färdigställa sitt PDM-system. 

Åtkomsten till de olika filerna styrs i dagsläget med hjälp av Windows-behörigheter för 

mappar. I det nya Windchill-systemet ska dock åtkomsten till olika filer dels styras av 

vilken avdelning som behöver komma åt filerna men också en individuell behörighet, vid 

behov. 

För att öppna filerna används allt ifrån CAD-program till PDF-läsare och Viewer. 

Avdelningen är det som avgör vilken typ av program som ska användas för att öppna 

respektive fil.  

Som modelleringsprogram används Creo 2.0. Till skillnad från de andra företagen i 

koncernen så har tidigare AutoCad (2D) samt Inventor (3D) använts.  

4.2.2 Konstruktion 

I dagsläget förekommer modellering i både 2D och 3D men den förstnämnda är något 

som fasas ut för tillfället och kommer därför inte att existera i framtiden.  

En standard för hur slutresultatet av modellerandet ska se ut är under utveckling. Dock 

finns det finns inga planer på att ta fram standarder för hur modellerandet ska gå till. 

Respondenten tycker att det är väldigt viktigt att tänka på att produkten ska kunna 

produceras, under tiden som modelleringen genomförs, annars kan det bli väldigt dyrt. 

Detta är en fördel för dagens studenter, då de ofta har bra kunskap om detta i och med att 

de blandar design och konstruktion. 

Ritningarna genereras från 3D-modellen till en ritning i 2D och har sedan en tid tillbaka 

en shadad 3D-vy på sig också. Denna gör att fasningar och radier lättare syns. För snarlika 

produkter görs om möjligt tabellritningar för att minimera arbetsbördan. Detta innebär att 

antalet artiklar som behöver måttsättas individuellt minskar men med nackdelen att 

ritningen inte uppdateras automatiskt vid modifiering av modellen, något den annars gör. 

4.2.3 Produktion 

Produktion når produktinformationen genom det tillfälliga systemet. Där kan de titta på 

ritningar i form av PDF-filer samt eventuellt skriva ut dessa. De har även tillgång till de 

STEP-filer som framställts. Tidigare bistod konstruktionsavdelningen med utskrivna 

ritningar, men för att spara på deras tid så lades det ansvaret över på produktion. Dessa 

används flitigt trots att de har tillgång till skärmar för att visa det digitala innehållet. 

Vad som ska tillverkas anges av aktuell tillverkningsorder, som produktion har hand om. 

Sedan är det produktionsledarna som bestämmer vilken ordning artiklarna ska tillverkas 

i. Trots att all information finns i digital form finns det en risk att fel artikel tillverkas då 

produktionsavdelningen kan ha gamla papperskopior som inte längre är aktuella. 

Monteringsanvisningar skapas av produktionsteknikerna. Vanligaste förfarandet är at ha 

bilder på det som ska göras och lägga in dessa, tillsammans med förklarande text, i ett 

dokument. Detta ger även, enligt dem, det bästa resultatet mot andra representationer de 

testat. 
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4.2.4 Samarbeten 

Vid framtagning av en ny produkt sker tvärfunktionellt arbete mellan avdelningarna. 

Kommunikationen sker då antingen muntligen eller via mail samt på möten. Det görs 

grundläggande Ansys-analyser men även mer ingående fysiska tester. Det som behöver 

finnas med för en fullständig produktdefinition är Creo-filen, ritningar samt ett dokument 

som beskriver vilka standarder som följts, kraven på hållfasthet, material, etcetera.  

Vid tvärfunktionellt arbete med avdelningar i t.ex. Indien uppstår det försvårande 

omständigheter i form av att öppning och ändring av filer går segt för de personer som 

befinner sig utomlands. Detta tror SKF dock kan lösas genom att all produktdata 

synkroniseras till en lokal server i respektive land varje natt. 

Kunderna har inte tillgång till något av SKF:s system utan de hänvisas till hemsidan där 

viss information finns, alternativt så mailas underlaget direkt till dem. Att vidarebefordra 

filer till kunder tar tid och företaget tittar därför efter andra lösningar, t.ex. att ha 

produktblad på hemsidan för de vanligaste produkterna. Vid specialordrar anses 

produktinformationen ingå och skickas därför med vid köp.  

För att inte avslöja all geometri så förenklas modellen innan den skickas till kund, detta 

görs av ett externt företag. Formatet ändras även till STEP för att vara säker på att alla 

kan öppna filen. Ritningar skickas som PDF-dokument. 

SKF:s underleverantörer får sitt underlag via mail men här kan formatet skilja sig 

beroende på vilken tillverkning de bedriver samt deras önskemål. Exempel på format som 

skickas är STEP, STL, SAT & DWG. 

4.2.5 Informationsflöde 

När konstruktören anser sig klar med en modell skickas den vidare för granskning. 

Konstruktören väljer själv vem granskaren ska vara och den som väljs får en automatisk 

notifiering via mail, genom Windchill. Då granskningen kan ta tid anses den vara en 

flaskhals och kan påverka ledtiden för att ta fram ritningar. Figur 11 visar den fullständiga 

informationsgången.  

Vid godkänd granskning får dokumentationen statusen ”released”. Innan den finns 

tillgänglig för produktion måste den dock få statusen ”released for manufacturing”. Tack 

vare detta system riskerar inte produktion att ha tillgång till filer som ännu ej godkänts 

för att produceras. 

Det händer ibland att en konstruktör inte checkar in sin fil med motiveringen att arbetet 

inte är helt klart. Detta är något som behöver ändras på för att få ett effektive flöde av 

Figur 11. Informationsflödet hos SKF 
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information. På grund av detta finns det även en chans att fel uppstår ifall någon annan 

använder den o-uppdaterade versionen av filen. 

Vid eventuella behov av ändringar påtalar produktionsavdelningen dessa via en 

ändringsorder. Alla ändringsordrar färdas via produktkommittén som ska avgöra ifall 

ändringen ska genomföras eller inte. Om ändringen ska utföras, skickas ärendet vidare 

till konstruktionsavdelningen.  

Alla ändringar dokumenteras i så kallade ”release notes” som följer med underlaget. De 

sparas som Excel-filer och i varje release note ska det finnas en beskrivning av vad 

problemet är, vad som ändrats och vem som gjort den. Om möjligt bifogas även foton. 

Då varje ändring tar tid att genomföra är det en fördel med så få ändringar som möjligt. 

Det behöver alltså ske en avvägning av vad ändringen bidrar med gentemot vad den kostar 

att implementera. Detta är viktigt att tänka på då de flesta har som uppfattning att varje 

positiv ändring ger bättre lönsamhet. Ändringar kan skapas av vem som helst på företaget. 

4.2.6 Framtiden 

För att ytterligare underlätta för kunder kan 3D-PDF:er vara ett alternativ. Detta har 

testats med positiv respons. Men även här måste 3D-modellen förenklas för att inte 

avslöja alla geometrier, något som i så fall bör automatiseras. Om produktbladet blir 

verklighet kommer det att innehålla 3D-modellen, vyer med viss måttsättning samt de 

officiella produktspecifikationerna.  

Att börja jobba helt ritningslöst ses inte som en nödvändighet och fokus har därför lagts 

på implementeringen av PDM-systemet. Dock kommer 3D-beredningen mer och mer. 

När Windchill kommit igång ordentligt kommer produktionen att få möjlighet att titta på 

3D-modellerna via en Viewer, Creo View.  
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4.3 Scania 

Scania är ett globalt företag som utvecklar och tillverkar bland annat lastbilar, bussar och 

motorer. Den Scania-anläggning som besöktes under studien var huvudkontoret i 

Södertälje. Företaget har totalt uppemot 11 000 anställda i Södertälje varav cirka 3 500 

anställda inom Forskning och utveckling (R&D). Totalt har Scania group cirka 45 000 

anställda i hela koncernen.  

Scania producerar för tillfället bland annat cirka 70 000 färdiga lastbilar, cirka 7 000 

bussar och cirka 8 500 motorer per år. På Scania jobbar man utifrån ett 

modulariseringstänk som gör det möjligt kombinera olika delstrukturer till en komplett 

produkt som uppfyller kundens krav. 

Under studien på Scania utfördes en gruppintervju med två anställda som jobbar med 

metodik och konceptutveckling för produktbeskrivning. Den enas roll var ”Business 

analyst” och den andra var gruppchef för avdelningen ”product description 

methodology”.  

Företaget har ett flertal underleverantörer och är själv underleverantör till några av de 

andra företagen i samma koncern, dock inte till andra tillverkare utan den främsta 

tillverkningen är för deras egna kunder. 

4.3.1 Datasystem & programvaror 

För att hantera all information på Scania används PDM/PLM-plattformar. OAS används 

som PLM-plattform och är egenutvecklad för att passa Scanias behov. Inom OAS finns 

bland annat artikelnummer, varianter och tidsövervakning för när saker träder i kraft. 

OAS innehåller information om hur saker förhåller sig till varandra. Det finns en mängd 

olika undersystem som är utformade för specifika arbeten och avdelningar och det är OAS 

som kopplar samman alla dessa system. 

OAS innehåller strukturen för alla lastbilar medan Enovia innehåller CAD-underlag för 

alla artiklar. Figur 12 visar hur OAS och systemen som innehåller ritningar och modeller 

kopplar till varandra. Detta är dock en väldigt förenklad bild som inte är representativ för 

hur hela PLM systemet är uppbyggt. Det finns en mängd olika system som inte fångas 

upp i denna studie eftersom Scania som företag är stort med väldigt många undersystem. 

Figur 12. Kopplingar av datasystem hos Scania 
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OAS-plattformen stöttar hela Scania med produktdatahantering. Globalt är det cirka 

4 500 användare som jobbar direkt mot OAS. Olika anställda har olika behörigheter 

baserat på vilken roll de har i företaget. CRUD (Create, Read, Use, Delete) är de 

behörighetsnivåer som finns. Det finns även liknande behörighetsnivåer i andra 

undersystem men de är inte lika väldefinierade som i OAS. 

Enovia är ett PDM-system som innehåller alla 3D-modeller och 2D-ritningar. Enovia är 

sammankopplat med Catia v.5, vilket är det huvudsakliga CAD-programmet som används 

när produkter designas och förändras. Delmia som används för monteringssimulering är 

också det kopplat till Enovia. Modarc är ytterligare ett system där släppta 2D-ritningar 

ligger, dessa i PDF-format.  

All information om en viss lastbil finns lagrad i lastbilens databas. Något man kallar för 

SOPS (Scania Onboard Product Specification) På grund av detta behöver inte en 

servicetekniker veta vad det är för typ av lastbil utan kan bara koppla upp sig till bilen 

och så filtreras all information som behövs för att utföra det jobb som behövs.  

4.3.2 Produktkonstruktion 

Produkterna modelleras av konstruktörer i Catia v.5 när det gäller lastbilar och bussar. 

Riggkonstruktörer använder dock Autocad eftersom de har lite andra behov. 

Konstruktören modellerar först i 3D och sedan skapas 2D-ritningar med mått och 

toleranser utifrån 3D-modellen.  

Vid modellering finns det standarder på Scania att förhålla sig till, det går inte att 

modellera hur som helst eftersom andra snabbt måste kunna sätta sig in i modellen om 

något ska ändras i den. Det är även viktigt att rätt material anges i modellen för att 

simuleringar ska stämma. Det finns ett materialbibliotek att utgå ifrån för detta avseende. 

Det finns även, vid modellering, ett gränssnitt där man kan se vilken volym en komponent 

kan ta upp för att inte krocka med andra komponenter i ett montage. Behörighetsstyrning 

gör att konstruktören kan se andra delar av hela konstruktionen utan att kunna ändra på 

geometrier som han inte har behörighet till. 

Konstruktören har lite cykler i sitt arbete. När man checkat in en produkt måste man vänta 

på att andra grupper ska göra geometrisäkringar och analyser på det som konstruerats. 

Vissa analyser gör även konstruktören själv. Det tar ett tag att få reda på om designen 

verkligen fungerar ihop med allt annat.  

Prototyper kan göras för att se om vissa komponenter uppfyller sina krav. För enstaka 

delar eller smådelar kan ibland 3D-skrivare användas vid prototypframtagningen. Det 

görs ibland även prototyper på fullskaliga kompletta produkter. Numera försöker dock 

Scania göra så mycket som möjligt i den virtuella miljön för att undvika fysisk 

prototypframtagning, framförallt för att korta ned ledtiderna. 

4.3.3 Produktion 

När underlaget ska användas i produktionen beror formatet på vilket ändamål underlaget 

ska användas till. Det kan vara allt ifrån 2D-ritningar till 3D-modeller. När Delmia ska 

användas behövs t.ex. 3D-modellen. Om istället någon bearbetningsmaskin ska användas 

beror formatet på maskinen i fråga, det kan vara både i 2D eller 3D. Underlaget laddas in 

via en USB-sticka i dessa fall. Se Figur 13 under rubrik (4.3.5) för informationsgången. 
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I produktionen finns en grupp som använder sig av Delmia för att utföra 

produktionssimulering. Man har kommit så pass långt att produkter provmonteras 

virtuellt för att slippa göra prototyper. Gruppen kontrollerar bland annat att det inte 

uppstår några krockar mellan ingående komponenter i montaget, att verktyg kommer in 

där de ska användas, att montörerna kommer åt det som behövs, att robotar kommer åt att 

utföra sin uppgift, etcetera. Dessa simuleringar försöker man göra så tidigt som möjligt i 

processen så att återkoppling kan ske till konstruktörerna om det är delar som inte passar 

som de ska. 

Eftermarknadsavdelningen jobbar samtidigt som produktionsavdelningen med Delmia, 

men de är snarare mer intresserade av att se om det går att plocka isär produkten när det 

är dags för service. Lättaste sättet att montera är inte alltid lättaste sättet att demontera, 

något som måste kontrolleras så tidigt som möjligt för att undvika framtida problem.  

Beredare på produktion får konstruktionsstrukturen och framställer från denna en 

monteringsstruktur. Monteringsanvisningar skapas utifrån dessa i form av text och bilder.  

4.3.4 Samarbeten 

Det är mycket tvärfunktionellt arbete på Scania. Ofta utförs arbetet i projekt och det är 

mycket samarbete vid ett nytt projekt. Produktsamordning, konstruktion, beräknare och 

geometrisäkrare jobbar tillsammans för att säkerställa att allt blir rätt och passar ihop. Sen 

beror det förstås på storleken av ändringen hur många som måste blandas in, alla behöver 

kanske inte blandas in om det är tydligt att det inte behövs.  

Scania samarbetar med en annan lastbilstillverkare, MAN. Detta samarbete har mest 

bestått av lite produktutbyten mellan företagen och småjusteringar av produkter för att de 

ska passa i konstruktionen. MAN köper Scanias GZ-växellåda som är färdigutvecklad 

sedan innan, insidan ser likadan ut men man har till exempel behövt göra lite justeringar 

så den ska passa i lastbilarna på MAN.  

I samarbetet med MAN har man gjort så att vissa MAN-anställda har fått särskild 

behörighet till Scanias system för att de ska kunna se vissa filer men inte kunna ändra 

något. Motsvarande behörighet finns för vissa Scania-anställda som behöver se vissa filer 

från MAN-systemet. 

Om kunder eller underleverantörer behöver få CAD-data från Scania skickas dessa via en 

it-lösning för filöverföring som kallas Engdat (Engineering Data Exchange). Vid 

filöverföring tillämpas STEP-standarden i normalfallet. 3DXML har också använts. 

Som tidigare nämnts finns även SOPS till för att underlätta för servicepersonalen. 

4.3.5 Informationsflöde 

För att ritningsunderlaget ska bli godkänt måste det genomgå ett granskningsflöde där 

konstruktören själv väljer vilka granskare som ska ingå. Flödet kan bestå av lite olika 

personer såsom konstruktörer, dedikerade granskare och även chefer som ska ge sitt 

godkännande av underlaget.  
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Modeller och ritningar skapas på konstruktionsavdelningen. För att ta sig till 

produktionen går underlaget från konstruktion, i form av konstruktionsritningar, via ett 

ECO till produktsamordning. Produktsamordning bereder produktstrukturen på ett sådant 

sätt att övriga intressenter såsom produktion, inköp, marknad och eftermarknad kan förstå 

strukturen. När produktsamordning är klara går ECO:t vidare till produktion. Flödet 

mellan konstruktion och produktion visas i Figur 13. 

När produktförändringar utförs, lagras dessa i ett ECO. Ett ECO innehåller information 

om vilket projekt en artikel tillhör, statusar, milstolpar, införandedatum av ändring och 

ändringsbeskrivning. ECO:t är alltså bäraren av informationen relaterat en 

konstruktionsförändring. ECO:t fungerar även som en trigger i OAS för att andra 

avdelningar ska veta när det är dags att ta över. ECO:t har gått från att vara i 

pappersformat till att numera finnas digitalt i OAS. 

4.3.6 Framtiden 

Det har påbörjats ett projekt som ska undersöka hur Scania kan jobba mer papperslöst. I 

nuläget är det förmodligen inte rätt läge att börja ändra arbetssätten på de system som 

redan finns. Det är troligtvis bättre att implementera ett papperslöst arbetssätt i samband 

med det kommande bytet av system. 

Catia v.5 har EOL (End Of Life) 2025 så det måste bytas ut inom en snar framtid eftersom 

ett byte tar väldigt lång tid (5-10 år). Scania har börjat titta på ersättare och just nu finns 

det i princip bara två CAD-programvaror som uppfyller Scanias krav. Dessa är Dassault 

Catia v.6 och Siemens NX. PTC har uteslutits eftersom det inte uppfyller Scanias krav. 

Att använda sig mer av 3D som masterdata är något som Scania är intresserade av. 

Produktionsunderlagen kommer förmodligen gå mot att vara mer i 3D. Att jobba med 

MBD-arbetssättet är även det något som det finns intresse för men det kommer nog ta 

många år innan man kommer dit. Modulariseringstänket på Scania gör att en sådan 

implementation kan bli väldigt svår eftersom det finns otroligt många kombinationer i 

olika produkter. Ambitionen att jobba mer i 3D finns helt enkelt men det finns väldigt 

många utmaningar för att kunna jobba på det viset på Scania.  

