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Sammanfattning
I kursen Examensarbete i integrerad produktutveckling har ett projekt utförts av
designingenjörsstudenterna Cecilia Frydén och Nadia Omri våren 2017 på
Högskolan i Skövde. Projektet genomfördes i samarbete med konsultföretaget ÅF
Industry AB i Skövde och några av deras externa tillverkare. I ÅF:s produktutvecklingsprocess ägnar konstruktörerna många timmar åt att framställa
tillverkningsunderlag, 3D-modeller och detaljritningar. Tillverkningsunderlagen
misstänks innehålla överflödig information som inte används av tillverkarna,
vilket innebär att konstruktören ägnar tid åt arbetsmoment i onödan. Av den
anledningen vill ÅF att det undersöks vilken information i tillverkningsunderlaget
som är överflödig och att alternativ på hur det utformas tas fram.
Aktionsforskning är den övergripande metodiken som används. Projektet har
varit fokuserat på att kartlägga arbetsflödet, identifiera mottagarna av
tillverkningsunderlaget och deras behov samt definiera tekniska möjligheter för
att generera lösningsförslag på alternativa arbetsmetoder. Lösningsförslagen har
utvärderats med både konstruktörer och med mottagarna hos tillverkarna.
Utifrån utvärderingarna har ett lösningsförslag valts som består av en 3D-modell
med Model Based Definition (MBD) där Product Manufacturing Information (PMI)
reducerats och förmedlas tillsammans med en 3D-PDF.
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Abstract
This project was made for the Bachelor Degree Project in Product Design
Engineering course at the University of Skövde by Cecilia Frydén and Nadia Omri
in cooperation with the engineering company ÅF during the spring of 2017. ÅF’s
designers spends several hours creating 3D-models and detail drawings as
manufacturing information for the manufacturing phase of the product
development. Some of this time is suspected to be spent unnecessary since some
of the information generated by the designers might not be used during the
manufacturing process. The aim of the project is to generate a solution to increase
the efficiency of the designer’s workflow while generating Product Manufacturing
Information (PMI) without compromising the manufacturer’s understanding of
the information. Research upon the product manufacturing information
generation and handling was done in order to identify its main issues. Observation
and interviews were done in order to identify its users and clarify the main
purpose of the manufacturing information. The result provides reduced PMI in the
3D-model and uses a 3D-PDF to communicate the PMI to the manufacturers. This
was decided from evaluations with the manufacturers and designers and is
believed to improve the communication between them but also to make the
designer’s workflow more efficient.
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Förord
I kursen Examensarbete i integrerad produktutveckling har examensarbetet
genomförts i samarbete med ÅF i Skövde, ÅF:s externa tillverkare samt med andra
tillverkningsföretag i Skaraborg. Arbetet har varit lärorikt och utmanande och vi
vill tacka alla inblandade som hjälpt oss på vägen.
Tack till:
Björn Holmgren, Industrihandledare, ÅF i Skövde
Christian Bergman, Handledare, Högskolan i Skövde
Jan Oscarsson, Biträdande handledare, Högskolan i Skövde
Dan Högberg, Examinator, Högskolan i Skövde
ÅF:s externa tillverkare och övriga industriföretag
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Nomenklatur
CAD – Computer Aided Design, datorstödd konstruktion
CAE – Computer Aided Engineering
CAM – Computer Aided Manufacturing, datorstödd tillverkning
CNC – Computerized Numerical Control
CNC-maskin – datorstyrd eller numeriskt styrd verktygsmaskin
ISO - Internationella standardiseringsorganisationen, arbetar med industriell och
kommersiell standardisering
NC – Numerical Control, numerisk styrning
PDM – Product Data Management
PLM – Product Lifecycle Management
PMI – Product Manufacturing Information
PU – Produktutveckling
STEP – Standard for the Exchange of Product model data, ett neutralformat som
kan öppnas upp i CAD- och CAM-program
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1 Introduktion
Produktutvecklingsprocessen från en idé till en färdigtillverkad produkt är lång med
flera involverade parter. Externa företag som beställer produkter av ÅF är
uppdragsgivare och kunder. ÅF:s konstruktörer ansvarar för att ta fram produktens
form och funktion och skapar prototyper. Tillverkningsavdelningen står för
maskinutrustning samt personal som tillverkar den önskade produkten. Samarbetet
och kommunikationen mellan ÅF:s konstruktörer och deras externa tillverkare är en
viktig förutsättning för ett bra tillverkningsresultat. Ett bra tillverkningsresulat
innebär att tillverkade detaljer uppfyller specifikationerna som anges i
tillverkningsunderlaget. Teknikens utveckling inom produktutveckling (PU) har
gjort att arbetet och kommunikationen idag är effektivare då de olika parterna kan
använda sig av programvaror som underlättar informationsutbyte. CAD (Computer
Aided Design) är en programtyp som konstruktörerna använder sig av för att
konstruera tillverkningsunderlaget. Tillverkningsunderlaget består av 3dimensionella (3D) modeller och utifrån dem skapas 2-dimensionella (2D)
detaljritningar. 3D-modeller är ett virtuellt verktyg som presenterar en detalj ur ett
tredimensionellt perspektiv och ger en tydlig helhetsbild av den tänkta detaljen.
Detaljritningar innehåller geometrisk information om detaljen och vanligtvis skrivs
de ut för att används som fysiska underlag vid tillverkning.
3D-modeller och detaljritningar är det tillverkningsunderlag som tillverkarna
använder sig av vid programmering och tillverkning i CNC-maskiner (Computer
Numerical Control). Programmeringen sker i CAM-program (Computer Aided
Manufacturing) där 3D-modellen är grunden för programmeringen och detaljritningen är ett komplement för att hämta information som inte presenteras i 3Dmodellen. De program som skapas i CAM-programmet skickas till CNC-maskiner
som är numeriskt styrda verktygsmaskiner vilket innebär att de följer instruerande
program för hur en detalj skall tillverkas. Tillverkningsunderlaget används också av
tillverkarna för riggning av maskinerna och kontrollmätning av färdigtillverkade
detaljer. För att korta ner och förenkla tillverkningsprocessen är det en fördel om
konstruktörerna och tillverkarna använder programvaror som är kompatibla med
varandra för att transformera all data. Med god kommunikation och överlämning av
tillverkningsunderlag mellan konstruktör och tillverkare förhindras missförstånd
mellan parterna. Det gynnar hela PU-processen då det krävs färre iterationer, färre
omstartstillfällen, mindre onödiga kostnader och totalt sett även minskad
produktionstid.
Problemet idag är att konstruktörerna lägger ner mycket arbetstid på detaljritningar
som kan innehålla överflödig information som tillverkarna inte behöver. Dessutom
kan arbetet med detaljritningar vara svårt och kräver mycket betänketid för att
skapa tydliga och lättlästa detaljritningar. Ett annat problem är att tillverkaren
ibland har svårt att tolka detaljritningar eller att informationen i 3D-modell och
detaljritning inte stämmer överens. Konsekvenserna av det kan vara att detaljer blir
feltillverkade vilket medför onödigt omarbete och onödiga kostnader. För att
undvika sådana ineffektiviteter inom PU-processen är det optimala att reducera
informationen i detaljritningar till meningsfulla och relevanta data för tillverkarna.
Andra faktorer som också kan optimera kommunikationen är att använda sig av
integrerade programvarulösningar, CAD/CAM-system, vilka talar samma språk för
att skapa ett effektivt datautbyte med mindre risk för onödiga fel. Nya
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programversioner kan bidra till att komma ifrån användningen av pappersritningar
och istället närma sig en papperslös PU-process. Genom att använda 3D-modellen
som den enda informationsbäraren minskas risken för fel och misstolkningar. Det
skulle innebära en förändring av konstruktörens arbete med fokus på mer
värdeskapande aktiviteter som troligen skulle spara både tid och pengar.