Scania jobbar mot en simuleringsdriven produktutveckling. Målet är, som tidigare sagt, 

att gå mot MBD, men det kommer att vara ett långsiktigt mål då det i nuläget inte finns 

några projekt för att gå mot detta.  

Att ha 3D-modeller som monteringsanvisningar har inte Scania i nuläget, detta då 

montörerna har ganska låg takt-tid som måste följas. Montörer har helt enkelt inte tid att 

snurra runt på en 3D-modell eller utföra detektivjobb. Däremot i stegen innan, när jobbet 

ska förberedas, skulle det kunna vara en fördel.  

Figur 13. Informationsflödet hos Scania 
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4.4 Saab Aeronautics 

Saab Aeronautics är beläget i Linköping och tillverkar både flygdetaljer och flygplan. 

Ungefär 3 500 personer är anställda på anläggningen i Linköping.  

Saab tillämpade i sitt arbete med Neuron-projektet MBD-arbetssättet för första gången, 

det vill säga att använda 3D-modeller som masterdata. Detta har även tillämpats på 

Gripen-E projektet och på lite andra ställen i organisationen efter Neuron-projektet. Dock 

finns fortfarande vissa äldre produkter som använder sig av pappersritningar, men de 

kommer inte behandlas i någon större utsträckning i denna rapport. 

Under studien genomfördes en gruppintervju på Saab med en metodikutvecklare och en 

chef för området industrialisera. En rundvandring i monteringen och tillverkningen 

gjordes också under besöket.  

Saab har ett antal underleverantörer och är även själva underleverantör, till bland annat 

Amerikanska Boeing. 

4.4.1 Datasystem & programvaror 

För att hantera underlagen har Saab lite olika databaser som innehar olika typer av 

information, se Figur 14 för en översiktlig bild över dessa. Man har en konstruktions-

server för PDM-systemet VPM v.5 (Enovia) som innehar alla CAD-underlag. Det finns 

även ett ERP-system (affärssystem) som levereras av IFS samt ett system kallat 

TeamCenter. ERP innehåller färdiga underlag som operatörer kan titta på med hjälp av 

en Viewer. Just produktionsunderlagen hanteras av ERP och i Delmia.  

På Saab har inte alla anställda tillgång till VPM och för de som har tillgång finns det olika 

behörighetsnivåer. Även för operatörer som har tillgång till EPR-systemet skiljer sig 

behörighetsnivåerna. Det finns även olika databaser för civilt och militärt bruk. De 

anställda har således endast tillgång till de dokument de behöver för sina arbetsuppgifter 

och inget annat. 

Catia v.5 används för modellerandet då Saab har mycket komplexa geometrier i sina 

konstruktioner samt behov av att modellera el-, slang- och kompositartiklar. Detta är 

något som Catia är bra på i och med alla sina arbetsbänkar. Generellt inom flygindustrin 

används Catia för att det uppfyller deras behov. 

Figur 14. Kopplingar av datasystem hos Saab 
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Delmia används för monteringssimulering och för att framställa monteringsanvisningar i 

3D. Delmia används även för produktionsberedningen. 

4.4.2 Konstruktion 

Vid konstruerandet av produkter används Catia v.5 och modellerandet sker enbart i 3D. 

Måttsättning sker direkt i 3D-modellen och någon 2D-ritning görs oftast inte. Däremot 

framställs 2D-ritningar (digitala) på verktygssidan eftersom de mest bedriver 

enstyckstillverkning vilket medförde att det blir billigare att jobba med 2D-ritningar.  

Det finns riktlinjer i form av metodikbeskrivningar för hur modellerandet av komponenter 

ska gå till. När man modellerar tillämpas kravmodeller i 3D med till exempel 

positionering av skruvhål för produkter som ska passa samman.  

En artikel innehåller relationsbaserad data, 3D-soliden, koordinatsystem, DTA 

(dimensioner, toleranser, annoteringar), engineering notes (anteckningar), material och 

annan data. Informationen filtreras genom att tända och släcka olika lager i modellen. 

Även vyer skapas för att lätt kunna visa den väsentligaste informationen snabbt. När ett 

mått markeras lyses tillhörande yta upp för att tydliggöra sambandet. För att påvisa att 

vissa features (mått, fästelement, etcetera) är viktiga kan dessa flaggas som viktiga i 

modellen. 

Vid arbetet med Neuron-projektet uppkom problem med att filerna var för tungdrivna. 

Det löstes genom att dels uppgradera datorerna, dels genom användning av 

lättviktsformat. Något som genereras automatiskt varje natt. 

4.4.3 Produktion 

Operatörer ser underlaget i form av 3DVIA-filer via en Viewer i en av Saab 

egenprogrammerad webbläsare. Filerna kan öppnas i ERP-systemet. På verktygssidan 

används fortfarande 2D-underlag (digitala) som tidigare nämnts. Även dessa hämtas från 

ERP-systemet. 

Vid NC-beredning börjar man med att göra en setup för NC-programmet. Här byggs 

riggen upp, ämnet och artikeln som ska vara slutresultatet placeras ut. Detta görs i en 

CATprocess i Catia. Sedan definieras NC-banan genom att välja de features där 

bearbetning ska göras, i den ordning som önskas. Efter att banorna definierats genereras 

g-kod (grundkod) vilken sedan ska verifieras genom simulering i ett program med namnet 

VeriCut. Om g-koden inte godkänns itereras processen. G-koden måste sedan kompileras 

för den specifika maskin som ska användas. En setup-instruktion skapas för att operatören 

ska veta hur maskinen ska riggas. Den sparas sedan tillsammans med koden i en databas. 

Vid CMM-beredning (mät-beredning) börjar man med att göra en setup i Catia för CMM-

programmet. Denna inkluderar hur biten ska placeras i mätmaskinen, inklusive 

stödklossar, mät-prob etcetera. Programmet PcDemis omvandlar toleranserna i CAD-

modellen till mät-krav, programmet väljer mer eller mindre vilka punkter som ska mätas. 

Möjligen kan viss handpåläggning behövas för att få ett komplett mät-program. 

Programmet skickas sedan till en databas.  

Implementationen av MBD har medfört att väldigt mycket tid i verkstaden sparats. Detta 

för att eventuella fel i konstruktionen upptäcks tidigt i simuleringen i stället för ute i 

tillverkningen som var fallet förut, då serieprov genomfördes. 
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Monteringsanvisningar framställs med hjälp av Delmia utifrån MBOM. Vyer justeras för 

att tydliggöra hur detaljer sitter ihop. Monteringsanvisningarna är i sin färdiga form i 3D-

representation och öppnas i en dator via en Viewer från ERP-systemet. 

Vid montering av flygplan har användandet av 3D-filer gjort att inlärningskurvorna 

minskat drastiskt för nya montörer. Detta för att det syns tydligt i Viewer:n hur delarna 

ska plockas ihop. Nackdelen med att ha 3D-underlag i slutmonteringen är att det är svårt 

att få med sig en bärbar dator in i planet. Den måste helt enkelt kunna ställas någonstans.  

4.4.4 Samarbeten 

För att få tillverka komponenter till Saab måste underleverantören vara godkänd. 

Godkännande ges av Saab efter granskning av företaget. Om inköp sedan beställer jobb 

som ska utföras av underleverantörer skickas filerna via integrationsavdelningen.  

Då underlagen ska skickas till större leverantörer som Saab har mycket samarbete med 

och som är väl betrodda, delar Saab med sig av den informationen i krypterad form via 

FTP (File Transfer Protocol). Är det mindre leverantörer skickas en krypterad hårddisk 

via paket. Inga leverantörer släpps in i Saabs system. 

Antingen skickas hela MBD-modellen eller så skickas en STEP-fil med tillhörande 

3DVIA-lättviktsfil till underleverantören. Licens till en Viewer skickas med vid behov 

för att företagen ska kunna öppna 3DVIA-filen som innehåller alla mått, toleranser 

etcetera. I sällsynta fall behöver leverantören en 2D-ritning och då skickas det. Saab 

skickar även med eventuella standarder som ska följas.  

4.4.5 Informationsflöde 

Underlaget som ska lämna konstruktion granskas av flera instanser, t.ex. 

produktionsteknik, hållfasthetsavdelningen och som ett sista steg av högsta 

konstruktionsansvarig.  

För att generera produktionsunderlag, inom ett MBD-flöde, används tre servrar. En av 

servrarna fungerar som PDM-system (konstruktionsdatabasen), där skapas och sparas alla 

konstruktioner och ritningar. EBOM (konstruktionsstuktur), Tooling (verktyg, fixturer, 

etcetera) skickas till en Delmia-server från PDM-systemet.  

Figur 15. Informationsflödet hos Saab 
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CATparter som skapas i Catia skickas även från PDM-systemet till en så kallad 

lättviktsdatabas (3DVIA-server) där de konverteras till lättviktsformat varje natt. 

Lättviktsdatabasen länkar sedan till en Delmia-server. Se Figur 15. 

Delmia-servern används av produktionstekniker för att skapa MBOM, vilket innebär en 

konstruktionsstruktur med monteringsordningen av de ingående delarna, samt för att 

skapa arbetsinstruktioner. MBOM skickas till ERP-systemet när den framställts. 

Arbetsinstruktioner framställs från både lättviktsformaten och originalfilen på Delmia-

servern, dessa kan sedan utläsas från ERP-systemet av operatören som loggar in och kan 

se instruktionerna med hjälp av en Viewer. 

Alla ändringar eller Change Requests (CR) skapas i TeamCenter för att sedan föras över 

till VPM när de implementerats. Ifall produktion behöver komma i kontakt med 

konstruktionsavdelningen kan de skapa ett ärende mot Design med hjälp av systemstöd.  

4.4.6 Framtiden 

Saab håller ständig koll på utvecklingen och deltar i flera utvecklingsprojekt, bland annat 

den ”digitala verkstaden”. Det finns både potential och vilja att återanvända mer 

information från designunderlaget i andra flöden. NC-beredningen gör till exempel detta 

bra i nuläget eftersom programmen har inbyggda konverterare från 3D-modellen så dessa 

kan utnyttjas direkt, vilket resulterar i mindre dubbelarbete.  

Problemet med att det är svårt att få med sig 3D-underlaget in i planet är något som 

kommer att jobbas på i framtiden. Saab har fått lite demonstrationer av förstärkt 

verklighet och portabla skärmar, men det är inget som testats i verksamheten i nuläget. 

Att utveckla en 3D-standard som fungerar med alla program är något som skulle gynna 

alla som hanterar 3D-underlag. Det finns i nuläget en standard för 3D-masterdata men 

den anser en av respondenterna inte vara tillräckligt bra i nuläget. Detta då standarden 

inte är tillräckligt väldefinierad. Den täcker t.ex. bara design i 3D och inte 

arbetsinstruktioner i 3D. Respondenten tyckte även att man borde börja jobba med 

myndigheter för att utveckla en duglig standard för 3D-formatet, som alla företag kan ha 

nytta av. 

En av respondenterna trodde att mer och mer information kommer samlas i samma 

databas och istället filtreras olika för olika användare. Att man har olika applikationer på 

olika avdelningar som öppnar den information användaren har tillgång till.  

Det går mer och mer mot att man kan använda informationen som finns i 3D-modellen 

vid tillverkning med hjälp av nya bearbetande maskiner som utvecklas hela tiden. 

Pappersritningen kommer tids nog försvinna, men det kommer ta lång tid att komma dit. 
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4.5 Anonymt företag 1 

Detta är ett företag som valt att behandlas anonymt. Det har cirka hundrasextio anställda 

på anläggningen som besöktes men tillhör även en mycket större koncern som de nyligen 

gått med i. På anläggningen tillverkas slipskivor på kundbegäran och produktionen 

tillverkar hundratusentals slipskivor per år.  

Under studien intervjuades en ”Supply chain supervisor” om hur de arbetar på företaget. 

Tyvärr fanns det ej möjlighet att göra en rundvandring på anläggningen under studien.  

Då de tillverkar sin produkt från grunden har dess underleverantörer endast hand om 

material av olika slag och då de endast tillverkar på beställning sker leverans direkt till 

kund. 

4.5.1 Datasystem & programvaror 

På företaget finns ett affärssystem, SAP, som används för dokumenthantering och som 

arkiv. Detta arbetar man hela tiden mot och vad som kopplar till detta system kan ses i 

Figur 16. SAP ska gälla i hela koncernen, men det är inte helt implementerat riktigt än. 

Tanken med detta är att alla anläggningar ska komma åt underlag, oavsett vilken 

anläggning de skapades på.  

Det finns även ett pappersarkiv som fortfarande är i bruk, vilket i praktiken betyder att 

allt nytt underlag och dokumentation sparas både i SAP och i det fysiska arkivet. Ska man 

söka upp en produkt i systemet kan man använda sig av t.ex. produkt-ID, specifikation 

eller dimension.  

För att man ska kunna hålla koll på var i processen man befinner sig vid skapandet av en 

ny produkt använder man sig av en SharePoint som alla i företaget har tillgång till. 

SharePoint är bara till för att visa var i processen för att skapa en artikel man befinner sig 

och inga dokument lagras här.  

Eftersom det går att se statusar i SharePoint kan olika delar av företaget på olika orter 

utföra vissa moment i processen parallellt, vilket är smidigt. Om en kund undrar var i 

processen deras produkt befinner sig kan alltså kundservice gå in och titta i systemet. 

SharePoint har behörighetsnivåer ”read & write”. 

För konstruktion av produkter används CAD-programmen SolidWorks och DraftSight. 

DraftSight används för att skapa tabellritningar och SolidWorks används till all annan 

modellering.  

Figur 16. Kopplingar av datasystem hos Anonym 1 
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4.5.2 Produktdesign 

På detta företag finns en roll som heter New Material Creator (NMC), tidigare kallad 

beredare. NMC framställer enbart nya artiklar och beräknar även produktionskostnader 

och försäljningspris för skivan.  Det finns även planerare som utför produktionsplanering. 

NMC och Planerare är tillsammans ansvariga för att beställa hem råmaterial, skapa 

artiklar i rätt tid, planera produktionen och se till att produkten börjar köras. 

Produktionsprocessen tar sedan produktionschefen hand om. 

NMC modellerar i 3D varpå en 2D-ritning framställs utifrån denna i SolidWorks. 

Toleranser är generella i normalfallet, om inte kunden begärt något annat. Det framställs 

en ”Traveller” och en ”Bi-report” som följer ritningen ut i produktion. En Traveller 

innehåller information om vilken typ av slipskiva som ska göras, material och vilka 

operationer som ska utföras på produkten. En Bi-report innehåller receptet för slipskivan 

(sammansättning för att få rätt egenskaper). 

Eftersom produkten inte är komplicerad behövs inga direkta riktlinjer följas vid 

modellering. Det har även gjort att prestandan på datorerna i företaget inte är ett problem. 

Det finns dock dimensioner som produkten måste hållas inom för att säkerställa att 

produkten går att tillverka, dessa dimensioner finns tillgängliga både i pärmar och via 

systemet. Vanligtvis går NMC ner till produktion vid frågor om tillverkningsbarhet eller 

andra funderingar. 

4.5.3 Produktion 

När produkten är färdigdesignad, skrivs underlaget som framställts ut och hamnar i en 

mapp som innehåller en ”Traveller”, ”Bi-report” och en 2D-ritning. Det är denna mapp 

som sedan når produktionspersonalen och alltså är det giltiga produktionsunderlaget. 

Produktion har även läsrättigheter till ritningen, i form av en PDF, via SAP. 

Produktionen kan liknas vid ett bageri. Man utgår från receptet och blandar 

ingredienserna, häller det i en form, pressar och sedan in i en ugn. Blandningen av 

slipskivornas innehåll, deras sammansättning, sköts både med manuell blandning men 

även mer automatiserat med hjälp av en ”Bigbag”-lina som distribuerar ingredienserna. 

Det finns även maskiner i produktion som bearbetar ner de skivor som inte passar i de 

ordinarie formarna. 

Det finns tre olika flöden i produktion vilka är varmpress, kallpress och diamant. 

Varmpress som gör skivor för stålindustrin, kallpress som gör skivor till fordonsindustrin 

och diamant som gör skivor till verktygsindustrin. Varje flöde har en planerare som 

planerar hur produktionen ska läggas upp. Planeraren visar upp produktionsplanen och 

vilka ordrar som finns för produktionsledaren, planen gäller för nästkommande vecka. 

I produktionen utförs rustest där skivan körs 1,4 gånger sin arbetshastighet för att 

kontrollera produktens funktion. Det utförs även klangmätning för att upptäcka eventuella 

sprickor. 

Till skillnad från andra företag så påverkar inte serverkrascher produktion nämnvärt. 

Detta eftersom ledtiderna är så pass långa och att materialet finns i pappersformat. 
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4.5.4 Samarbeten 

Eftersom kunden granskar och godkänner de underlag som ska tillverkas finns ett stort 

samarbete med kunden. Vid granskning mailas underlaget till kunden i 3D-format för 

godkännande. Det är först när kunden godkänt underlaget som något faktiskt börjar 

tillverkas. Detta samarbete går ofta via telefonkontakt och mail.  

När det gäller krav kan dessa komma i form av inskannade handskrivna lappar, PDF-

ritningar och det händer att det kommer format som inte går att öppna. I dessa fall får 

kunden antingen skicka ett format som går att öppna på företaget, alternativt får kunden 

skicka de mått som behövs och eventuellt en beskrivning. Detta så att företaget sedan kan 

rita upp modellen själva och godkänna denna gentemot kunden. I och med att kunden 

granskar ritningarna finns inget behov för intern granskning. 

Företaget har inget samarbete med några utomstående företag eftersom det enda som 

tillverkas är slipskivor och man är därför inte i behov av att underleverantörer ska komma 

åt några datasystem för att få tillgång till filer, etcetera. Det enda som designas är det som 

ska tillverkas av företaget och inget annat. 

Företaget har inga underleverantörer som gör slipskivor åt dem utan de skapar bara 

modeller och ritningar för artiklar som ska tillverkas inom koncernen som företaget 

tillhör. Företaget har de första utvecklingsstegen och vissa produktionssteg av 

slipskivorna på anläggningen medan resten av processen görs hos en annan del av 

koncernen.  