1.1 Företagspresentation
ÅF Industry AB i Skövde är ett ingenjörs- och konsultföretag (ÅF 2015) som utför
uppdrag åt stora och små företag där de levererar konstruktionslösningar,
utrustningar och specialmaskiner. De leder hela PU-processen från
koncept/offertfasen till konstruktion och dokumentation. Deras uppdrag sker i
samarbete med externa tillverkare vilka står för tillverkningen av produktdetaljerna
(GSP 2013).

1.2 Bakgrund till uppdraget
Idag när konstruktörerna på ÅF konstruerar använder de CAD-program för att skapa
3D-modeller och utifrån dem detaljritningar som innehåller tillverkningsinformation. ÅF anser att arbetsmomenten med att skapa detaljritningar är både
tids- och kostnadskrävande. Information från en 3D-modell kan potentiellt innehålla
mycket av den information som traditionellt förmedlas via detaljritningar. ÅF har
ingen egen tillverkning utan använder olika externa tillverkare för sina olika projekt.
Hos tillverkarna används tillverkningsunderlaget för att med hjälp av CAM-program
skapa CNC-program till CNC-maskinerna. I dagsläget misstänker ÅF att vissa delar
av innehållet i detaljritningar kan vara överflödigt. Andra aspekter som ÅF vill
förhindra är risken för misstolkning av informationen i detaljritningarna samt att
3D-modell och detaljritning förmedlar olika information. Det skulle kunna
förebyggas genom att ta bort överflödig information i detaljritningar och alternativt
att 3D-modellen blir det enda informationsbärande underlaget. För att genomföra
sådana förändringar måste mottagarnas krav under de olika faserna i PU-processen
identifieras. Att genomföra förändringen gällande tillverkningsunderlaget skulle
kunna bidra till att konstruktörernas arbete effektiviseras. ÅF:s önskan är att 3Dmodellen skall vara den primära informationsbäraren och detaljritningarna ett
komplement. För att avgöra vad för slags information som kan reduceras i
detaljritningar behövs mer kunskap om mottagarnas behov men även möjligheter
och begränsningar måste utforskas.

1.3 Syfte
För att få en specifik inblick i kommunikationen mellan konstruktör och tillverkare
används ÅF som fallstudie. Andra företag granskas för att få en bredare och generell
bild över kommunikationen. Projektets syfte är att kartlägga möjligheten att
effektivisera konstruktörens arbete vad gäller detaljritningar av konstruktionsdetaljer och kommunikationen till tillverkningsföretaget. Det genom att undersöka
de olika involverade mottagarna av detaljritningarna och vad det skulle innebära att
implementera 3D-modellen som den primära informationsbäraren. I projektet
kommer det att utvärderas om det på annat sätt går att förmedla informationen i
detaljritningar eller om det är möjligt att helt upphöra med användningen av
detaljritningar. Syftet är att finna en förenkling som kan implementeras hos ÅF och
deras externa tillverkare, men också hos andra liknande företag.
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1.3.1 Mål
Huvudmålet med projektet är att se över hur konstruktörens arbete med
tillverkningsunderlag, 3D-modell och detaljritningar, kan förenklas och
effektiviseras. För att kunna uppfylla huvudmålet har det brutits ner till delmål. I
Figur 1 visas ett hierarkiträd av delmålen som skall uppfyllas för att nå huvudmålet.
Enligt Cross (2008) ger ett hierarkiträd en tydlig överblick över målen som skall
uppnås och deras relation sinsemellan.
Effektivisera och förenkla
konstruktörens arbete med
tillverkningsunderlaget

Lösningsförslag för stabilare
och effektivare arbetsprocess
för konstruktörer

Ta bort icke-värdeskapande
aktiviteter

Identifiera värdefull
information

Identifiera vilken information
som idag förmedlas via
tillverkningsunderlaget

Identifiera mottagarnas
informationsbehov

Identifiera vilka mottagarna av
tillverkningsunderlaget är
Figur 1. Hierarkiträd över huvudmålet nedbrutet i delmål

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet kommer att fokusera på kommunikationen mellan konstruktör,
beredare och maskinoperatör men även beröra övriga mottagare som kommer i
kontakt med tillverkningsunderlag hos ÅF:s externa tillverkare. De tillverkare som
arbetet behandlar använder sig främst av CNC-styrda fräsar och svarvar. Därmed är
det de tillverkningsmetoderna som projektet kommer att utgå från. ÅF:s kunder som
beställer konstruktionsdetaljer är också mottagare av 3D-modellerna och
detaljritningarna, men de kommer inte att behandlas i det här examensarbetet.
Bland de olika ritningstyperna som finns är det bara detalj- och sammanställningsritningarna som kommer att undersökas. Detaljritningarna fungerar som de
juridiskt bindande dokumenten men det kommer inte att tas hänsyn till i arbetet. ÅF
har valt att arbeta med STEP (Standard for the Exchange of Product model data)
(STEP Tools Inc. 2017), ett neutralformat som möjliggör att skicka filer från ett
program och sedan öppna dem i ett annat, för att skicka 3D-modeller till sina
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tillverkare. Genom att använda sig av STEP blir de fria i sitt val av tillverkare, och
därmed inte begränsade till de som använder sig av CAM-system som är direkt
kompatibla med ÅF:s CAD-program. I och med det kommer inte andra neutralformat
att beröras i rapporten. ÅF använder sig av CAD-programmet Inventor från
Autodesk, vilket innebär att andra CAD-program inte behandlas i det här arbetet.
Enligt Smid (2013) används ofta CAD/CAM-system som är direkt kompatibla med
varandra inom industrier med egen produktutveckling och egen tillverkning. Då ÅF
inte har något egen tillverkning måste de förhålla sig till STEP så att deras modellfiler går att öppna hos deras samarbetspartners.
För att hantera olika typer av filer inom en organisation finns olika system. ÅF
använder sig i dagsläget av ett Product Data Management system (PDM-system) som
används för att hantera CAD-filer (Johannesson, Persson & Pettersson 2013). ÅF vill
inte dela med sig av sina 3D-filer i deras ursprungsformat något som kommer tas
hänsyn till vid genereringen av lösningsförslag. Enligt Stark (2015) är Product
Lifecycle Management (PLM) ett filhanteringssystem för att organisera en produkts
hela livscykel från koncept tills den är förbrukad och skall återvinnas. PLM-system
kan hantera allt från en enskild detalj till hela produktserier (Stark 2015). ÅF
använder sig inte av något PLM-system och avser inte heller att börja med det inom
överskådlig framtid. Därför kommer PLM-system inte att behandlas i arbetet. Det är
vanligare att företag som har utveckling och tillverkning av egna produkter
använder sig av PLM-system då de har större nytta av ett sådant system än vad ÅF
skulle ha i dagsläget.