4.5.5 Informationsflöde 

Vid nya artiklar som inte producerats förut utgår företaget från kundkrav. Ritning, recept 

och BOM som behövs för att kunna räkna ut alla kostnader skickas mellan två 

anläggningar i koncernen då de räknar ut kostnaderna för produkten som ska framställas. 

För att kunna övervaka processen används företagets SharePoint, detta är en förbättring 

då det tidigare inte gick att veta var man befann sig i processen vid skapandet av nya 

artiklar.  

Efter skapandet av en artikel sparas alla underlag i affärssystemet och skrivs ut för att 

arkiveras i ett pappersarkiv. Produktionsunderlagen som behövs i tillverkningen kommer, 

som tidigare sagt, i en pärm till produktionen. Processen som produktionsunderlaget 

genomgår kan ses i Figur 17. Denna process tar inte med godkännande från andra 

anläggningar vid skapandet av en artikel utan bara flödet av produktionsunderlaget.  

Det är sällan något behöver ändras på en produkt eftersom alla produkter godkänns av 

kund, men i det fall något ska ändras skapas en Management of Change (MOC). Denna 

ska innehålla en beskrivning av vad som ska ändras, varför det ska ändras och vad 

förbättringen blir utav ändringen. MOC:en måste skrivas under av fyra personer innan 

Figur 17. Informationsflödet hos Anonym 1 
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något får ändras. Dessa fyra personer är försäljnings-, anläggnings-, kvalitets- och 

”Supply”-chefen. Dokumentet skrivs ut för att kunna bli påskrivet av de fyra personerna. 

Därefter skannas dokumentet in och både det digitala och det fysiska dokumentet sparas. 

4.5.6 Framtiden 

Företaget kommer arbeta mot att bli mer papperslösa då det skulle ge en väldigt stor 

tidsbesparing att slippa skriva ut alla ritningar och andra underlag. Det skrivs nämligen 

ut väldigt mycket papper på anläggningen i dagsläget. En annan fördel med att vara mer 

papperslösa är att risken för smutsiga papper i produktionen som blir svåra att läsa 

minskar.  

I nuläget skriver planerare ut tillverkningsunderlaget och tar det till produktionen och 

inom koncernen företaget nyligen inkluderats i är det ofta produktionspersonalens jobb 

att skriva ut underlaget. Därför funderar man på om man kanske skulle göra en sådan 

förändring i framtiden.  

Pappersritning har man inget direkt behov av för att kunna utföra sina uppgifter på 

anläggningen, de som programmerar maskiner använder den men det skulle inte spela 

någon roll för deras del om den var digital i stället. Huvudsaken är att underlaget finns 

tillgängligt vid skärmen där operatören programmerar enligt en av operatörerna på 

företaget. I framtiden kanske de ska börja använda skärmar i produktion vid vissa 

maskiner. Just nu prioriteras det dock att komma in i den nya koncernen och implementera 

dess arbetssätt och system. 

Affärssystemet SAP är helt nytt på företaget och det utvecklas hela tiden. Tanken är att 

hela koncernen, i flera olika länder, ska ha SAP implementerat till 2018. För tillfället är 

man ungefär halvvägs med implementationen. SharePoint kommer också komma in på 

fler anläggningar. 
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4.6 Anonymt företag 2 

Detta företag har önskat att bli behandlat med anonymitet. På anläggningen finns cirka 

1700 anställda och de tillhör en stor världsomspännande koncern. Den årliga 

produktionen ligger på cirka 60 000 enheter per år men de har som mål att öka denna till 

80 000. 

Svaren från de tre respondenterna är det som legat till grund för beskrivningen av 

företaget. Två av respondenterna är konstruktörer medan den tredje är 

applikationsspecialist. Möjlighet gavs även att gå en rundvandring i deras montering, 

vilket gav ytterligare chans för iakttagelser. 

Företaget bedriver i princip ingen produktion själva utan köper in nästan alla artiklar från 

underleverantörer. De säljer sina produkter direkt till slutkund och är därför själv ingen 

underleverantör. 

4.6.1 Datasystem & programvaror 

All ny CAD-data lagras i PDM-systemet Enovia v.6. Det finns dock en hel del äldre 

produktdata som fortfarande ligger i fysiska arkiv. Tanken är att dessa helt ska försvinna 

och arbete pågår med att digitalisera all data. En av respondenterna påpekar det faktum 

att det hade varit en stor fördel att inte ha ett så stort arv som måste digitaliseras. 

Systemet är uppbyggt med en trädstruktur vilket medför att all relaterad 

produktinformation visas vid sökning på en specifik produkt. Åtkomsten till systemen 

regleras dels beroende på en persons roll, men även med personlig behörighet. Det finns 

även olika ”states” som en artikel kan ha som avgör vem som ska kunna se vad. Att 

komma åt filer som ligger hos någon av de andra i koncernen kan även det ordnas. Då 

behövs det dock speciella godkännanden och processen är längre. 

I vissa fall kan det ta lite tid att öppna filer från Enovia, upp till två minuter. Detta är känt 

bland personalen men det bedöms inte behövas några åtgärder. 

Företaget har även ett affärssystem kallat E1. Här finns information om vilka 

kombinationer som använts för en produkt till en viss kund, lagerplats för artiklarna 

etcetera. Det är även E1 som styr vad som ska produceras då den innehåller alla ordrar 

och vet vad varje order innehåller för typ av komponenter. Se Figur 18 för en förklarande 

bild av systemen. 

Det sker en viss kommunikation mellan Enovia och E1. T.ex. så skickas viss data från 

Enovia till E1 rörande vilka artiklar en viss delkomponent innehåller, etcetera. Detta sker 

ett antal gånger per vecka. 

För modellering används sedan 2006 programmet Catia v.5 med flertalet av dess moduler. 

Detta program valdes då det finns få konkurrenter till det som klarar de krav som företaget 

satt upp på sin programvara. Bland annat krävs stöd för att modellera komplexa 

geometrier med till exempel dubbelkrökta ytor. 

Tidigare användes Mechanical Desktop och även det kunde hantera kraven som företaget 

ställer. Då företaget gick med i en större koncern beslutades dock att användande av 

samma programvara var önskvärt varför ett byte genomfördes. Filerna från det gamla 

programmet ligger i ett separat system och överföringen till det nya systemet pågår 

fortfarande. 



 

  49 

Ifall en Viewer skulle användas vid monteringslinan skulle den behöva kunna 

simulera/visa simuleringar av hur montering och dockning av olika detaljer går till. Att 

kunna pausa och zooma i förfarandet vore också önskvärt. Då takttiden vid monteringen 

är relativt snabb är det dock möjligt att en Viewer sinkar arbetet mer än den hjälper. 

4.6.2 Konstruktion 

All modellering sker i 3D för att sedan konverteras till en 2D-ritning. Det sker både solid- 

och friformsmodellering och konstruktören kan alltid fråga sina arbetskamrater om hjälp 

när okända metoder/funktioner behöver användas.  

Det är 2D-ritningen som är det gällande underlaget, vilket är viktigt att tänka på då en 

modifikation görs i modellen. Ritningen uppdateras nämligen inte automatiskt utan vid 

ändringar behöver underlaget konverteras igen, manuellt.  

Ritningen innehåller mått, toleranser, materialinformation, standarder, etcetera. 

Materialinformation, standarder och övrig tilläggsinformation läggs in manuellt av 

konstruktören, vilket kan leda till felaktiga data. 

Innan en detalj nått en viss status kan alla på avdelningen göra ändringar i filen. Det gäller 

därför att fråga ägaren av filen innan ändringar görs, annars finns det risk att flera personer 

ändrar modellen samtidigt vilket skapar designkonflikter. 

Det finns ett antal riktlinjer som ska följas vid modellering, bland annat för hur modeller 

ska byggas upp samt hur de ska sparas. Flertalet av riktlinjerna är i behov av uppdatering 

då de flesta inte ändrats sedan introduktionen av Catia v.5. Då alla riktlinjer inte följs blir 

det svårt att ändra andra personers modeller. Detta då de kan ha ett annat logiskt tänkande. 

Riktlinjerna finns lagrade i ett separat system som heter InfoPlus.  

För att kontrollera att inga krockar uppstår på de rörliga delarna görs ett statiskt montage. 

Då de stora montagen är för krävande för datorerna görs dessa endast av lättviktsfiler i 

CGR-format. Sedan används svepvolymer för att undersöka eventuella krockar. 

Dynamiska simuleringar är svåra att få till, men samtidigt vill företaget komma bort ifrån 

fysiska prototyper då dessa är dyra att framställa. Därför undersöker de alternativa 

lösningar.  

Figur 18. Kopplingar av datasystem hos Anonym 2 
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Det utförs även funktionstester i ett antal av Catias egna moduler samt av andra 

avdelningar, som då kommer åt filerna via PDM-systemet. 

Lättviktsfilerna skapas genom att välja ”spara som” i Catia och precis som ritningarna så 

uppdateras de inte vid ändringar i modellen. Något som är viktigt att ha i åtanke vid 

hanteringen av lättviktsfilerna. 

För ändringar av moduler eller ingående filer tillämpas ECO. Detta innehåller all 

information relaterat till en ändring. ECO:t är bäraren av underlaget som går mellan 

avdelningarna och berörda personer, detta färdas digitalt via Enovia. När ECO:t är 

godkänt av alla berörda avdelningar skapas sedan en MCO (Manufacturing Change 

Order) som innehåller tider för när detaljen ska tillverkas etcetera. 

4.6.3 Produktion 

Då företaget bedriver väldigt lite tillverkning själva koncentreras istället informationen 

kring monteringen. Produktionsledare och produktionstekniker kontrollerar 2D-

underlaget när detta blir tillgängligt. 2D-ritningen finns tillgänglig som en TIFF-fil via 

Enovia och MCO:t innehåller informationen om när artikeln ska produceras.  

Ofta skriver produktionsledaren ut underlaget och skapar sedan ett elementblad i form av 

ett Excel-ark som innehåller bilder och text på hur monteringen av en viss detalj ska gå 

till. Elementbladen sparas i ett separat system. Det är med hjälp av elementbladen som 

monteringspersonalen sedan kan se hur en viss detalj ska monteras. 

Beredning sker på ett antal sätt. Svetsrobotprogrammeringen görs t.ex. i RobotStudio. 

Här testas även Delmia v.6 för att se ifall det är en värdig efterträdare. Då programmeraren 

idag får underlaget i form av en 2D-ritning finns här förbättringspotential. Det skulle t.ex. 

vara smidigt att skicka 3D-modellen direkt, vilket skulle minska arbetsbelastningen. 

4.6.4 Samarbeten 

Vid samarbeten mellan avdelningar är det viktigt att arbetet hela tiden sker mot en Mock-

up av hela produkten. På detta sätt syns felaktigheter i ett tidigt stadium vilket gör att 

komplikationer undviks i de senare stegen. En mock-up är uppbyggd av ett antal 

lättviktsfiler vilket gör att konstruktörerna måste uppdatera dessa regelbundet för att 

montaget ska vara aktuellt. Företaget har en stor fördel vid samarbeten i och med att de 

olika avdelningarna är belägna i samma hus. 

Det sker även samarbete inom de olika avdelningarna samt förbättringsarbeten av 

processer, som görs i grupp. Vid samarbete inom avdelningen kan det ibland uppstå 

designkonflikter då någon modifierar en mock-up, medan någon annan ändrar i en part. 

Denna mock-up går då inte att släppa till Enovia eftersom en av dess parter är låst. Detta 

är dock ett mindre problem som lätt går att lösa på plats. 

Företagets underleverantörer har tillgång till en leverantörsportal där vissa standarder och 

andra dokument finns att läsa. Modeller och ritningar för produkterna finns dock inte där 

utan de skickas till leverantören via mail vid behov. Exempel på filformat som skickas är 

TIFF, PDF, DXF & STEP, där det är TIFF som är det gällande underlaget. Ett flertal av 

dessa filformat görs endast för underleverantörernas skull. Företaget använder ingen 

kryptering vid delning av underlag utan de företag som de har samarbete med får skriva 

på ett avtal angående detta. 
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4.6.5 Informationsflöde 

När konstruktören färdigställt sitt arbete skickas det vidare för granskning av flera 

avdelningar. Vanligtvis granskas det först av en arbetskamrat, för att sedan granskas av 

en annan person på avdelningen som väljs ut av gruppchefen, för att till sist granskas av 

övriga avdelningar. Det som kontrolleras är inte det tekniska utan mest att all information 

som behövs finns med. Tanken är att granskningen ska ske digitalt men en stor del skriver 

ut informationen då de anser det vara lättare.  

Då konstruktören släpper vidare underlaget som skapats görs detta med hjälp av en 

ändringsorder, ECO. Modellen och ritningen granskas då först enligt ovan. Se Figur 19 

för informationsflödet i sitt sammanhang.  

Det är med hjälp av ändringsordern som underlaget förs vidare och nästa person i kedjan 

ser sin uppgift. Notifieringarna sker automatiskt med hjälp av systemet och sker således 

digitalt. 

För att påpeka fel vid monteringen kommunicerar produktion först och främst via telefon 

så att en konstruktör får komma ut i verkstaden och titta på felet. Ifall ett beslut om ändring 

tas får produktionsteknikern göra en ändringsbegäran. Denna ska innehålla information 

om varför ändringen behövs och vilka artiklar som berörs. Det skickas sedan till 

konstruktionsavdelningen som får ta beslut om vad som ska göras för att lösa problemet. 

All ändringshantering sker i Enovia. Ifall felet är av mindre betydelse kan produkterna 

godkännas för försäljning utan modifiering. 

Ändringsordrarna sparas som ett eget dokument i Enovia och länkar till alla berörda 

produkter. De fungerar där som en typ av ändringshistorik och syns vid sökningar på de 

specifika produkterna. 

På de avdelningar där fullblodigt CAD-program i form av Catia inte finns tillgängligt 

används en gratis Viewer kallad STEP-Viewer. Det går även att via Enovia få upp en 

förhandsgranskning av modellen, direkt i fönstret. 

4.6.6 Framtiden 

Tidigare har flertalet av ritningarna innehållit generella toleranser. Detta är dock något 

som har ändrats i år till att alla ritningens mått ska ha en egen tolerans. Anledningen till 

detta är att konstruktörerna ibland sätter för hårda toleranser på grund av att ett mått kräver 

Figur 19. Informationsflödet hos Anonym 2 
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finare bearbetning. I och med detta nya arbetssätt kommer kostnaden för tillverkning av 

detaljer förhoppningsvis sjunka. 

Företagets anställda arbetar även aktivt med att bli mer digitaliserade och papperslösa. 

T.ex. så är flertalet av de interna processer som finns redan papperslösa, medan några 

arbetas på för att bli det. Granskningen är dock ett av de områden där det kommer att ta 

längst tid. Detta då de anställda anser att det saknas bra programvara som ger en bra 

översikt över ritningen. 

Att företaget arbetar för att bli mer digitalt återspeglas även i att de försöker få till 

dynamiska simuleringar av hela produkten för att slippa den fullstora fysiska prototypen. 

Ifall detta går vägen skulle ledtiden minskas markant och kostnaderna likaså. 

Arbete sker även på att förbättra produktutvecklingsprocessen. De har implementerat 

”tekniksprånget” som innebär att ett antal grupper som tittar över varsitt område har 

bildats. Förhoppningen är att brister upptäcks av dessa vilket ger en möjlighet att åtgärda 

dessa. 

De har även sett över alternativet att ha mer robotstyrning vid de tungt belastade linorna. 

Detta ser de som en möjlig väg att gå, men det är inget som ännu tagit fysisk form. 

Inställningen för att helt gå över till 3D-underlag varierar bland respondenterna. De är 

dock överens om att ifall en sådan ändring ska göras så måste den genomföras på hela 

företaget, så att arbetssättet är likadant överallt. Alla respondenter är dock överens om att 

företaget inte kommer att vara det första som anammar detta arbetssätt, utan de kommer 

i så fall att gå över till det när konceptet är väl beprövat. 

Att använda 3D-modellen mer än i dagsläget ser alla som en bra väg att gå. T.ex. skulle 

ledtiden vid svetsprogrammering kunna minskas. Vilket är något som undersöks i 

dagsläget. 

Funktioner i PDM-systemen som gör att underleverantörer och kunder kan få speciella 

inloggningar vore en fröjd ifall det gick att implementera. Applikationsspecialisten ser 

detta som en möjlig väg i framtiden och det skulle i så fall vara ett stort och välbehövligt 

steg. 
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4.7 Anonymt företag 3 

Detta företag har önskat att bli behandlat med anonymitet. Företaget har cirka tvåtusen 

anställda och de ingår i en världsomspännande koncern.  

Studien genomfördes på en avdelning kallad Product Engineering. De tittar på dagens 

produkter, men sitter i samma lokaler som Product Development som har hand om 

utvecklingen av nya produkter. Storleksmässigt är den förstnämnda avdelningen mindre 

än den sistnämnda. Den intervjuade var chef på avdelningen Product engineering. 

Företaget tillverkar inte delar till någon annan utan säljer sina produkter direkt till kund. 

De har dock själva ett antal underleverantörer. Tyvärr fanns inte möjlighet att gå en 

rundvandring i produktionen. 

4.7.1 Datasystem & programvaror 

Företaget har flera datasystem som hanterar deras filer. Det som används mest, inom 

konstruktion, är Windchill. Systemet hanterar bland annat produktdefinitionerna och 

varje produktdefinition är uppdelad på ett antal filer. 

Tidigare fanns all information samlad i ett ritningsarkiv men detta är inte längre i bruk, 

utan nu finns alla dagens produktdefinitioner i digitalt format. Ifall en gammal produkt 

ska tas i bruk igen får denna digitaliseras utifrån data i arkivet innan arbetet på denna kan 

börja. 

Företaget har märkt att deras kontor utomlands, eller samarbeten med andra företag som 

är belägna utomlands, ibland har problem med att de digitala systemen är långsamma. De 

har dragit slutsatsen att Sverige i allmänhet har ovanligt stabila nätverk, vilket vissa andra 

länder inte har. Detta är värt att ha i åtanke för internationella bolag. 