2 Metod
Det här projektet genomförs utifrån aktionsforskning, en metodik som innebär att
implementera lösningsorienterade åtgärder för att reducera ett företags problemområden och därmed utvärdera effekten av dem (Höst, Regnell & Runeson 2006).
Eftersom projektet är kopplat till verksamhetsförändringar och effektivisering av
process har även lean-tänk implementerats i projektet. Metodfasen inleds med
informationsinsamling från litteraturstudie, trendanalys av olika programvaror,
webbinarium, bloggar och forum för att få en övergripande förståelse för PUprocessens olika faser, de involverade rollerna och om de tekniska verktygen som
tillämpas idag. Enligt Wikberg Nilsson, Törlind och Ericson (2015) krävs det olika
interaktionsmetoder med användarna för att förstå problemets kontext. För att
kunna kartlägga vilken information som behövs vid beredning, programmering,
riggning av maskin och kontroll av färdigtillverkad produkt har metoderna
intervjuer, observationer och enkäter med användarna valts ut. Utifrån resultatet
från de metoderna kan lösningsförslag skapas och utvärderas för att effektivisera
och förenkla konstruktörens arbete. En kravspecifikation med sammanställning av
mottagarnas krav och behov av information för tillverkning kommer också att
skapas och användas vid utvärdering av lösningsförslagen. Kravspecifikationen skall
visa vad för slags information som måste förmedlas.

2.1 Aktionsforskning
För det här projektet har aktionsforskning valts ut att användas då det är en
passande metodik för problemlösande arbeten. Metodiken består av olika moment
exempelvis observationer och intervjuer för att identifiera problem och tydliggöra
vad som skall lösas. Aktionsforskning är en iterativ process som växlar mellan
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lösningar och utvärderingar för att slutligen komma fram till ett hållbart
lösningsförslag (Höst, Regnell & Runeson 2006). Arbetsmetodiken inom
aktionsforskning ansåg vara användbar för det här projektet och därför valdes det
ut. När information under förstudien genererats och en kravspecifikation skapats
skall lösningsförslag tas fram och utvärderas i ÅF:s arbetsprocess. Under tiden
lösningsförslagen utvärderas kommer kommentarer från användarna att
dokumenteras för utveckling av lösningsförslagen. Därmed blir det troligtvis en
iteration mellan faserna för att komma fram till den optimala lösningen. Enligt Höst,
Regnell och Runeson (2006) är det viktigt att lösningen analyseras inom dess rätta
sammanhang vid utvärderingen (Höst, Regnell & Runeson 2006). Med anledning av
det skall lösningsförslagen utvärderas med användarna under tillverkningsfasen.
För att kunna göra kvalitets- och processförbättringar inom det här arbetet kommer
PDCA (Plan-Do-Check-Act) metoden som presenteras nedan användas (Blank 2013).
PDCA- Plan -Do -Check -Act:
•

“Plan”- Planera, identifiera problem och dess orsaker. Problemet är den
överflödiga informationen i detaljritningarna samt den extra tid som
konstruktören lägger ner för att ta fram detaljritningar.

•

“Do”- Gör, föreslå och genomför förbättringar som löser problemet. Det
kommer genomföras genom alternativa lösningsförslag för konstruktörens
arbete.

•

“Check”-Studera, kontrollera att de utförda åtgärderna lett till förbättring.
Kontrollera att de nya lösningsförslagen innehåller tillräcklig information för
tillverkning, eller att den alternativa lösningen är realistiskt genomförbar och
tillräcklig för tillverkning.

•

“Act”- Agera, om lösningarna var lyckade kan förslaget gå i kraft.