Då Windchill uppfattas som o-funktionellt i vissa avseenden har ett antal interface skapats 

för att underlätta interaktionen med PDM-systemet. Produktionens interface kallas PDM-

link och nås via webbläsaren. Det används även flitigt av konstruktion då det är snabbare 

i vissa bemärkelser än Windchills egna interface. Figur 20 visar dagens kopplingar.  

Figur 20. Kopplingar av datasystem hos Anonym 3 
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Just kopplingen till Excel används kontinuerligt då måtten anges av ett kalkylblad och 

sedan skjuts in i Creo 2.0 så att modellen kan ta form. Creo är ett av de program som har 

direktåtkomst till Windchill och det har använts på företaget, i form av olika versioner, i 

många år. Att byta ut systemet är inget alternativ då alla tidigare modeller skulle bli 

obrukbara. 

Möjligheten att komma åt systemen styrs med hjälp av olika behörigheter. En fil kan 

befinna sig i olika stadium och åtkomsten till denna kan då även variera för olika 

behörigheter beroende på vilken status filen tilldelats. 

4.7.2 Konstruktion 

Företaget anser sig ha en effektiv designprocess då de använder sig av en stor del 

parametrisering. De försöker återanvända så många delar som möjligt, detta för att ett 

färre antal individuella delar är lättare att hantera för både systemet och människorna som 

jobbar med det. Att jobba med parametrisering ser respondenten som en klar fördel när 

livscyklerna är långa och det finns många likartade produkter. 

I och med den stora graden parametrisering så behövs det väldigt sällan skapas helt nya 

modeller, det räcker oftast att föra in de nya måtten i Excel och så ordnar Creo resten 

själv. Det som skapas är då en ritning som inte är i skala, men som innehåller de rätta 

måtten, samt en 3D-modell. Ritningen och modellen sparas dock inte utan vid behov får 

de genereras fram utifrån de korrekta måtten. Detta gör även att en modell eller ritning 

alltid är uppdaterad.  

Förutsättningen till att ritningarna inte behöver vara i skala är att produkterna är väldigt 

snarlika varandra. Därför finns det inget behov av att spara en ritning för varje produkt, 

utan det räcker att ha några standardritningar och sedan data för måtten för att kunna 

erbjuda fullständiga produktdefinitioner. En fördel med att ha standardritningar med 

koder för varje mått är att det är väldigt lätt att prata med andra avdelningar och hänvisa 

till specifika mått. 

När måttsättning väl sker görs den i 2D, men istället för numeriska mått läggs istället 

länkar in som mått, så att de kan variera från produkt till produkt. Det görs även 

detaljritningar för svåra partier av produkten, även dessa med länkade mått. 

Modellerandet har sedan länge gjorts i 3D men företaget har ingen direkt användning av 

3D-filen förutom vid mätning i CMM samt för kundernas skull. Detta då produkterna är 

så pass simpla att det räcker med 2D-ritningen. 

Då de arbetar aktivt för att hålla antalet individuella delar nere kan de vid arbetande med 

prototyper till stor del använda sig utav existerande delar från andra produkter. Detta 

kompletteras med 3D-utskrivna detaljer för de delar som inte finns sedan innan.  

4.7.3 Produktion 

Det är produktionsledaren som avgör vad som ska tillverkas härnäst och 

produktionsavdelningen har åtkomst till Windchill där de hämtar det underlag de behöver. 

Tidigare använde de sig ibland utav underlag i 3D men de har mer och mer gått mot att 

enbart använda sig utav 2D-ritningar i PDF-format. De har därför inget behov av Viewers. 



 

  55 

Det finns standardiserade instruktioner för respektive beredning, dessa kallas First Series. 

Vid CNC-maskinerna kodar produktionsberedarna in data utifrån 2D-ritningen. 3D-

modellen används alltså inte. Samma sak gäller för monteringsanvisningen, där 3D-

modellen inte heller behövs. Produkterna är helt enkelt så pass simpla att 

sammanställningsritningen räcker för att produkten ska kunna monteras. Däremot så 

skapas monteringsanvisningar till kunderna, dessa görs av säljavdelningen. 

4.7.4 Samarbeten 

Vid de tillfällen då kunden önskar en modell av produkten de ska köpa eller har köpt så 

förenklas ursprungsmodellen. Detta för att hålla detaljerna kring sin konstruktion 

hemliga. Modellen skickas i STEP-format då denna kan öppnas av alla CAD-program. 

Till leverantörer delar företaget med sig utav sina Creo-modeller medan konsulter, som 

exempelvis ska designa ett verktyg, får en STEP-fil precis som kunderna.  

Till skillnad från kunderna som får filerna över mail så erbjuder företaget sina 

underleverantörer tillgång till en speciell portal, där de själva kan hämta filerna. 

Nackdelen med detta system är att olika leverantörer behöver tillgång till olika typer av 

filer och ibland behöver de bara en viss del utav informationen som står i ett visst 

dokument. Det är svårt att skilja på den information de kommer åt, vilket kan göra att de 

får dela med sig utav mer information än vad de egentligen skulle behöva.  

Inom företaget finns ett begrepp som kallas ”Engineering channel”. Detta går ut på att 

varje arbetsmoment ses som ett område. T.ex. så ses allt modellerande som ett område. 

Tanken är då att denna uppgift ska utföras på liknande sätt, oavsett vilken avdelning som 

utför sysslan. I och med ”Engineering channel” så finns möjligheten att diskutera med 

andra personer avdelningar sinsemellan för att arbetsuppgiften i slutändan ska utföras på 

liknande sätt och flyta på så smidigt som möjligt. 

I och med att ”Product Engineering”- och ”Product Development”-avdelningen är 

belägna i samma lokaler sker även ett dagligt samarbete mellan avdelningarna. Det är inte 

helt ovanligt att flera personer arbetar med samma produkt, däremot aldrig med samma 

part. 

4.7.5 Informationsflöde 

Ritningens betydelse har minskat för de olika avdelningarna medan produktdata som hör 

till varje produkt har ökat i betydelse. Däremot är ritningar fortfarande centrala för deras 

kunder och underleverantörer. Detta gör att olika parter vill ha olika information, något 

som lösts genom att ha allt samlat digitalt på ett och samma ställe.  

Att ha all information representerad i produktdefinitionen är väldigt viktigt för framtiden. 

De har i dagsläget problem med vissa av de äldre produkterna då helt enkelt inte all 

information som behövs finns med, utan den kunskapen hade någon ”i sitt huvud”. Detta 

är viktigt att tänka på då det annars kommer att uppstå liknande scenarion i framtiden. 

En negativ aspekt av att montaget och parten uppdateras automatiskt vid någon förändring 

i den övriga produktdefinitionen är att det blir väldigt många revisioner av dessa. Montage 

och parter tilldelas nämligen ett nytt revisionsnummer varje gång de övriga dokumenten 

ändras. Något som för ändringar som inte ändrar representationen på varken part eller 

montage känns onödigt. 
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När en detalj behöver ändras skapas en ändringsorder, i form av en Word/Excel-fil, vilken 

på företaget kallas för ”Engineering change handling”. Denna följer med produkten under 

hela ändringsprocessen och de personer som berörs för tillfället notifieras genom ett 

automatiskt mail. När ärendet är stängt lagras dokumentet tillsammans med all 

produktdata i Windchill. Se Figur 21 för en förenklad bild av informationens färdväg. 

4.7.6 Framtiden 

I nuläget ses ingen fördel med att ha allt underlag i 3D. Då företaget är stort krävs stora 

investeringar för att göra större ändringar i metodiken. Detta gör att företaget inte kommer 

att vara ett utav de första företagen att anamma underlag helt i 3D, utan de väntar i så fall 

tills metoden är väl beprövad av andra.  

Idén om att samla all information i en fil kan vara osmidigt då detta ännu mer försämrar 

möjligheten att dela med sig av viss information till kunder och leverantörer. Istället finns 

det planer på att dela upp produktdata, som i nuläget finns i en fil, i flera filer för att just 

underlätta delningen till andra parter. 

De förbättringar som skulle kunna göras i närtid är att gå ifrån de ritningar som de 

använder sig utav idag och istället använda sig utav skalenliga ritningar. Detta då det i 

dagsläget är svårt att se när något mått är fel eftersom formen är densamma oavsett mått. 

Anledningen till att de inte implementerat detta tidigare är att hårdvaran historiskt sett 

inte varit kraftig nog. 

Sedan borde även ett system som gör modell och ritning tillgänglig för kunden på ett 

smidigare sätt implementeras. Helt enkelt för att förfrågningar om sådant tar upp onödig 

tid. 

Granskning sker i dagsläget på papper och precis som majoriteten av de andra företag 

som undersökts så ser de ingen fullständig övergång till papperslöst arbetssätt inom den 

närmsta framtiden. Dessutom ser gärna produktion att ritningarna är i pappersform.  

 

Figur 21. Informationsflödet hos Anonym 3 
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5 Kurser i CAD & ritteknik 

Nedan visas en sammanfattning av det övergripande innehållet i dels de obligatoriska och 

valbara kurser som tillhandahålls för civilingenjörsstudenter i maskinteknik vid 

Linköpings Universitet. Underlaget har samlats in från kursplaner och via diskussioner 

med kursansvariga. 

I nuläget finns det två obligatoriska kurser i CAD-verktyg och konstruktionsmetodik som 

tillhandahålls för civilingenjörsstudenter i maskinteknik. Dessa är Ingenjören och CAD-

verktyget (TMKT94) och Konstruktionsmetodik (TMKA02). Resterande kurser som tas 

upp är valbara. 

5.1 TMKT94 - Ingenjören & CAD-verktyget 

Kursen avser ge studenten kunskap om hur ingenjören använder CAD-verktyg på ett 

effektivt sätt i en konstruktionsprocess. Studenterna som går kursen har normalt sett lite 

olika bakgrund och har oftast inte utnyttjat ett CAD-verktyg i så stor grad. Vissa studenter 

har aldrig använt CAD-verktyg vilket gör att kursen måste börja från grunden i någon 

mening. Kursen är uppdelad i två block, ett teoretiskt och ett projektbaserat.  

Det teoretiska blocket tar upp grundläggande ritteknik och ritningsframställning med 

mått. Det tas även upp hur man använder ett modernt CAD-verktyg (Creo) för att skapa 

modeller som även ska kunna styras med parametrar. Under kursen ges en introduktion 

till analys och optimering av modellen med hjälp av inbyggda verktyg i Creo.  

Som en andra del av kursen ska studenterna utföra ett projektarbete i grupp där en katapult 

ska framställas. Katapulten ska modelleras, optimeras, tillverkas och studenterna ska 

framställa korrekta produktionsritningar av katapulten som en sista inlämning. 

Kursansvarig anser att det inte finns utrymme att trycka in så mycket mer i kursen som 

den ser ut nu och det skulle vara svårt att ta bort moment eftersom de alla fyller en 

funktion. 

5.2 TMKA02 - Konstruktionsmetodik & produktutveckling 

Kursen har som mål att lära studenten att det krävs en hel del arbete vid framställandet av 

en relativt enkel produkt, bestående av sju delar. Kursen ska även belysa att 

konstruktörens roll är att se till att konstruktionen som framställs uppfyller krav från 

många olika håll. Studenterna genomför ett projektarbete där en cykelpump ska 

framställas.  

Då cykelpumpen framställs ska de ingående delarna modelleras, hållfasthetsanalyser ska 

genomföras och studenterna ska ha tillverkningsbarhet och prestanda i åtanke. 2D-

ritningar ska framställas som sedan skickas till universitetsverkstaden för tillverkning och 

produkten ska slutligen byggas ihop. Det finns lite tankar på att eventuellt ta med lite 

beredning för bearbetning av någon komponent och eventuellt introducera PLM/PDM i 

kursen.  
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Ett problem med införande av PLM/PDM är dock att produkten endast består av sju delar 

vilket gör att hanteringen av modeller och ritningar inte direkt ses som ett problem. Det 

finns funderingar på att FEM-analys eventuellt skulle kunna läggas till i kursen i stället 

för en manuell hållfasthetsberäkning. Det finns eventuellt lite plats för ändring i denna 

kurs. 

5.3 TMMI68 – CAD & ritteknik, fortsättningskurs 

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i ritteknik och tyngden läggs på mått- och 

toleranssättning. Studenten ska efter kursen veta att det finns standarder att förhålla sig 

till vid mått och toleranssättning, samt få insikt i att de ritningar som skapas med dessa 

standarder kommer göra det möjligt för andra personer att förstå dessa. Kursen fokuserar 

helt på ritningsframställning och ritteknik i nuläget men viss modellering sker då 

produkten först måste existera innan en ritning kan skapas.  

5.4 TMKT74 - Avancerad CAD 

Fokus i denna kurs ligger på att studenten ska bli bättre på att modellera och hantera filer. 

Ingen måttsättning eller ritningsframställning sker i kursen utan fokus ligger på 

modellering och utnyttjande av inbyggda funktioner i Creo.  

Kursen går bland annat igenom hur Creo kan användas för att skapa familjetabeller och 

program. Kursen tar upp skelettmodellering med både stela och rörliga skelett. Studenten 

får även skapa User Defined Features (UDF) som innebär att modellen programmeras för 

att den med villkor ska kunna definieras av en användare och genereras automatiskt i rätt 

storlek relaterat till villkoren.  

I kursen sker ett projekt som går ut på att framställa en modulbaserad och flexibel cykel. 

Projektgruppen består av tre studenter och arbetet med cykeln ska planeras och delegeras 

mellan dessa tre personer. I denna kurs introduceras PLM/PDM genom en genomgång 

och användning av ett PLM-system i projektet. 

5.5 TMKT57 - Produktmodellering  

Kursen ämnar ge studenten god förståelse för hur automatisering av repetitivt CAD-

arbete kan ge ingenjörer mer tid till kreativt arbete. Catia används i kursen men det spelar 

egentligen inte så stor roll vilket CAD-verktyg som används. Det går nämligen att göra 

liknande uppgifter som tas upp i kursen i många andra CAD-verktyg. Förhoppningen är 

att kursen ska ge studenten en medvetenhet om att det går att automatisera vissa CAD-

relaterade och repetitiva uppgifter, även om detta inte är industristandard. 

Kursen består till stor del av guidade övningsuppgifter och ett slutligt projekt där flera 

studenter ingår. Kursansvarig menar att projektbaserad inlärning är överlägset 

övningsuppgifter i den aspekten att öka förståelsen för varför man gör saker, hur 

momenten hänger ihop och så vidare. När guidade övningsuppgifter används utförs bara 

det som står i uppgiften utan tanke på varför, det är dock ett sätt att lära sig använda 

verktygen vilket kan behövas.  
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6 Analys 

Analysen utgår ifrån fall- och kursstudien och tar vid behov även hänsyn till teorin från 

litteraturstudien. Kapitlet börjar med en jämförelse av företagen för att få en bild av 

arbetssätten i industrin, för att sedan avsluta med en analys av hur Universitetets CAD-

kurser bör anpassas. Analysen är tänkt att belysa den information som ska användas för 

att besvara studiens frågeställningar. Rubrikerna representerar frågeställning ett till och 

med sex. 

Som ett första steg i analysen genererades en tabell med kvantitativ information från den 

kvalitativa informationen som samlats in under fältstudien. Med hjälp av tabellen kunde 

företagen på ett tydligt sätt jämföras med varandra. Vissa samband syntes tydligt medan 

andra var mer intetsägande. Nedan framställs de samband och kontraster som har 

uppmärksammats mellan de företag som studerats. Alla tabeller i detta kapitel är utdragna 

ur den stora tabell som finns i Bilaga B. 

6.1 Generering av produktionsunderlag 

I fältstudien framkom en del information om hur företagen som studerades genererar sina 

produktionsunderlag. För att visa de likheter och skillnader som observerats mellan de 

olika företagen används i detta avsnitt ett antal olika tabeller, med utplock från den stora 

tabellen i Bilaga B, tillsammans med texten.  

Majoriteten av de företag som besökts modellerar i 3D, även om det fortfarande sker viss 

2D-modellering på vissa företag, se Tabell 1. Detta kan bero på att vissa delar av 

verksamheten inte gått över till 3D-modellering än eller för att det är välmotiverat i vissa 

delar av företagen att använda sig av 2D-underlag. 2D-modellering är dock något som 

enligt de flesta respondenter verkar vara på väg bort till förmån för 3D-modellering.  

Tabell 1. Modellering, ritningar och färgkodning 

 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Modellering i 3D i nuläget x x x x x x x

Modellering i 2D i nuläget x o o

Huvudsakligt modellerande i 3D i framtiden x x x x x x x

2D-ritningar skapas alltid x x x x x x

2D-ritningar skapas bara vid behov •

2D-ritningar genereras från 3D-modellen o x x o x x

Mått och toleranser representeras på 2D-ritning • • • • • •

Mått och toleranser finns i 3D-modellen •

Krav i form av 3D-modeller •

Generella rittekniksregler följs vid ritningsframställning •

Färgkodning för att visa viktiga toleranser eller krav • •

Färgkodning för att skilja på delar i montage •

Färgkodning av andra anledningar •

o Specialfall, förklaras i texten       

* I de fall en ritning behöver göras
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CAD-verktygen som används skiljer sig åt mellan olika företag enligt Figur 22. Figuren 

påvisar att företagen i studien med mer komplexa produkter tenderar att använda Catia 

som CAD-verktyg, medan det skiljer sig lite mellan de företag som har mindre komplexa 

produkter att modellera.  

Majoriteten av företagen i studien genererar 2D-ritningarna utifrån en 3D-modell som 

skapas först, enligt Tabell 1. Mått- & toleranssättning sker då i 2D-vyn. Undantagen är 

Saab och till viss del Fergas, av olika anledningar.  

I fallet Fergas skiljer sig arbetssättet mellan verktygs- & produktkonstruktion. 

Konstruktören på verktygssidan måttsätter i 3D och vid behov framställs även 2D-

ritningar. På produktsidan sker dock både modellering och därmed ritningsframställning 

i 2D. Det framställs även en 3D-modell av produkten eftersom kunden ofta önskar denna. 