2.1.1 Fallstudie
Höst, Regnell och Runeson (2006) beskriver att fallstudie kan användas inom
aktionsforskning i syfte att generera djupare kunskap inom ett specifikt fall,
exempelvis en organisation, för ett specifikt syfte. ÅF och deras externa tillverkare
har därmed valts ut till fallstudien för att ge en djupare förståelse för hur en PUprocess kan se ut i praktiken och för att se vilka förutsättningar de har för
effektivisering inom deras PU-process. För att få en helhetsbild över PU-processen
och identifiera hur tillverkningsunderlaget används inom de olika faserna kommer
kartläggning att göras då det är ett bra medel enligt Höst, Regnell och Runeson
(2006). Kartläggningen är också användbar för att identifiera vilka mottagarna av
tillverkningsunderlaget är samt vilka informationsbehov de har. Observationer och
intervjuer kommer att ligga till grund för kartläggningen och generera kvalitativ och
kvantitativ information.

2.2 ÅF:s arbetsprocess utifrån ett lean-perspektiv
Lean valdes att ta i beaktning för det här projektet eftersom målen är att upprätta
kvalitets- och processförbättringar för ÅF:s konstruktörer där onödiga
arbetsuppgifter skall identifieras för att effektivisera deras arbete. Melton (2005)
förklarar att lean är allt från filosofi, värderingar och kultur men också en
verksamhetsstrategi bestående av metoder, verktyg och arbetssätt. Inom lean ligger
mycket fokus på att utgå från behoven hos dem det är tänkt att skapa nytta för men
också att upprätta ett flöde av värde genom hela processen (Melton 2005). Därmed
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ansågs det användbart att utgå från ett lean-tänk inom det här arbetet för att ha stort
fokus på mottagarna av tillverkningsunderlaget och ta fram lösningar som uppfyller
deras behov.

2.3 Projektets processmodell
Enligt Cross (2008) finns det många olika modeller av designprocessen. Figur 2 är
en modell över hur det här projektet kommer att genomföras med PDCA-metoden
som grund. Modellen visar flödet av faserna inom processen och iterationer mellan
dem. Iterationer förekommer oftast inom en process då vissa faser kan behöva
upprepas flera gånger och ibland göras parallellt med varandra (Cross 2008).

Figur 2. PDCA-metodens olika faser under projektet
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2.3.1 Definiera problem och generera information
I uppstarten av projektet är det nödvändigt att tydligt klargöra avgränsningarna i
projektets uppdrag och målen som skall uppnås. Det för att förstå intentionen med
projektet och kunna skapa en plan (Wikberg Nilsson, Törlind & Ericson 2015). I
början av det här projektet bröts därmed huvudmålet ner i delmål som förklarades
i stycket mål där Figur 1visar det hierarkiska målträdet som skapades. När målen
var tydligt uppsatta blev det lättare att förstå projektets ram och avgränsningar
vilket underlättade planeringen av projektet. Vid planeringen beslutades det att
PDCA-metoden skall användas då det ansågs vara passande för det här projektet för
att säkerställa att ÅF erbjuds en kvalitets- och processförbättring.
2.3.1.1 Informationsinsamling utifrån teori
Informationsinsamling i form av litteraturstudier och information från källor på
internet kommer att genomföras. Det för att få bättre kunskap och förståelse för
områden och yrkesroller inom PU. För att uppnå god förståelse för användarna och
deras behov behövs en bred förstudie och informationsinsamling göras (Wikberg
Nilsson, Törlind & Ericson 2015). Inom förstudien kommer därmed relevant
litteratur, webbsidor, forum, programvaru-utvecklares hemsidor och webbinarium
att studeras. Trendanalys vad gäller programvaror genomförs för att inte gå miste
om de senaste versionerna och funktionerna inom programvarusystem vilka
tillämpas som kommunikationsverktyg i PU-processen.
2.3.1.2 Informationsinsamling utifrån empiri
Ulrich och Eppinger (2012) förklarar att användarna är en kvalitativ informationskälla som medför direkt kontakt med produktens funktion och användningsmiljö.
Därför har metoderna observationer, intervjuer och enkäter valts ut där mottagarna
av tillverkningsunderlaget involveras. För att få en bättre möjlighet att förstå
intervjuerna och observationerna görs först en funktionsanalys av tillverkningsunderlaget.
2.3.1.2.1 Funktionsanalys
Funktionsanalys genomförs för att bryta ner den huvudsakliga funktionen till
delfunktioner och mer detaljerade underfunktioner (Cross 2008). Både 3Dmodellerna och de två ritningstyperna detalj- och sammanställningsritningar
används för att göra funktionsanalysen. De används för att skapa förståelse för
vilken information som förmedlas till tillverkningsavdelningen för produktion. Det
är även intressant att se hur informationen är fördelad mellan 3D-modeller och de
två ritningstyperna. För att identifiera om samma information finns i 3D-modell och
detaljritning. Resultatet från funktionsanalysen sammanställs sedan i
kravspecifikationen vilken kommer att användas vid framställning av
lösningsförslag.
2.3.1.2.2 Observation
Syftet med observationer är enligt Wikberg Nilsson, Törlind och Ericson (2015) att
få förståelse för användarens behov i en viss situation och sammanhang. För det här
projektet är det intressant att observera hur konstruktören arbetar fram det digitala
underlaget till beredaren och maskinoperatören samt hur de i sin tur arbetar med
hjälp av tillverkningsunderlaget. Tillverkningsunderlaget observeras inom dess
olika tillämpningsområden hos ÅF:s externa tillverkare men även hos andra
tillverkningsföretag för en generell uppfattning. Utförandet kommer vara som Höst,
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Regnell och Runeson (2006) kallar för fullständiga observationer där ingen form av
deltagande i fenomenet sker.
Syftet med observationer:
•