Att Fergas har två olika arbetssätt beror på att de i produkttillverkningen har 2D-ritningar 

endast för de som ställer in maskinerna, vilket gör att räcker med 2D-underlag. På 

verktygssidan används ibland 3D-modellen för beredning vilket gör att det inte behövs 

några 2D-ritningar i dessa fall. 3D-modellen används även då underleverantörer ska 

blandas in i tillverkningen av verktyg, mer om detta under rubrik 4.1. 

På Saab skiljer sig arbetssättet från resterande företag då MBD-arbetssättet används. 

Tanken är att all framställning av produktionsunderlag ska ske enbart i 3D. Kraven som 

produkten måste uppfylla framställs i 3D-format. Kraven visar vilka infästningspunkter 

mellan delmontage, yt-begränsningar, verktygsinfästningar och mycket annat som måste 

tas hänsyn till vid modellerande. Detta kan ses som en form av skelettmodellering.  

Saab har dock en del enstyckstillverkning för sina verktyg, vilka ofta är ramar som ska 

hålla detaljer som bearbetas. I och med detta har de resonerat att det skulle bli dyrare att 

framställa tillverkningsunderlag i 3D för verktygen. Därför sker modelleringen i 3D och 

2D-ritningar genereras utifrån modellen på verktygssidan. På produktsidan används 3D-

filen hela vägen till produktion i de delar av verksamheten som MBD-arbetssättet 

tillämpats. Ritningar skapas således vid behov hos Saab, vilket kan ses i Tabell 1. 

För måttsättning i 2D finns det generella rittekniksregler som bör följas. Huruvida dessa 

rittekniksregler följs av de anställda på de olika företagen framkom inte under studien. 

Däremot har det framgått att minst fyra utav företagen har riktlinjer för hur modellerandet 

ska gå till. Ett av företagen hade istället för modelleringsriktlinjer riktlinjer för hur 

Figur 22. CAD-program gentemot komplexitet på produkt. 

Storleken på bubblorna representerar antalet studerade 

företag som använder programmet 
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modellen bör se ut när den är klar. En respondent på ett av dessa företag utryckte att dessa 

riktlinjer ibland kan vara i behov av uppdatering och att de inte alltid utnyttjas av alla.  

Ett förfarande som hittats på flera utav företagen är färgkodning. Dock skiljer sig 

anledningarna till varför de utför kodningen. Det verkar vara personer som väljer att 

färgkoda och inte företagsstandard, se Tabell 1. En respondent på Fergas använde 

färgkodning som ett sätt att visa för underleverantörer vilka ytor och ”features” som är av 

extra vikt för resultatet. Detta arbetssätt kräver dock att underleverantörerna vet vad som 

menas med färgerna för att det ska fungera. Ett av de anonyma företagen tillämpar det 

ibland av liknande anledningar. Saab färgkodar sina modeller av den enkla anledningen 

att överblicken av produkten blir bättre då det underlättar urskiljningen av specifika delar 

i montaget.  

Ett annat förfarande som upptäcktes under intervjustudien är parametrisering. Detta 

användes flitigt hos ett av de anonyma företagen och är enligt dem en av anledningarna 

till att de kan ha så många varianter av alla produkter. Detta är dock inget som hittats på 

något utav de andra företagen, se Tabell 2. Fergas och det anonyma företaget som gör 

slipskivor skulle kunna dra stor nytta utav parametrisering då produkterna som respektive 

företag framställer är väldigt snarlika och främst skiljer sig i storlek. Även SKF borde 

kunna dra nytta av parametrisering för deras lagerhus som främst skiljer sig i storlek. 

Tabell 2. 3D som masterdata, MBD, parametrisering och modularisering 

 

Modularisering är ett tankesätt som två utav företagen använder sig av i sina 

verksamheter, Scania och anonymt företag 2, se Tabell 2. Båda företagen tillverkar 

kundanpassade fordon vilket förmodligen är en av anledningarna till att modularisering 

tillämpas. Modularisering innebär i korta drag att kunden kan komma med krav om vad 

som ska finnas i fordonet. Genom att kombinera ett antal moduler kan företagen uppfylla 

kundkraven. Detta ger stor flexibilitet i vad som kan erbjudas till kunderna. På företagen 

som tillämpar modularisering byggs fordonsstrukturen genom referenser till olika 

ingående moduler eller delmontage. 

Saab använder sig, som tidigare nämnts, av MBD vilket innebär att 3D modellen är 

masterdata för produkten. På två utav de företag som studerades, förutom Saab, uttryckte 

respondenter sitt intresse och positiva synsätt till 3D som masterdata, i alla fall på vissa 

delar i verksamheten, se Tabell 2. En respondent på Scania ansåg att det är något i stil 

med MBD man vill gå mot i framtiden. Detta kan ses som en indikation för ett ökat 

utnyttjande av 3D-modeller som masterdata kan komma att användas av fler företag i 

framtiden. Däremot ser företagen problem med arbetssättet, som skulle kunna leda till att 

det blir svårt att implementera. Värt att notera är att de företag som var mest positiva till 

3D som masterdata var fordonstillverkare. 

Det finns som tidigare nämnt vissa nackdelar hos MBD. Saab tar upp problemet att det 

inte finns en väldefinierad standard för 3D som masterdata. Något som behöver utvecklas 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

3D är masterdata x

MBD tillämpas i verksamheten x

Ser positivt på 3D-masterdata • • o

Parametrisering används •

Modulariseringstänk i verksamheten • •

Det kan uppstå problem med underleverantörer vid MBD • •

Ingen väldefinierad standard för 3D-masterdata •

o Ser fördelar men vill inte gå över till det förrän det är vanligare i industrin



Studie av informationsöverföring från konstruktion till produktion 

62 

för att fler ska våga ta steget till detta arbetssätt. Det uppkommer även problem då ett stort 

antal underleverantörer används och dessa också behöver hantera 3D-data, om MBD ska 

fungera som det är tänkt. 

Något som framkom i studien är att 2D-underlag ofta används i produktion, se Tabell 3. 

2D-underlag används i produktion i olika utsträckning hos alla de företag som besöktes 

under studien. Saab har inga 2D-underlag i sitt MBD-flöde men det finns andra delar av 

verksamheten som fortfarande använder 2D-ritningar.  

I fyra av företagen som studerats har 3D-filer använts i beredningsprocessen för vissa 

maskiner, se Tabell 3. Huruvida det är 3D-modellen som flödat vidare och återanvänts 

framgick dock inte i alla fall.  

Tabell 3. Underlag för produktion 

 

Saab och Fergas använder sig utav 3D-modellen som tidigare skapats, istället för att 

generera en 3D-modell från en 2D-ritning. Två av företagen har angett att de använder 

sig av 2D-ritningar vid programmering av vissa maskiner och svetsprogrammering. 

Anonymt företag 2 tyckte att 3D-modellen som skapats tidigare borde kunna användas 

vid svetsprogrammering, men de utnyttjas inte i nuläget.  

Att 3D-modeller inte utnyttjas i större utsträckning kan ha lite olika orsaker. En möjlig 

förklaring som är högst trolig kan vara att det fortfarande finns en hel del maskiner som 

inte kan hantera 3D-filer, maskiner som kan bli en stor kostnad för företagen att byta ut.  

Monteringsanvisningar är något som används i olika utsträckning på företagen som 

studerats, dessa framställs i de flesta fall som ett dokument i form av text och bilder, se 

Tabell 3. Det är dock endast Saab som använder monteringsanvisningar i 3D-form för 

montörerna. Många av de studerade företagen använder monteringsanvisningarna i fysisk 

form i produktionen. 

6.2 Spridning av produktionsunderlag 

Alla företag som besökts har någon typ av dokumenthanteringssystem, se Tabell 4. De 

flesta använder, eller har som plan att börja använda, ett PDM/PLM-system. SKF-

anläggningen som besöktes är i fasen att implementera ett PLM-system varför de 

fortfarande använder en spegling på en annan disk.  

Anonymt företag 1 använder dock ett affärssystem för all dokumentation. Detta kan bero 

på att företagets produkter endast består av en komponent, för att beskriva geometrin 

behövs således endast en modell och tillhörande ritning. Att allt underlag finns tillgängligt 

i datahanteringsystemet upplevs som mycket viktigt för de flesta studerade företagen då 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

2D-underlag används i produktion • • • o • • •

3D-underlag används för produktionsberedning • • • •

3D-underlagen återanvänds vid beredning • •

2D-ritningen används för maskinprogrammering • •

3D-underlag används i montering •

Monteringsanvisningar framställs på papper • • •

Monteringsanvisningar i 3D-digitalt •

Monteringsanvisningar i form av text och bilder • • • •

o För de delar som inte jobbar med MBD



 

  63 

det finns väldigt mycket underlag att hantera och många som behöver ha tillgång till 

informationen. 

”Det som är i burken är det som gäller” 

– Respondent om att ha all information digitalt 

Spridningen av produktdata sker således digitalt, i alla fall på de flesta studerade företagen 

och mellan vissa avdelningar. I fallet med ett utav de anonyma företagen färdas 

produktionsunderlaget från konstruktion till produktion i en fysisk mapp, se Tabell 4. Hos 

vissa företag går flödet helt papperslöst medan andra har löst pappersfrågan genom att de 

istället låter produktionspersonalen själva skriva ut det material de behöver, om de skulle 

vilja. I fallen med Scania och Anonymt företag 2 utnyttjas ECO för spridning av 

tillverkningsunderlaget genom en ändringsprocess, detta beror förmodligen på deras 

modulbaserade arbetssätt, där en ny produktdefinition behöver skapas för att uppfylla nya 

kundkrav.  

Tabell 4. Spridning av produktionsunderlag 

 

Viewers används i olika grad i industrin. Med Viewer menas här ett program för att 

öppna ritningar eller modeller i CAD- eller lättviktsformat, PDF och liknande filformat 

räknas således inte med här. I denna studie noterades att Viewers användes för att 

utnyttja CAD-underlag eller lättviktsfiler direkt i produktionen. Detta på två utav de sju 

företag som besökts, se Tabell 4. På Fergas används en Viewer för att visa 2D-underlag 

vid ställ-operationer av de tillverkande maskinerna. På Saab utnyttjades det bland annat 

som monteringsanvisningar i 3D för montörer och för att visa 3D-modellen med mått, 

toleranser och all annan tillverkningsinformation.  

På Saab är ledtiderna ofta långa, för bland annat gripen. Personalen har därför tid att 

studera det digitala materialet. Något som flera utav de andra företagen nämnt som en 

nackdel med Viewers och 3D-underlag, att det inte finns tid att studera materialet. Vid 

dessa fall lärs operatören/montören upp i vad denne ska göra och sedan görs denna 

enkla operation frekvent. Detta till skillnad från Saab där det är många olika avancerade 

moment och monteringstakten inte är densamma.  

Kontakt med andra företag sköts i normalfallet av alla de studerade företagen via mail 

eller telefon. Delningen av data skiljer sig dock åt enligt Tabell 4. Här kan ses att 

majoriteten delar med sig av sitt underlag via mail och att tillvägagångssättet som används 

för att hålla informationen säker varierar. Saab är det enda företag som använder sig utav 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

PDM/PLM-system används för dokumenthantering x o x x o x x

Digitala ritningar finns tillgängliga via datorsystemet x x x x x x x

Spridningen av underlag till produktion sker digitalt • • • • • •

Viewer används i produktion • •

Pappersritningar används alltid i produktion •

Skrivare finns i produktion • •

Spridning via gemensamma behörighetsstyrda miljöer • •

Spridning via e-mail (utanför företag) • • • •

Spridning via Engdat (utanför företag) •

Spridning via post (utanför företag) •

Spridning via FTP (utanför företag) •

Krypterar filer innan de skickas •

o Specialfall, förklaras i texten
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kryptering innan de skickar filerna, vilket kan vara förståeligt då de handhar 

försvarsmateriel.  

Scania uppgav att man använder sig av en filöverföringslösning som kallas Engdat för 

överföring av CAD-data. Scania har även viss behörighetsstyrd delning till ett utvalt 

företag via gemensamma miljöer. Ett liknande förfarande noterades även på Anonymt 

företag 3 där vissa underleverantörer hade tillgång till PDM-systemet.  

Vad gäller sättet som informationen sprids på har vissa respondenter angett att det vore 

smidigt ifall PDM/PLM-systemet kunde delas med utvalda underleverantörer för att 

slippa mail med bilagor. På så sätt skulle spridningen av underlag kunna ske smidigare 

och underleverantörerna skulle alltid ha tillgång till den senaste filen. Huruvida detta 

kommer användas i framtiden och i vilken utsträckning är dock oklart. Problemet med 

dessa lösningar är förmodligen ofta säkerhetsrelaterade, alternativt skulle det kunna bero 

på mycket administration av dessa typer av system. En respondent på Anonymt företag 2 

menade dock att funktionalitet som stödjer sådan delning finns i Enovia.  

Alla företag har någon typ av granskningsflöde, se Tabell 5. När det gäller granskning av 

2D-ritningar skrivs papperskopia väldigt ofta ut. Detta då majoriteten av respondenterna 

anser att det är smidigare och tryggare att ha ritningen på papper under 

granskningsprocessen. En orsak till detta kan vara avsaknaden av tillräckligt bra 

granskningsprogram att göra anteckningar i, vilket försvårar till den nivån att granskaren 

hellre skriver ut underlaget vid granskning.  

Tabell 5. Granskning av underlag 

 

Det enda företaget som inte utför granskning på sina ritningar var Anonymt företag 1. 

Där lades istället geometrigranskningen på kunden vilket gör att ritningar sällan eller 

aldrig behöver ändras senare i processen. Detta är möjligt på grund av en väldigt enkel 

geometri och att produkten själv endast består av en enskild del. 

6.3 Format på produktionsunderlag 

Produktionsunderlagens format har en naturlig tendens att variera mellan olika företag 

och det gäller även de företag som studerats i denna fältstudie. Dess variation beror dels 

på de datorprogram som används, dels på hur produktionen har tillgång till underlaget. 

Det ursprungliga underlaget som är programspecifikt omvandlas nämligen ofta till ett 

annat filformat innan det skickas vidare. Vilket format som används för att sprida 

underlagen inom företaget, men även till samarbetspartners, kan ses i Tabell 6.  

Tabell 6. Filformat som nämnts 

 

Vad som dock kan sägas om produktionsunderlagen är att alla företag som studerats 

fortfarande använder sig av 2D-ritningar för att beskriva sina produkters geometri och 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Granskning av ritningar görs på papper (helt eller delvis) x x x x x x

Granskningen är tänkt att ske papperslöst i en dator •

Gransking av ritning/modell sker av kund •

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Filformat för spridning

STEP, 

PDF, 

DWG

STEP, 

STL, 

SAT, 

DWG

STEP, 

3DXML

STEP, 

3DVIA, 

MBD-

filen

STEP, 

PDF, 

TIFF, 

DXF, 

EPS

STEP, 

creo-

part, 

PDF



 

  65 

även som underlag i tillverkningen. Undantaget är Saab som även använder sig av 3D-

modellen och inte framställer 2D-ritningar i de flöden där MBD används. 3D-modellen 

är således ensam informationsbärare för produktdata och allt som behövs för tillverkning 

finns inbäddat i MBD-filen.  

I de fall underlaget ska spridas till underleverantörer finns lite olika alternativ. Antingen 

skickas MBD-filen som går att öppna i Catia. Eller så skickas ett neutralt format (STEP) 

med en tillhörande lättviktsfil (3DVIA). Då är STEP-filen till för geometrin medan 

3DVIA-filen används tillsammans med en Viewer (som skickas tillsammans med filen 

om det behövs) för att kunna se mått, toleranser, annoteringar och annan information. 

Det har även under studien framkommit att vissa företag använder sig av 3D-modeller för 

analyser, produktionssimulering, monteringssimulering och beredning. 3D-modellen har 

för vissa företag även använts för att generera kod till bearbetande maskiner och 

mätmaskiner (CMM). 

Monteringsanvisningar har i de flesta fall, där de använts, framställts i form av text och 

bilder. Majoriteten av företagen som använder monteringsanvisningar har även dessa i 

pappersformat. Varför inte monteringsanvisningar på något i stil med en surfplatta 

används istället för på papper har inte framkommit under studien. Detta är något som bör 

utnyttjas om företagen önskar hantera färre papper. Vilket inte behöver betyda att 

instruktionerna går ifrån representation i form av text och bilder, utan en övergång till 

digitalt format. Undantaget är ännu en gång Saab vilka använder sig av 

monteringsanvisningar i form av animeringar som kan ses via en Viewer av montörerna, 

något de anser reducerat inlärningskurvorna drastiskt. 

Datorers hårdvara har blivit mer och mer kraftfull och de kan idag hantera både komplexa 

geometrier och stora sammanställningar. Det har i fältstudien dock visat sig att prestandan 

ibland ändå inte räcker till. För att hantera modellerna skapar de företag som upplevt 

prestandaproblem lättviktsmodeller av originalet. På detta sätt behålls geometrin i stora 

drag medan kravet på hårdvaran minskar.  

För de företag som ingick i studien kan sägas att lättviktsfiler skapas antingen då modeller 

ska skickas till kund eller då stora sammanställningar ska öppnas. Vad de olika företagen 

använder sitt lättviktsformat till kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7. Användning av lättviktsformat 

 

Att ta bort de fysiska ritningarna i produktion kan mötas av protester från dess personal. 

Vissa ser helt enkelt inte fördelarna med digitalt underlag. Därför är det viktigt att 

inkludera alla avdelningar vid en eventuell digitalisering samt se till att fördelarna för 

respektive avdelning belyses. Annars kan det bli svårt att ändra. 

”Det ska vara som det alltid har varit” 

– Respondent om att gå ifrån pappersritningar 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Komplexa modeller (enligt författare) o x x x

Kan ta lite tid att öppna CAD-filer • • •

Lättviktsformat • • • •

Lättviktsformat på grund av tungdrivna modeller • • •

Lättviktsformat för spridning •

Neutrala format för spridning (STEP) • • • • • •

Sammanfogar montage för att spara på datorkraft • • •

o Verktygsmodellerna anses komplexa
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Sammanfattningsvis kan sägas att företagen vill ha bort stora delar av 

pappershanteringen. Många ser sig om efter alternativ och därmed bli mer papperslösa då 

detta bidrar till effektivare processer och tidsvinster. 

”Finns otroligt mycket tid att tjäna på att ha ett papperslöst system” 

– Respondent om att arbeta utan papper 

6.4 Skillnad på de teoretiska och faktiska informationsflödena 

Under studien har det framkommit att företagen som studerats har färre dokumenterade 

riktlinjer för arbetssätt än vad som först uppskattades, även om det finns riktlinjer i fler 

av företagen. Det finns riktlinjer på vissa företag om hur modeller ska byggas upp. Alla 

företag verkar även ha flöden för ändringshantering som ska följas men huruvida de följs 

i verkligheten kan vara svårt undersöka. Speciellt i denna studie där endast några enstaka 

personer på varje företag intervjuats.  

Detta har medfört att frågeställningen ”Vad skiljer de teoretiska informationsflödena från 

de faktiska i industrin?” blivit svår att analysera. Dock har vissa punkter hittats, vilka tas 

upp nedan. 

Under studien kom det fram att två utav företagen i princip anser sig vara papperslösa. 

Dock skrev alla de studerade företagen ut sitt underlag inför granskningen, förutom vid 

granskning av 3D-underlag. Detta strider lite mot tanken om att vara papperslös vilket då 

även betyder att de teoretiska informationsflödena skiljer sig mot de faktiska. För 

granskningsprocesserna innebär det dock inte att de utskrivna ritningarna kommer 

användas som underlag utan de slängs när granskningen är klar. 

Samma sak kan sägas om att flera utav företagen lagt ansvaret, eller planerar att lägga 

ansvaret, att skriva ut ritningarna på produktion istället för att skriva ut underlagen själva 

och sedan ge dem till produktion. Tanken var, åtminstone på vissa platser, att 

produktionspersonalen då skulle ha tillgång till det material de behövde i digital form. 

Men i själva verket skrivs ändå allt ut då de är vana vid pappersdokument, skillnaden är 

att skrivaren har bytt rum.  

”Skärmar finns i produktion men de har även skrivare, så förmodligen skriver de ut 

varenda ritning” 

– Respondent om digitalt underlag i produktion 

Ett problem som kan uppstå vid detta förfarande är att produktionen skriver ut ritningar 

och sparar dessa vid sina arbetsplatser. Om det sedan ändras något i produkten kommer 

inte den ändringen synas på den fysiska ritningen och det uppstår då konflikter mellan 

vad som ska tillverkas och vad som faktiskt tillverkas. Detta skulle kunna avhjälpas med 

endast digitala underlag. 

6.5 Ändringar av informationsflöden 

Som Tabell 8 visar, anser flera utav respondenterna att en mindre andel papper kommer 

att användas i framtiden. De företag som inte riktigt gått över till mer papperslösa 

arbetssätt verkar ha sett att det finns mycket tid att spara, varför en övergång kan vara 

intressant för dem. Detta verkar gå hand i hand med att graden av användande av 
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PDM/PLM-system kommer att öka, då alla företag antingen har någon typ av digitalt 

dokumenthanteringssystem eller är i en fas av implementering av ett sådant system. 

Tabell 8. Framtidsutsikter 

 

Det kommer bli nödvändigt att använda ett datahanteringssystem för att kunna vara 

konkurrenskraftig, enligt en av respondenterna. Detta stämmer överens med Saabs 

filosofi om att allt ska lagras digitalt för ett lättare, och därmed effektivare, arbetsflöde. 

De menar även att det finns väldigt mycket digital data redan i dagsläget och att 

informationsmängden bara kommer att öka. I slutändan kommer det vara de företag som 

bäst kan hantera denna information som kommer att lyckas bäst. 

”Det är den som filtrerar på bästa sätt som kommer att vinna” 

– Respondent om hantering av data  

Det uttrycktes på flera av företagen att prototyper framställs i dagsläget men att det är 

dyrt och tidskrävande. Vissa företag har även fullstora prototyper för deras fordon vilket 

ökar på kostnaderna ytterligare. Värt att tillägga är att Saab bara framställer prototyper 

som har med pilotmiljön att göra och inga fullstora plan framställs som prototyper.  

De fordonsföretag i studien som inte redan jobbar mycket med simulering ser ett behov 

av att göra det då det skulle spara både tid i form av mer tvärfunktionellt arbete och pengar 

då färre prototyper framställs och ledtider minskas. Vidare verkar fordonstillverkarna 

vara mer positiva till 3D-masterdata än de andra företagen som studerades. 

6.6 Ändring av universitetets kurser 

För analysen av hur Linköpings Universitets kurser bör ändras används dels information 

som erhållits från respondenter på de företag som studerats och dels kunskaper som 

erhållits under intervjuerna med de kursansvariga. Tabell 9 visar vad respektive företags 

respondenter har ansett vara viktigt i kunskapsväg för studenter på universitetet. Värt att 

notera är att dessa kunskaper är något som de självmant valt att belysa. Vad som ingår i 

dagens obligatoriska och valbara kurser illustreras i punktlistorna nedan. 

De obligatoriska kurserna tar gemensamt upp: 

o Grundläggande ritteknik och ritregler 

o Ritningsframställning i 2D 

o Vilka toleranser som ska användas i 2D-ritning 

o Modellering i 3D 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Tror på ett mer papperslöst arbetssätt • • • • • • •

Finns tid att  spara vid papperslöst arbete • • • •

Tror på ett ritningslöst arbetssätt i framtiden (3D) • • o •

Pappersritningen kommer att finnas kvar ett bra tag till • • o o • o •

Ser positivt på 3D som masterdata • • •

Prototypframtagning i dagsläget • o • • •

Simuleringstester för produkterna • • • • •

Monteringssimulering utförs i dagsläget • •

Tillämpar mycket tvärfunktionellt arbete • • • • •

Vill gå mer mot simulering då det sparar tid och pengar • • •

o Specialfall, förklaras i texten
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o Optimering och analys med hjälp av inbyggda verktyg i Creo 

o Effektiv modelleringsteknik 

o Design for manufacturing (DFM) / Design for environment(DFE) 

o Parametrisk modellering 

o Ge förståelse för koppling mellan CAD-modeller och verkligheten 

o Kunna följa en kravspecifikation för att ta fram en produkt i grupp, från CAD-

modell till prototyp 

o Förstå svårigheter kring att konstruera en produkt 

o Projektarbete i grupp 

o Se till att produkten uppfyller olika krav på hållfasthet, prestanda, tillverkning 

etcetera. 

Valbara kurser tar gemensamt upp: 

o PLM/PDM (dock inte i så stor grad) 

o Ritningsframställning med vikt på tolerans- och måttsättning i 2D 

o Fördjupad användning av datorbaserade rit- och konstruktionshjälpmedel 

o Tvärfunktionellt arbete genom PDM/PLM 

o Familjetabeller och program 

o Stela och rörliga skelettmodeller 

o Parameterstyrning 

o Framställning av komplexa produkter som är moduluppbyggda, bland annat med 

hjälp av skelettgeometrier 

o Skapande av flexibla och återanvändbara CAD-modeller av komplexa produkter 

genom programmering 

o UDF (User defined features) 

o Förstå hur man genomför logik i CAD-modeller för att göra dem intelligenta och 

generativa genom programmering 

o Kunna använda Application programming interface (API) för att sammankoppla 

olika programvaror 

Sammanfattningsvis kan sägas att de obligatoriska kurserna tar upp grunderna i 

modellering och ritteknik tillsammans med lite produktutveckling. De valbara är mer 

inriktade på mer avancerade funktioner i programvaran, såsom UDF, API, skelett, 

etcetera. 

Respondenter från två av företagen tror att programmering kommer att vara viktigt för 

framtidens konstruktörer. Programmering används allt mer i både CAD-sammanhang och 

i t.ex. Excel. Denna kunskap lärs inte ut i någon utav de grundläggande kurserna utan 

ingår i två utav de valbara. 

”En bra konstruktör är någon som kan en del programmering och konstruktion” 

”Programmering och 3D-modellering i en kombo” 

– Respondent om vad studenter bör kunna 

Vad majoriteten av företagen är överens om är att kunskap om hur ett PDM/PLM-system 

används och fungerar är bra att ha. Iakttagelser som gjorts under studiens gång har visat 

på en ökad digital representation av olika dokument. Detta tillsammans med att alla 

företag som besökts använder någon form av datahanteringssystem gynnar argumentet att 

kunskap inom området är väl behövligt.  
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Tabell 9. Egenskaper som respondenter på företagen anser bra att studenter har 

 

När det kommer till vilket CAD-program som använts är två utav respondenterna från 

olika företag överens om att det inte spelar någon roll. Här uppfattas generell CAD-

kunskap som positivt, oavsett program. Detta då de olika programmens funktioner är 

likartade så det räcker att studenten använt de olika funktionerna i ett, eller flera, av 

programmen för att denne snabbt ska kunna sätta sig in i något utav de andra.  

Modelleringen sker i alla företag till största delen i 3D. Måttsättningen görs dock i 

majoriteten av fallen i 2D-vy, där det endast är två utav företagen som måttsätter i 3D-

modellen. Vidare är det endast Saab som använder mått- och toleranssättning fullt ut i 

och med MBD-arbetssättet, då ingår även all annan produktrelaterad information i 

modellen. Tillsammans med litteraturens lovordande av ett ritningslöst arbetssätt borde 

åtminstone 3D-måttsättning läras ut i universitetets kurser. 

Ett förfarande som hittats på fler utav företagen i studien är färgkodning av 3D-modeller. 

Vissa har använt färgkodning för att visa på viktigare ytor som bör ha en snäv tolerans 

eller som är härdad etc. Andra företag använder det för att skilja på delar i ett montage. 

Då det inte verkar finnas en standard för hur färgkodning ska gå till kan det vara ett klurigt 

moment att implementera i Universitetets kurser men vad som skulle gå att göra är att 

upplysa studenterna om möjligheterna som finns. 

Kunskap i Office-paketet kan i sig låta som helt frikopplat från CAD-områdets domäner 

men faktum är att Excel kan integreras väl med flera utav de stora CAD-leverantörernas 

programvaror. Utöver denna funktionalitet har respondenterna även belyst det faktum att 

förmåga att presentera och skriva rapport är två viktiga egenskaper för dagens 

konstruktörer. Utöver Excel-kunskaperna är dock detta inget som tas upp vidare i denna 

rapport. 

Parametrisering och modularisering är två metoder som vardera endast tas upp av två utav 

respondenterna. På de företag där dessa används är de nyckeln till deras arbetssätt. Med 

detta i baktanken kan det ändå argumenteras för att arbetssätten åtminstone ska läras ut 

på grundnivå, så att studenten får en uppfattning av vad det kan användas till samt dess 

fördelar. I och med att endast ta med metoderna i begränsad uppfattning kan resterande 

tid fördelas på de ordinarie kursmomenten. 

Respondenter på fem utav sju företag tycker att studenter med kunskaper om framtidens 

arbetssätt är intressant. En av respondenterna ansåg dock att det ibland är bättre med en 

person som har erfarenhet av företagets arbetssätt, istället för framtidens. Detta beror helt 

på vad tjänsten avser.  

 

 Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Kunskap om programmering (även inom CAD) • •

Kunskap inom PDM/PLM • • • •

Officekunskaper • •

Kunskap om modularisering o • •

Kunskap om återanvändning • •

Förstå koppling mellan CAD-modellen/verkligheten •

Kunskap om parametrisering • • •

Bra om studenter kan nya/innovativa arbetssätt • • o • •

Spelar ingen roll vilket CAD-program som lärs ut • •

Kunskap om mått- och toleranssättning •
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7 Resultat & Slutsats 

Analysen av litteratur- och fältstudien resulterade i att ett resultat för de ursprungliga 

frågeställningarna kunde framställas. Resultatet tillsammans med slutsatser från studien, 

redovisas nedan under respektive frågeställning. Värt att nämna är att studiens 

frågeställning nummer sex var anledningen till att arbetet påbörjades från första början 

och det är därför denna fått en grundligare redovisning.  

7.1 Generering av produktionsunderlag 

I de flesta fall genereras 2D-ritningar utifrån 3D-modellen. Modellering sker således i 

3D-programvara. Ett av företagen modellerade dock delvis i 2D och vissa av de studerade 

företagen hade även viss 2D-modellering på några få avdelningar. Trenden verkar vara 

att 3D-modellering kommer att dominera i framtiden, på de studerade företagen. 

Vad gäller mått- & toleranssättning utförs detta i 2D-vy på de flesta studerade företagen. 

På några av företagen har dock 3D-måttsättning implementerats och användandet av detta 

beror dels på riktlinjer från företaget men även den individuella personens vilja att ändra 

sin arbetsgång. Måttsättning i 3D ingår i MBD-arbetssättet och i denna studie var det ett 

utav de studerade företagen som använder detta arbetssätt fullt ut. Det ska sägas att 

respondenter på två utav de andra företagen uttryckte sin positiva inställning till 3D som 

masterdata, dessa var båda fordonstillverkare med mer komplexa produkter vilket leder 

till slutsatsen att 3D som masterdata förmodligen kommer bli större i framtiden. 

MBD verkar gynna de företag som har hög komplexitet på sina produkter. Dock borde en 

implementering vara lättare på ett mindre företag, då arbetssätt förmodligen lättare kan 

ändras. Vad som kan saknas hos dessa företag är behovet att förändra sin verksamhet om 

det fungerar bra i dagsläget. I vissa fall är de även omedvetna om att det finns andra 

arbetssätt. 

På ett antal av företagen har färgkodning av 3D-modellen använts. Anledningarna skiljer 

sig dock åt och det finns ingen gemensam standard i industrin för detta. Även graden av 

utnyttjande av parametrisering skiljer sig åt. Det har endast använts i stor utsträckning på 

ett utav företagen. Detta för att möjliggöra snabb generering av modeller och/eller 

ritningar. Potentialen för parametrisering finns dock på flera utav företagen.  

Alla de studerade företagen har haft någon form av process för ändringshantering av 

underlag. Generellt sköts ändringshanteringen digitalt, förutom på ett utav företagen. Värt 

att nämna att företagen som jobbar med modulbaserat arbetssätt använder ECO för att 

föra arbetet vidare. 

I de fall monteringsanvisningar behövs för produkterna består dessa av dokument i form 

av text och bilder, förutom på ett utav företagen där det snarare är 3D-modellen som visas 

tillsammans med text och animeringar.  

Slutsatsen utifrån detta är att de flesta företag jobbar med många olika digitala verktyg 

men att de ännu inte vågat ta det steg som teorin förespråkar, med 3D-modellen som 

informationsbärare. Här bryter dock Saab trenden med deras MBD-arbetssätt. 
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7.2 Spridning av produktionsunderlag 

Spridning av underlag inom konstruktionsavdelningarna skedde enbart digitalt på de 

studerade företagen. Däremot skiljde sig förfarandet för hur underlaget fördes vidare till 

produktion. Det som kan sägas är att alla de studerade företagen haft tillgång till ett 

digitalt dokumenthanteringssystem, åtminstone i någon form. Vilket stödjer teorin i 

frågan om att digital informationshantering är viktig för att få en ökad kontroll på sina 

produktrelaterade filer. 

Granskningen är en utav de få processer som fortfarande sker på fysiskt papper. Själva 

processen är visserligen digital men vid granskandet skrivs underlaget i majoriteten av 

fallen ut för att konstruktören anser att det är smidigare. Detta är en punkt där det finns 

potential till förbättring på alla av de studerade företagen. Vad som dock bör noteras är 

att det utskrivna underlaget för granskningen direkt kasseras efter granskningen, så risken 

att ett gammalt underlag förs vidare är i princip obefintlig.  

Produktionsavdelningarna får tillgång till underlaget på ett antal olika sätt, beroende på 

företag. Allt ifrån fysiska mappar till åtkomst till digitala ritningar i form av bilder eller 

via en Viewer. Vissa hade tillgång till skrivare där det digitala underlaget kunde skrivas 

ut på produktionsavdelningen. Detta kan leda till att ändringar som utförs på underlagen 

inte kommer med och produkterna således inte tillverkas med uppdaterade underlag. Vad 

som kan noteras här är att en Viewer är ett utav fåtal verktyg som visar aktuella och 

uppdaterade underlag och denna representation anses vara fördelaktig.  

Vad gäller spridning av underlag utanför företagen sker denna ofta via mail. Det finns 

dock fall då andra filöverföringslösningar tillämpas. I vilken grad kryptering användes 

för underlaget framkom dock inte för alla företag. Det finns dock vissa förfaranden som 

noterades, som exempelvis förenkling av kritiska delar samt kryptering av viktig 

dokumentation. Två av företagen tillämpade även behörighetsstyrd delning till 

underleverantörer via PDM-system, att inte fler företag använder sig av lösningen kan 

bero på ökad administration och av säkerhetsskäl. 

Alla medverkande företag har angett att de vid en systemkrasch av PDM-systemet inte 

kan arbeta med de vanliga sysslorna, förutom på det företag som fortfarande gör 

papperskopior av alla sina underlag. Detta kan vara något att ha i åtanke vid framtida 

design av infrastruktur.  

7.3 Format på produktionsunderlag 

För ritningar används allt som oftast ett digitalt filformat som kan öppnas oavsett vilken 

dator som används, t.ex. PDF eller TIFF. Att formatet är digitalt innebär dock inte 

nödvändigtvis att det används i digital form på alla företagens avdelningar. Detta skiljer 

sig åt mellan företagen vad gäller samma typ av fil också. Saab visar t.ex. 

monteringsanvisningen via datorn medan flera företag har dessa på papper i form av text 

och bilder. Slutsatsen som kan dras här är att det inte går att säga ett övergripande sätt för 

hur majoriteten av företagen hanterar papper relativt digitala filer. Vad som kan sägas är 

att de flesta företag använder en 2D-ritning i någon form och inte en 3D-modell som 

huvudunderlag, undantaget är Saab. 