Få en översiktlig bild av arbetsflödet, vilka de olika berörda mottagarna av
tillverkningsunderlaget är och till vilka arbetsmoment i processen används
de.

•

Se i praktiken vad för tillverkningstekniker, programvaror och maskiner som
används.

•

Detaljerad förståelse för vilken slags information som behövs från
konstruktören vid tillverkning.

•

Hur en förändring av konstruktörens arbetsprocess skulle påverka
mottagarnas arbete i tillverkningsfasen.

2.3.1.2.3 Intervjuer
För att generera bra bakgrundsinformation till arbetet med åsikter och förslag från
de berörda parterna inom projektet kommer intervjuer användas. Intervjuer är en
metod för systematisk utfrågning kring ett visst ämne som kan dokumenteras med
hjälp av exempelvis anteckningar eller ljudinspelning. Det kan ske genom direkta
möten eller över telefon (Höst, Regnell & Runeson 2006). Urvalet av informanter
från tillverkare sker till viss del i samråd med ÅF. Vissa informanter kommer även
att väljas från liknande företag för att kunna ge en bredare förståelse och uppfattning
om hur arbetsprocessen inom olika tillverkningsföretag varierar.
Uppdelning av intervjumetod:
•

Inledningsvis är det intressant att få en helhetsbild över hur 3D-modeller och
detaljritningar används inom PU-processen och därför kommer
ostrukturerade intervjuerna till en början att genomföras.

•

För djupare förståelse för till vad, hur och när individen använder 3Dmodeller och detaljritningar kommer även strukturerade intervjuer
genomföras. Frågorna till de strukturerade intervjuerna kommer vara
förutbestämda med specifika teman för att generera ett jämförbart resultat
att dra slutsatser från. Dessa intervjuer är tänkta att dokumenteras och spelas
in med respondenternas godkännande vilket ger möjlighet att säkra
validiteten av svaren. Svaren från respondenterna sammanställs och
kategoriseras för att sedan skapa en kravspecifikation.