Saab var det enda företag som använde sig utav MBD som arbetssätt. Detta gör att Saab:s 

underlag är helt digitala. De använder sig utav en huvudfil i 3D som innehåller mått, 
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toleranser, geometri, etcetera. När underlaget ska spridas används en lättviktsfil och en 

STEP-fil för att representera huvudfilen. Detta stämmer överens med den teori om MBD 

som tidigare gåtts igenom.  

Det finns dock speciella fall inom vissa företag där 3D-filen används för mer än bara 

geometribeskrivning. Monteringssimuleringar, produktionssimulering och 

maskinberedning är exempel på detta något som verkar vara intressant att utnyttja 

ytterligare på flera av företagen i framtiden. Användning av 3D-filer för mer än bara 

geometribeskrivning verkar således bli mer och mer utnyttjat bland företagen i framtiden. 

Pappersarbete borde försvinna, men det finns motkrafter. Det finns ställen där papper 

fyller en funktion bättre än digitala motsvarigheter, t.ex. vid granskning av ritningar, 

åtminstone i dagsläget och vid vissa monteringssituationer. 

Alla företag använder fortfarande 2D-underlag, vilket inte var uppfattningen efter 

genomförd litteraturstudie. Endast ett av företagen har gått över till ett arbetssätt helt utan 

traditionella 2D-ritningar, vilket är Saab.  

7.4 Skillnad på de teoretiska och faktiska informationsflödena 

Granskningsprocessen skiljer sig mellan teori och praktik. Tanken borde med digitala 

underlag vara att den ska ske helt digitalt men i majoriteten av fallen skrivs som sagt 

underlaget ut för att kunna granskas. Bättre verktyg tillsammans med större skärmar 

skulle kunna öka viljan att granska digitalt. En annan iakttagelse som gjorts är att vid 

användning av digitala dokumenthanteringssystem borde alla dokument hanteras digitalt, 

något som inte alltid sker i nuläget. 

7.5 Ändringar av informationsflöden 

De ändringar som är mest troliga att ske i framtiden är att flödena mellan konstruktion 

och produktion kommer att bli mer papperslösa. Det finns stora effektivitetsvinster och 

detta tillsammans med att underlaget alltid är uppdaterat gör att de flesta strävar efter att 

bli mer digitala. 

Att pappersritningen kommer finnas kvar inom den närmsta tiden verkar alla företag i 

studien vara eniga om. Den kommer finnas kvar, i alla fall i vissa delar av företagen och 

för äldre produkter. Däremot kommer den förmodligen inte vara ett gällande underlag i 

framtiden, vilket den i de flesta företagen inte är i nuläget heller. Det är ofta det digitala 

underlaget i systemet som är gällande, även om detta i alla fall utom ett var 2D-ritningar 

och inte 3D-underlaget. 

Vad gäller informationsflöden av 3D-underlag verkar det som att en mer 

simuleringsdriven produktutveckling står för dörren, i alla fall för de större företagen som 

jobbar med fordon. Monteringssimulering utförs redan på vissa fordonsföretag medan 

andra vill gå mer ditåt. En ökad användning av 3D-filer för simuleringar, analyser och 

beredning verkar vara en rimlig väg att gå för att utnyttja möjligheterna som finns med 

dagens CAD-verktyg och fler moderna maskiner. 

Flera respondenter hoppas även på att programvarorna interagerar bättre med varandra så 

att samma filformat kan användas överallt och därmed eliminera behovet av 

konverteringar. Detta bäddar även för mer tvärfunktionellt arbete, vilket sparar tid och 

därmed pengar. 



Studie av informationsöverföring från konstruktion till produktion 

74 

7.6 Ändring av universitetets kurser 

Då val av CAD-verktyg inte spelar någon roll och det skulle kräva alltför mycket resurser 

att ändra på kursböcker etcetera rekommenderas kurserna att fortsätta använda den CAD-

programvara som de utnyttjar i dagsläget. 

Slutsatsen som kan dras med den information som erhållits under studien verkar vara att 

universitetets kurser inte är i behov av större förändringar, då de täcker det mesta av 

datahanteringen och modelleringen som noterats under studien. Det finns dock vissa 

punkter där kurserna skulle kunna utvecklas. Kurserna rekommenderas öka graden av, 

alternativt implementera, dessa metoder/arbetssätt: 

o Modellen som informationsbärare 

o Ökad undervisning PLM/PDM, framförallt tidigare i utbildningen 

o Introducera 3D-måttsättning 

o Slå ett slag för digital granskning 

o Ökat utnyttjande av 3D-modeller där det är möjligt (3D-skrivare, beredning, 

simulering) 

o Ökad återanvändning och modularisering (ingår i kurserna men vikten av att 

använda det bör vara tydligt i kurserna) 

o Ökad användning av koppling till andra program (t. ex. Excel) 

Vad som bör implementeras i vilken kurs får avdelningen för maskinkonstruktion själva 

råda över men en rekommendation är att införa momenten utifrån om kursen är 

obligatorisk eller valbar föreslås enligt punktlistorna nedan. 

Moment för de obligatoriska kurserna: 

o Användning av PDM & introduktion till PLM 

o Introduktion till 3D-måttsättning 

o Ökat utnyttjande av 3D-modeller där man kan (3D-skrivare, beredning, 

simulering) 

Moment för de valbara kurserna: 

o 3D-måttsättning 

o Modellen som informationsbärare & MBD 

o Digital granskning, eventuellt med Viewer via PDM/PLM 

o Ökad återanvändning och modularisering (ingår i kurserna men vikten av att 

använda det ska vara tydligt i kurserna) 

o Ökad användning av koppling till andra program (Excel t. ex.) 

Att företagen ser positivt till studenter med kunskap om nyare metoder bäddar för att 

kurserna bör innehålla måttsättning i 3D och användande av modellen som 

informationsbärare. Om inte fullt ut så bör kurserna åtminstone påvisa att dessa metoder 

existerar. Att återanvända 3D-modellen till mer än bara geometribeskrivning verkar vara 

på gång i industrin varför det kan vara intressant att implementera genom beredning, 

simulering och användandet av 3D-skrivare.  

Slutligen anses undervisning i PDM/PLM speciellt viktigt då alla studerade företag har 

haft någon form av dokumenthanteringssystem, samt majoriteten av företagen i studien 

anser att det är bra om studenter skulle kunna hantera sådana system.  
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8 Diskussion 

För att utvärdera resultatet i denna rapport kommer här lite diskussionspunkter. Dessa är 

tänkta att ta upp hur industrin dels jobbar i nuläget & dels framtidsplanerna, för- och 

nackdelar med de metoder som använts samt vad som kunnat göras bättre. Slutligen ges 

förslag och råd för eventuellt fortsatt arbete och liknande studier. 

8.1 Industrins nuläge vs. teori 

Efter utförd studie erhölls insikten om att företagen som studerades i de flesta fall inte 

motsvarade det arbetssätt som teorin förespråkade. Ritningslöst arbete är ett exempel på 

ett av de arbetssätt som inte slagit igenom hos majoriteten av företagen. Även existensen 

av 2D-modellering samt att full implementering av PLM-systemens fulla kapacitet skiljer 

sig från vad teorin förespråkar. 

Digital dokumenthantering är något som alla de studerade företagen anammat, även om 

graden skiljer sig. Detta kan, som teorin antyder, bero på att effektiv dokumenthantering 

krävs för att vara konkurrenskraftig gentemot andra företag. Att hanteringen gjorts digital 

beror med största sannolikhet på att tillgängligheten förbättras, att betydligt större 

datavolymer kan hanteras samt att processerna som finns kan utföras effektivare. 

Argumentet förstärks av att alla företag i studien är positiva till mer papperslöst arbete. 

Att teori och industri skiljer sig åt beror förmodligen på att den teoretiska referensram 

som varit grund för projektet har grundats på aktuell forskning som ännu inte hunnit 

implementeras i större delar av industrin. Under studien noterades utöver tidsåtgången att 

införa nya arbetssätt kan det i de flesta fall även finnas ett motstånd från personal mot 

förändringar, då inte alla ser fördelarna med ändringar. Detta tillsammans med att 

förändringar är dyra borde vara de största orsakerna till att nuläget ser ut som det gör. 

8.2 Industrins framtida arbetssätt 

Fördelarna med ett ritningslöst arbete grundar för att industrin bör anpassa sina processer 

till detta. För tillfället är andelen användare ganska liten men om en större andel företag 

etablerar processer med detta tankesätt i bakhuvudet skulle det förmodligen leda till att 

fler vågar ta steget. 

Övergången till ett ritningslöst arbete behöver inte betyda att processen modifieras enligt 

just MBD. Att MBD redan finns, är delvis definierat och att det redan används på vissa 

företag gör dock att det går att lära utav vad som gått bra och vad som gått dåligt. Därmed 

kan andra företag undvika att göra likadana misstag, vilket bådar gott för MBD-

alternativet.  

Att MBD skulle vara ett färdigutvecklat arbetssätt är dock långt ifrån en sanning och flera 

stora modifikationer kommer sannolikt att behöva implementeras innan det är ett 

fullfjädrat arbetssätt. Därför kan en standard för 3D-masterdata behöva utvecklas innan 

det kan bli ett fullfjädrat alternativ för fler företag, oavsett om det är för MBD eller 

liknande. 
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Rapportens författare tror starkt på att det ritningslösa arbetssättet kommer att influera 

arbetet på ett stort antal företag, och då inte bara i Sverige utan även globalt. Utifrån de 

fördelar som påvisats under litteraturstudien och den ökande graden av digitala underlag 

verkar det som att ett ritningslöst arbetssätt står för dörren för tillverkningsindustrin.  

Vad gäller dokumenthantering använder majoriteten av företagen inte PDM/PLM-

plattformen fullt ut. Uppfattningen som erhållits under studien är att systemen används 

mest till dokumenthantering, men de kan göra mycket mer än det. Tanken med PLM är 

att all information ska lagras, distribueras och göras tillgänglig för de som behöver den, 

när de behöver den. Exempelvis använder i nuläget få företag den funktionalitet som finns 

för att sprida filer till leverantörer.  

Att systemen inte används fullt ut kan bero på flera saker. Brist på kunskap om vad 

programmen kan göra, PDM/PLM-system som inte är mogna, för att nämna några. 

Uppfattningen efter studien är att företag som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga 

kommer vara tvungna att införa, om inte ett PLM-system, åtminstone ett PDM-system 

för hanteringen av produktrelaterade dokument. 

” The best production cycle is a cycle without the laborious process of preparation and 

distribution of documents in paper form ” 

– (Janusz, 2015) 

8.3 Förbättringsförslag för universitetets kurser 

Ur universitetssynpunkt kan det vara bra att inte låsa sig till en programvara och stötta en 

utvecklare för mycket eftersom användandet av CAD-verktyg skiljer sig mycket i 

industrin. Att det inom de valbara kurserna finns två olika programvaror är därför bra. Att 

införa olika programvaror redan bland de obligatoriska kurserna anses efter studien vara 

onödigt, eftersom fokus där borde ligga på arbetssättet och inte själva programvaran. 

Värt att nämna är att inga förslag på ändringar som tar bort redan existerande kursmoment 

tas upp. Detta då studien endast behandlat sju företag och att det därför inte finns 

tillräcklig grund för att ta bort metoder och arbetssätt. Däremot ges förslag på tillägg 

utifrån fynd vid den studie som gjorts hos företagen, utifrån hur aktuella de verkat vara 

för framtiden.  

Dessutom anses de kurser som studerats vara väl uppdaterade på flera områden, i alla fall 

utifrån den studie som genomförts, på de företag som studerats. 

8.4 Utvärdering av arbetsgång 

Den inledande litteraturstudien anses vara lyckad. Det som hade kunnat förbättras var det 

faktum att för mycket fokus låg på specifika arbetssätt såsom MBD. Istället kunde fokus 

lagts på att hitta alternativa arbetssätt och sökningarna kunde ha varit mer generella. På 

grund av tidsbegränsningar var arbetet tvunget att avgränsas och därför valdes MBD som 

arbetssättet att studera. Tidsbegränsningen är även något som har influerat det resterande 

arbetet. 

Att få tag på företag för studien visade sig vara både tidskrävande och med dålig respons. 

Tack vare LARM (Linköpings Universitets arbetsmarknadsdagar) erhölls 

kontaktpersoner på ett antal företag. Trots detta visade det sig vara svårt att få kontakt 
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med lämplig person att intervjua. Tidsåtgången för att få respons missbedömdes men 

lyckligtvis påbörjades kontakten med företagen i ett tidigt skede. 

Valet av vilka företag som skulle studeras skulle kunnat vara mer specifikt. Det hade 

förmodligen varit en stor fördel ifall de opererade inom samma bransch. Då hade analysen 

blivit mer intressant och fler generaliserade slutsatser hade kunnat dras. Samtidigt hade 

det gjort att studien fokuserats till väldigt specifika fall vilket inte var önskvärt då studien 

ämnade uppdatera universitetets kurser. Anledningen till att företag med spridda 

produktkataloger valdes för studien var således dels för att få en intressant jämförelse 

mellan olika typer av företag, men även då det antyddes i projektbeskrivningen. 

Flerfallstudie valdes då varje företag kunde sammanställas som ett fall, oavsett antal 

respondenter. En av fördelarna med fallstudier är att data från flera källor kan användas 

inom varje fall. Något som vid val av metod verkade som ett bra tillvägagångssätt. Dock 

drog studien åt att nästan enbart behandla intervjumaterialet, detta då tillgången till 

dokument och olika typer av personal var begränsande i vissa fall. Detta är något som 

försämrar studiens validitet eftersom få datakällor inte fångar upp helheten på samma sätt 

som fler. 

Att genomföra en intervju istället för enkätutskick valdes då mer kvalitativ data önskades. 

Intervjuer kan helt enkelt fånga upp extra information som inte nödvändigtvis finns med 

i redan fördefinierade slutna frågor. Tanken med detta var att kvaliteten på studien skulle 

öka. Okunskap inom både intervjuteknik och denna typ av forskning gjorde att studien 

som följd blev svårare att genomföra. Studiens validitet, kvalitet och djup hade kunnat 

öka genom att öka antalet respondenter men minska antalet företag. Detta då det var svårt 

att få en tydlig helhetsbild med ett fåtal respondenter på varje företag, alla kan helt enkelt 

inte veta allt.  

Vad gäller intervjuguiden gjordes denna för bred och anses efter studien inte tillräckligt 

kopplad till frågeställningarna eftersom för mycket ny information från teorin blandades 

in. Vilket i sin tur ledde till att intervjuerna blev onödigt omständliga att genomföra då 

intervjuns huvudfokus bleknade. Ett bättre angreppssätt hade förmodligen varit att göra 

korta och koncisa frågor som varit starkt relaterade till frågeställningarna och därmed 

huvudfokus för studien. 

Under intervjun uppfattades svårigheter att styra denna. I vissa fall drog respondenterna 

iväg åt något håll, vilket var svårt att tackla för oerfarna forskare. Detta bidrog till att en 

stor del av all insamlad data inte var relevant för studien. De kvalitativa data som 

önskades fick därför sorteras ut i efterhand, vilket var en av anledningarna till att den 

valda transkriberingsmetoden användes. Detta gjordes således dels i transkriberingsfasen 

och dels genom analysmetoden. För att kunna upptäcka oväntade samband behölls så 

mycket information som möjligt vid transkriberingen. I de flesta fall behölls dock mer 

data än nödvändigt.  

Alla intervjuer spelades in för att öka reliabiliteten, det vill säga pålitligheten av data som 

insamlades. Något som visade sig vara en bra idé då det hade varit svårt att hålla koll på 

vad som sagts på vilket företag annars. 

Efter genomförd intervju gavs företaget en chans att vara anonymt. Förhoppningen var 

att hålla respondenterna anonyma men att företagsnamnen skulle kunna användas. Detta 

för att ge lärare i kurserna som ska förändras goda kopplingar till företagen som studerats 

och därmed kunna hänvisa till de arbetssätt som används på respektive företag.  

Genom att respondenterna hölls anonyma var förhoppningen att de skulle svara ärligt på 

de frågor som ställdes, även i de fall arbetssätten inte var optimala. Det visade sig dock 
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att vissa respondenter inte ville visa upp företagets sämre sidor ändå. Något som kan ha 

försämrat studiens validitet, även om det kanske inte hade en väldigt stor inverkan på 

slutresultatet.  

Bristen på jämförande analysmetoder som inte endast behandlar frekvens av nämnda 

nyckelord var huvudanledningen vid valet av metod. Svårighet att hitta en beskrivande 

metod gjorde att urvalet var begränsat. Den analysmetod som valdes modifierades för att 

bättre kunna analysera det insamlade materialet. Modifieringen innebar att svar på frågor 

från olika företag sorterades ihop och samlades utifrån ett påstående som gällde för alla. 

På detta sätt kunde underliggande orsak till olika fenomen också analyseras. 

Modifieringen förenklade även analysdelen något som förenklar för forskare som inte är 

vana vid denna typ av undersökningar. 

Under analysen omformulerades således liknande svar till påståenden. Detta för att 

enklare kunna jämföra och dra slutsatser om företagens arbetssätt. Denna metod gjorde 

det även möjligt att på ett smidigt sätt visa upp data som resultaten baserats på.  

För att ge läsaren av denna rapport en inblick i hur företagen jobbar och vilka metoder 

som de använder skapades en deskriptiv sammanfattning av respektive företag. Denna 

var tänkt att ge läsaren en ökad förståelse för de slutliga resultaten och även själv förstå 

hur slutsatser dragits. 

Ett utkast av dessa sammanfattningar skickades till respektive respondent i hopp om att 

eventuella fel skulle uppdagas och då kunna rättas till, för att således öka studiens 

validitet. I vissa fall var kontaktpersonen konstruktiv i sin kritik medan det i andra fall 

bara var intetsägande kritik, vilket gjorde det svårt att veta om det handlade om faktafel 

eller om försköning av texten. I ett av fallen ansåg respondenten att texten innehöll 

felaktigheter. Detta ansågs dock mest vara försköningar av resultaten och därför gjordes 

detta företag anonymt. De andra två företagen som valt att vara anonyma gjorde detta för 

att de inte ansåg sig vara representativa för den koncern de tillhörde, eller på grund av 

företagspolicy. 

8.5 Förslag för fortsatt arbete 

Under denna studie har en del problem dykt upp under tiden studien genomfördes, vilket 

ibland lett till att kompromisser måste göras. Detta är förstås något som bör undvikas i 

allra största grad vid den här typen av studier, när tanken är att verkliga fall ska 

undersökas och tas lärdom ifrån. Här följer ett antal rekommendationer som bör tas i 

beaktning om en liknande studie ska genomföras. 

Det är viktigt att vara tydlig redan från första kontakt med företagen att man vill intervjua 

anställda på konstruktion och alla avdelningar som underlaget färdas igenom ända ner till 

produktion, och även operatörer eller någon som har koll på hur de jobbar. Detta för att 

få kontakt med lämpliga respondenter. Att dessutom prata med mer än en person på varje 

företag visade sig vara en stor fördel, vilket är bra att veta vid eventuella framtida studier. 

Vissa företag är inte villiga att dela med sig av information som får deras metoder att 

verka bristfälliga. Därför finns risken att respondenter varit restriktiva med informationen 

som förmedlats, vilket är tråkigt då en forskningsstudie utförs. Tanken är inte att göra 

reklam för något företag utan se hur situationen verkligen ser ut ute i industrin och det 

finns risk att detta inte återspeglas fullt ut i denna studie. 
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Att använda anonyma företag är förmodligen att föredra. Detta för att underlaget som 

erhålls under intervjuerna då har en större chans att bättre motsvara den verkliga 

situationen. Framförallt om det kan tänkas vara negativt betonad information. Att ha 

företagen anonyma ökar även möjligheterna att få använda sig av de observationer som 

gjorts i beskrivningen av företaget. 

Då flera företag ska analyseras är det viktigt att inte ta sig vatten över huvudet. Det är 

mycket lättare att få en överblick av processerna då färre företag analyseras, vilket i sin 

tur gör att resultatet förbättras. Å andra sidan kan ett ökat antal företag ge bättre grund för 

generaliserande slutsatser.  

En iakttagelse som gjorts är att det är svårt att få en överblick på riktigt stora företag. 

Speciellt då antalet respondenter som intervjuats är få till antalet. 

Ett förslag för att erhålla en kvalitativ studie då flera företag studeras är att göra större 

projekt men med ett antal par studenter som alla behandlar ett enskilt fallföretag. Därmed 

kan de gå in djupare på företaget för att få ut en bättre helhetsbild. Sedan kan allt 

sammanfattas och slutsatser kan dras utifrån alla fall. Detta skulle dock vara ett väldigt 

stort projekt som tar tid att genomföra.  

Vad gäller kvalitativa intervjuer kan en liten varning utfärdas. Dessa tar väldigt mycket 

tid i anspråk, framförallt vid transkribering och analys. Vad som dock kan sägas är att 

inspelningsutrustning rekommenderas varmt under själva intervjuerna. Det är annars 

väldigt svårt att komma ihåg alla detaljer. 
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Bilaga A – Intervjuguide 

Presentation av projektet och av oss 

Vad examensarbetet handlar om och vad syftet är: 

Fått i uppdrag att undersöka hur företag jobbar för att kunna förbättra universitetets CAD-

kurser 

Vilken utbildning och inriktning vi går  

Inledande frågor 

Vilken position/roll har du och vad innebär det 

Vad tillverkas främst på denna anläggning 

Ungefär hur många enheter tillverkas per år 

Hur många anställda har ni här på anläggningen 

Bedriver ni tillverkning åt andra/låter ni andra tillverka komponenter till era produkter 

 

PLM 

Vilka system används för att samla alla produktrelaterade dokument? 

PLM/PDM-system/lokalt sparade data/pärmar med papper 

Är all information samlad i en mapp eller uppdelad efter format (Ritning, modell, info, direkt 

koppling för CAD) 

 

Hur är ert PLM-system uppbyggt? 

(Flera olika, uppdelat efter funktioner) 

Vilket PLM-system används och varför 

Vilka funktioner i företaget kommer åt PLM-systemet 

Vad behövs för att kunna använda filerna (kraftfull dator, speciella program, behörighet) 

Fördelar/nackdelar 

 

Hur väl fungerar PLM-systemet i verkligheten? 

Snabbhet att öppna filer 

Hur arbetar ni om systemet ligger nere, hur ofta händer det 

 

Hur sker spridningen av CAD-modeller och ritningar? 

Hur färdas produktionsunderlaget i företaget (avdelningar den går igenom och vad som 

händer i varje avdelning) 



 

 

Hur ser era riktlinjer ut för hur informationen ska färdas 

(USB-minne, mail)  

Hur väl följs dessa 

Hur vet andra när de har något att börja arbeta på 

Hur vet produktionspersonalen vad de ska tillverka 

 

Hur ser samarbetet ut mellan de olika avdelningarna under en designprocess? 

(Möten, mailkontakt, datasystem etcetera.) 

Hur kommunicerar produktion med konstruktionsavdelningen 

 

Hur informeras alla om att en ändring har gjorts i designen? 

(Hur vet man vilken fil som är den senaste) 

Hur ser processen ut ifall något behöver ändras i modellen/produkten (ECO) 

På vilket sätt dokumenteras alla ECO:n 

 

Vid vilka scenarion uppstår det designkonflikter mellan olika avdelningar? 

Ritningar som inte stämmer med urspungsunderlaget, feltolkning av ritning, borttappade 

ritningar eller fel versionsnummer etcetera. 

 

Hur ser samarbetet ut med kunder/leverantörer? 

Tillgång till filer, kommunikationen, arbetarnas gränsöverskridning etcetera. 

Behöver ni erbjuda ett format som ni egentligen inte använder själva (Företag utomlands vs. 

andra företag) 

Behöver underleverantörerna något speciellt format som skickas från er, eller bestämmer ni 

formatet (vilket format) 

Kommer eventuella underleverantörer eller beställare åt ert system eller hur går informationen 

där  

Hur hanterar ni sekretessbelagda produkter, kryptering etcetera. 

 

Design 

Vilket/vilka CAD-program används och varför? 

 

Hur ofta har ni utbildning inom de olika programvarorna och systemen? 

Hur är utbildningen upplagd 

 

Hur går CAD-modellerandet till, steg för steg? 

Sker modellerandet enbart i 3D 



 

 

Vilka riktlinjer finns för hur modeller ska byggas upp? 

När anser konstruktören sig vara klar med sitt arbete 

Finns något samarbete i realtid på samma produkt mellan olika personer och i så fall vart 

(antingen arbete på olika håll eller med likadana arbetsuppgifter) 

 

Vilka nackdelar/flaskhalsar finns vid ert CAD-modellerande/måttsättning? 

Hårdvaran är för dålig, långa laddningstider/väntetider, omständligt/onödigt arbete 

Vilka svårigheter kan finnas vid modellerande av komplexa produkter (programvara, kunskap 

etcetera.) 

 

Beskriv hur mått- & toleranssättningen går till? 

Sker måttsättningen i 2D på en tillhörande ritning eller i 3D direkt i modellen 

 

Utöver mått & toleranser, vilken annan tillverkningsinformation är nödvändig att 

framställa? 

Vilka är de vanligaste dokumenten relaterade till produktdesign som framställs för fullständig 

produktdefiniering (ritning, stycklista etcetera.) 

Hur ser underlaget ut när konstruktören är klar (2D/3D-ritning, mått, toleranser, material, 

interferensanalys etcetera.) 

 

Vilken granskning sker av modellen/ritningsunderlaget? 

Vem granskar produktionsunderlagen 

Hur kontrollerar ni att produkten kan tillverkas/monteras  

 

Ritningslöst arbete 

Försöker ni arbeta mer papperslöst? 

Om nej:  

1 Vad är främsta anledningen till att ni inte gör det 

2 Ser du några fördelar med att arbeta med pappersdokument gentemot digitala 

3 Skulle vissa arbetsuppgifter kunna förenklas/försvåras vid mer digitalt arbete 

4 Vilka hinder kan du se hos er för att börja arbeta mer papperslöst 

Om ja: 

Vad innebär det hos er att ni arbetar papperslöst? 

Ser ni några uppenbara skillnader i tidsåtgång  (vart finns dessa skillnader) 

Fördelar/Nackdelar 

 

Försöker ni även jobba mer ritningslöst i 3D? 



 

 

(med modellen som huvudsakliga informationsbärare) 

Vilken information ingår i 3D-modellen utöver geometriska data (Mått, material, toleranser, 

etcetera.) 

Hur har ni löst problemet att datorerna måste vara kraftfulla 

Hur är 3D-filen uppbyggd, hur sprids den (finns det olika versioner beroende på 

avdelning/andra företag) 

Vad behöver ändras innan filen skickas till andra företag och hur görs det 

Jobbar ni med en huvudfil eller med en huvudfil och lättviktsfil 

Fördelar/Nackdelar & tidsåtgång 

 

Hur genereras era lättviktsformat? 

Vilken information finns med i lättviktsfilen 

Vilken är främsta anledningen för att minska utrymmet (kräva mindre av hårdvaran eller för 

att ha en fil som ni kan dela med er av) 

Vilka nackdelar/fördelar har ni sett med lättviktsformat 

Uppdateras lättviktsfilen automatiskt när huvudfilen ändras 

 

I produktionen 

I vilket format får produktionsavdelningen underlaget? 

(Digitala ritningar 2D/3D, pappersritningar 2D/3D, modeller) 

Vilket format använder operatörerna 

Vad tycker produktionspersonalen/du om papperslöst arbete 

Vad tycker produktionspersonalen om underlag i 3D 

 

Vilka konverteringar av filformat görs mellan olika avdelningar? 

(Behöver olika avdelningar ha olika filformat) 

 

Vilka Viewers har ni testat eller använder ni? 

Vilka fördelar/nackdelar kom fram då 

Vill produktionspersonalen ha en representation i form av interaktiva ritningar eller en modell 

de kan snurra på (skillnad mellan tillverkning och montering) 

Vad skulle vara de viktigaste funktionerna för produktionspersonalen då Viewers används 

 

Hur går produktionsberedningen till? 

Vilka verktyg används, eventuella simuleringar etcetera. 

 



 

 

Hur framställs monteringsanvisningar? 

Vilket format (ritning eller simulering, typ Delmia) 

 

Hur kontrollerar ni produktens funktion (prototyp, simulering, etcetera.)? 

Vad ser ni för fördelar/nackdelar med det aktuella arbetssättet 

 

Framtiden 

Hur ser du på framtidens produktionsunderlag? 

Vilka planer på förändringar finns det 

Hur arbetar ni för att förbättra er produktutvecklingsprocess 

Till vilken grad kommer tillverkningen att bli mer digitaliserad 

Går det/Kommer  det gå  att tillverka direkt från CAD/MBD-filen från PLM-systemet 

 

Hur kommer konstruktörens roll med CAD-arbete att förändras? 

 

PLM, hur kommer det att se ut i framtiden? 

Finns det funktioner som inte utnyttjas i dagsläget men som skulle kunna användas 

 

Kommer samarbetet med andra företag att förändras? 

Finns det planer på att samarbeta med andra företag och samsas om en standard för lättare 

informationsdelning 

Hur kommer i så fall konkurrensen, hantering av sekretessbelagda uppgifter och ledtiderna att 

förändras 

 

Vilka CAD- & ritteknikskunskaper vill ni helst se hos studenter som ska anställas? 

Vad har nyanställda svårast för när de börjar 

Ska de ha kunskap om framtidens arbetssätt eller är det bättre att de kan ert sätt 

Vilka program är det bra om de har använt och i vilken grad 

Vad fattas hos dagens nyanställda & vad är de bra på 

Hur mycket upplärning krävs inom ritteknik och måttsättning för nyanställda 

 

Kommer pappersritningen finnas kvar? 

-------------------------------------------------- 

Vår sammanställning av dina svar kommer att skickas till dig så att du kan granska dessa. 

Om det är något som vi inte får svar på så fråga efter en annan person att maila med 

Får vi ha med ert företagsnamn i rapporten?





 

 

Bilaga B – Analystabell 

 

Allmänt Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Egen tillverkning x x x x x o x

Egen montering x x x x x x

Har underleverantörer x x x x x

Komplexa modeller (enligt författare) o x x x

System och datahantering Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Datasystem används för lagring av underlag x x x x x x x

PDM/PLM-system används för dokumenthantering x o x x o x x

ERP används (affärssystem) • o • • • o

Behörighetsstyrd tillgång till system x x x x x x x

Kan ta lite tid att öppna CAD-filer • • •

Pappersarkiv finns x x x x x x

Arkiv finns för äldre produktdefinitioner x x x x x x

Pappersarkiv används aktivt x

Svårigheter kan uppstå om systemet ligger nere x x x x x x

Vill gå mot mer papperslöst arbete x x x x x x x

Artikelstruktur hålls i annat system än CAD-systemet • • •

Spridningen av underlag till produktion sker digitalt • • • • • •

Tvärfunktionellt arbete tillämpas • • • • •

CAD-modellering Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Modellering i 3D i nuläget x x x x x x x

Modellering i 2D i nuläget x o o

Huvudsakligt modellerande i 3D i framtiden x x x x x x x

2D-ritningar skapas alltid x x x x x x

2D-ritningar skapas bara vid behov •

Mått och toleranser representeras på 2D-ritning • • • • • •

Mått och toleranser finns i 3D-modellen •

2D-Ritningar genereras från 3D-modellen o x x o x x

Mått visas i 3D-modellen o •

3D används som masterdata (i de flesta fall) x

Ser positivt på 3D-masterdata • • o

Ritningar som framställs är skalenliga x x x x x x

Parametrisering används •

Modulariseringstänk i verksamheten • •

Finns riktlinjer som ska följas vid modellerande • • • •

Riktlinjer kommer i framtiden för modellerande •

Företagsspecifika riktlinjer/standarder följs vid modellering • • • •

Generella rittekniksregler följs vid ritningsframställning •

MBD tillämpas i verksamheten x

Krav i form av 3D-modeller •

Färgkodning för att visa viktiga toleranser eller krav • •

Färgkodning för att skilja på delar i montage •

Färgkodning av andra anledningar •

Granskning av ritningar görs på papper (helt eller delvis) x x x x x x

Granskningen är tänkt att ske papperslöst i en dator •

Gransking sker av kund •

Tvärfunktionellt arbete • • • • •

Catia • • •

Creo • •

Inventor •

Solid works •

AutoCAD • o o

Draftsight o



 

 

 

Produktion Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Viewer används i produktion • •

Datorer finns vid vissa maskiner • • • • •

Digitala ritningar finns tillgängliga via datorsystemet x x x x x x x

Underlaget sprids digitalt fram till produktion x x x x x x

3D-underlag används för produktionsberedning • • • •

3D-underlagen återanvänds i beredning • •

2D-ritningen används för maskinprogrammering • •

3D-underlag används i montering •

2D-underlag används i produktion • • • o • • •

Produktionspersonal ser positivt till 3D som underlag o •

Pappersritningar används alltid i produktion •

Fysiska tester för produkterna • • • • • •

Simuleringstester för produkterna • • • • •

Vill gå mer mot simulering då det sparar tid och pengar • • •

Monteringssimulering utförs i dagsläget • •

Prototypframtagning i dagsläget • o • • •

Skrivare finns i produktion • •

Monteringsanvisningar framställs • • • • •

Monteringsanvisningar framställs på papper • • •

Monteringsanvisningar i 3D-digitalt •

Monteringsanvisningar i form av text och bilder • • • •

Produktionsberedning Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Utifrån 3D-modell • •

Utifrån 2D-ritning • •

Esprit •

Robosim •

Delmia •

Övrigt Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

2D-Ritningar ut från konstruktionsavd • • • • • •

Lättviktsformat • • • •

Lättviktsformat på grund av tungdrivna modeller • • •

Lättviktsformat för spridning •

Neutralformat för spridning (STEP) • • • • • •

Sammanfogar montage för att spara på datorkraft • • •

2D-Ritningarna är underlaget som gäller (bland annat) • • • • • •

Fysiskt underlag gäller •

Ändringar Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Använder utarbetade ändringsprocesser x x x x x x x

Ändringar dokumenteras digitalt x x x x x x x

Ändringshantering sker digitalt x x x x x x

Ändringshantering dokumenteras digitalt x x x x x x x

Ändringar dokumenteras fysiskt x

Risk att använda felaktigt underlag • • • •

Problem kan uppstå då produkten inte checkas in •

Problem då ändringar utförs i släppta produkter • •

Samarbeten Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Har underleverantörer x x x x x

Det kan uppstå problem med underleverantörer vid MBD • •

Ingen väldefinierad standard för 3D-masterdata •

Filformat för spridning

STEP, 

PDF

STEP, 

STL, 

SAT, 

DWG, 

STEP, 

3DXML

STEP, 

3DVIA, 

MBD-

filen

STEP, 

PDF, 

TIFF, 

DXF, 

EPS

STEP, 

creo-

part, 

PDF

Spridning via gemensamma behörighetsstyrda miljöer • •

Spridning via e-mail (utanför företag) • • • •

Spridning via Engdat (utanför företag) •

Spridning via post (utanför företag) •

Spridning via FTP (utanför företag) •

Krypterar filer innan de skickas •



 

 

 

Framtiden Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Tror på ett mer papperslöst arbetssätt • • • • • • •

Finns tid att spara vid papperslöst arbete • • • •

Tror på ett ritningslöst arbetssätt i framtiden (3D) • • o •

Pappersritningen kommer att finnas kvar ett bra tag till • • o o • o •

Ser positivt på 3D som masterdata • • •

Student ska kunna Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Programmering (även inom CAD) • •

Kunskap inom PLM • • • •

Office • •

Modularisering o •

Återanvändning • •

Parametrisering • • •

Spelar ingen roll vilket CAD-program som lärs ut • •

Bra om studenter kan nya/innovativa arbetssätt • • o • •

Mått- och toleranssättning •

Utbildning Fergas SKF Scania Saab Anon 1 Anon 2 Anon 3

Utbildning vid behov x x x x x x x

Egna utbildare/skräddarsydd utbildning o • •

Förevisning av lärare och sedan övning x x x x x x x

Webbaserad/kompendie • •