2.3.1.2.4 Enkätundersökning om ÅF:s tillverkares mjukvaror
Vad ÅF:s externa tillverkare använder för olika CAM-program och neutralformat är
av intresse då det påverkar vad för olika lösningsförslag som kan vara aktuella. Med
anledning av det sammanställs enkäter för att i huvudsak ta reda på hur
programutbudet hos flera av ÅF:s leverantörer ser ut. Enligt Ejlertsson (1996) är det
en effektiv metod för att generera många svar snabbt från målgruppen.
Enkäterna skickas ut via mail och är utformade med svarsalternativ på vissa frågor
och med öppna svar på andra. När enkäterna är returnerade sammanställs de för att
få en överblick över programutbudet och se hur övriga frågor har besvarats.
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2.3.2 Analysera och generera lösningsförslag
När nödvändiga data genererats kommer det att krävas noggrann analys och
sammanställning. Det för att säkerställa att inga viktiga mottagare missats och att
alla användningsområden för tillverkningsunderlaget identifierats. Från den
insamlade informationen kommer tillverkarnas krav att sammanställas i en
kravspecifikation. Kravspecifikationen är ett underlag för att veta vilken information
som måste förmedlas via lösningsförslagen för att de skall fungera som ett komplett
tillverkningsunderlag. Cross (2008) beskriver olika typer av designprocesser där
den kreativa idégenereringsfasen oftast kommer efter att nödvändig information
insamlats under förstudien. Det här projektet skiljer sig från en klassisk
designprocess eftersom målet är att utveckla en arbetsprocess inom ÅF:s
produktutvecklingsprocess. Uppdraget är också begränsat till hur ÅF arbetar inom
deras produktutveckling vad gäller teknik och tillverkande samarbetspartners.
Målet för uppdraget är tydligt definierat, onödig och överflödig information i
tillverkningsunderlaget skall identifieras för att ta bort onödiga arbetsmoment för
ÅF:s konstruktörer och därmed effektivisera deras arbetsprocess. Andra lösningar
att använda som kommunikationsmedel till tillverkarna skall undersökas. Viktigt är
att de håller sig till att all nödvändig information kan förmedlas, att de effektiviserar
konstruktörens arbete med tillverkningsunderlag samt att de minskar risken för
misstolkningar och feltillvekning hos tillverkarna. Den kreativa fasen inom det här
projektet blir att identifiera vilka kommunikationsmedel som kan användas av ÅF
och om de går att kombinera med reducerad tillverkningsinformation.
2.3.3 Utvärdering av lösningsförslag
Vid utvärderingsfasen är syftet att lösningsförslagen skall testas och utformas som
prototyper av ett tillverkningsunderlag. Det är viktigt att se hur mottagarna hos
tillverkarna interagerar och arbetar med de nya förslagen. Genom att observera
tillverkarna och låta dem berätta sina upplevelser kan värdefull information fås och
lösningarna kan vidareutvecklas (Wikberg Nilsson, Törlind & Ericson 2015).
Metoden som valts för utvärderingen är talk out loud protocol (Curedale 2013) där
användarna ombeds berätta vad de tänker, ser, gör och upplever under tiden de
utför testen för att ge bättre förståelse för hur förslagen används. Totalt kommer två
utvärderingstest att genomföras. Det ena testet kommer fungera likt beredningsfasen där en beredare skapar ett CNC-program. Syftet med det första testat är att se
om programmeraren har fått tillgång till tillräcklig information med hjälp av
lösningsförslaget/lösningsförslagen för att kunna skapa ett tillverkningsprogram
för en detalj i CAM. I det andra testet får en maskinoperatör utföra kontrollmätningar för en detalj med hjälp av den information lösningsförslaget förser.
Utvärdering och utveckling av lösningsförslagen är två faser i processen där
iteration kommer att ske då åsikter kommer genereras från testerna av
lösningsförslagen med tillverkarna. När ett eller flera av lösningsförslagen uppnått
kraven som ställs av mottagarna måste ett beslut om en slutgiltig lösning för ÅF:s
produktutvecklingsprocess fattas. Den slutgiltiga lösningen kommer att fattas i
samråd med ÅF eftersom deras arbetsprocess kommer att påverkas. Det är även
viktigt att beslutet är användarcentrerat då lösningen skall användas dagligen av
mottagarna. Vid utvärderingen kommer kravspecifikationen vara det viktigaste
underlaget för utvärderingen då den definierar alla aspekter, krav, funktioner och
behov (Wikberg Nilsson, Törlind & Ericson 2015).
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3 Teori
För att sammanfatta och knyta ihop förstudien används teoriavsnittet.
Teoriavsnittet tar upp fakta kring vissa områden inom PU-processen som ger en
grundläggande förståelse för resterande avsnitt i rapporten.

3.1 Bakgrund till teoriavsnittet
Inom PU-processen har detaljritningar traditionellt sett varit ett kommunikationsverktyg för att förmedla komplex information om en produkt. Användningsområdena för detaljritningarna är många och därmed mottagarna också. Inom PU
används detaljritningen som specifikation för hur produkten skall vara utformad.
Hos tillverkaren är den främst underlag till programmering, riggning av maskiner
samt till kontrollmätning av tillverkade detaljer. Till en början ritade ingenjörer
detaljritningar för hand men med utvecklingen av datorer kom nya effektivare
verktyg som CAD-program. CAD-programmen användes först till att göra
detaljritningarna digitala men kom senare att utökas med funktioner för 3Dmodellering. Traditionellt sett har detaljritningar varit det mest informationsbärande underlaget vid tillverkning och har även idag en viktig roll. I dagsläget
kompletterar 3D-modell och detaljritning varandra men 3D-modellerna har fått en
allt mer central roll vid produktion (Model Based Definition Webinar 2016).
Hos en del företag som har både konstruktionsavdelning och tillverkning sker viss
produktion utan detaljritningar. Det kan fungera vid enklare detaljer eftersom
konstruktörerna och tillverkarna arbetar nära varandra och kan upprätthålla en god
kommunikation. För företag som ÅF vilka inte har egen tillverkning strävas det mot
att i framtiden komma ifrån användandet av detaljritningar. En funktion som har
utvecklats inom CAD-programmen och som kan underlätta avvecklingen av
detaljritningar är MBD (Model Based Definition). Med hjälp av den här funktionen
kan konstruktören förse 3D-modellen med notationer av detaljens PMI (Product
Manufacturing Information) (Siemens Product Lifecycle Management Softweare Inc.
2017). Därmed finns information direkt i 3D-modellen och behovet av detaljritningar upphör. I Figur 3 visualiseras förändringen av tillverkningsunderlaget från
hur det har använts, hur det används idag och hur det kan komma att användas i
framtiden av företag som inte har en egen tillverkningsavdelning.
För att hitta en lösning till ÅF som gör att konstruktörernas arbete effektiviseras är
det viktigt att ur ett lean-perspektiv identifiera arbetsuppgifter som inte skapar
något värde för resultatet av tillverkningsunderlaget och därmed inte heller
mottagarna. Genom att identifiera ineffektiviteter i arbetsprocessen och eliminera
dessa kan ett bättre flöde genom ÅF:s arbetsprocess uppnås.
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Figur 3. Utvecklingen av tillverkningsunderlagets utformning

3.2 Ritningar – det traditionella kommunikationsverktyget inom PU
Standarden SS 1900–1 (SIS 1995) förklarar terminologin för ritningar på svenska,
franska, engelska och tyska. Ritningar är uppdelade och benämnda beroende på
deras information. Nedan tas olika benämningar av ritningar upp som nämns i
rapporten med förklaring:
Ritning
Detaljritning

-

Operationsritningar

-

Sammanställningsritning

-

Dokument med text- och/eller bild-angivelse.
En eller flera delar med angivna egenskaper
och mått.
Visar arbetsoperationer som skall utföras på
konstruktionsdetaljen.
Visar ingående alla delars position i den
sammansatta artikeln. Hur delarna samverkar
och hur de skall monteras ihop visualiseras.

3.2.1 Detaljritning
Idag skapas detaljritningar utifrån 3D-modellen vid konstruktion och är ett
kompletterande dokument vid tillverkning. Detaljritningar används för att förmedla
information om komponenters geometriska egenskaper (form, riktning och läge)
samt hur stora avvikelserna från dessa får vara. Även materialtyp och ytbehandling
av produkten förmedlas via detaljritningar. Deras utformning skall vara tydligt så att
alla element är bestämda och inget lämnas för tolkning av mottagarna som skall tyda
dem. Inom ritteknik finns det standarder för hur detaljritningar skall utformas för
att förebygga missuppfattningar och för att de skall kunna tydas internationellt. I
Sverige utformas de efter svensk ritningsstandard som nästan helt stämmer
överens med den internationella ISO-standarden. Måttoleranser anger det största
och minsta tillåtna mått utifrån ett referensmått (basmått) eftersom inget mått är
exakt (Taavola 2011).
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3.3 Computer Aided Design (CAD) – datorstödd konstruktion
CAD är ett stöd på olika sätt inom PU-processens olika faser. Det finns diverse CADprogram på marknaden idag som används för att modellera detaljer i 3D. 3Dmodeller är ett effektivt verktyg för att ge alla inblandade inom PU-processen en
liknande och verklig uppfattning om den tänkta produkten och är ett effektivt
kommunikationsverktyg. Det går att arbeta med modellen i olika steg och olika
personer kan arbeta med samma modell. 3D-modellen innehåller information vilken
är nödvändig för tillverkningsteamet för att kunna producera den tänkta produkten.
Tillskillnad från detaljritningar kan produkten roteras och granskas från olika
perspektiv och vinklar vilket förenklar inte minst bearbetningen och utvecklingen
av produkten, men också förståelsen för produktens geometri och form vid
tillverkning (McMahon & Browne 1998). Idag strävar många företag efter att
behärska datorbaserade utvecklingsverktyg i största mån för modellering, analys,
simulering och inte minst informationsutbyte (Johannesson, Persson & Pettersson
2013).

3.4 Model Based Definition (MBD) – 3D-PMI
Model Based Definition innebär att mått, toleranser och andra notationer kan
infogas i 3D-modellen och därmed direkt förmedlas via 3D-modellen, se Figur 4. Allt
fler programvaru-utvecklare anpassar sina program för att kunna användas för att
sätta ut notationer direkt i 3D-modellen med hjälp av PMI-moduler (Camba &
Contero 2015). I och med det ökar möjligheten att använda 3D-modellen som primär
informationsbärare. Nya versioner av CAD-program har även gjort det möjligt att
skapa 3D-PDF:er, det vill säga en form av detaljritning som går att rotera 3Dmodellen i med liknande utformning som traditionella detaljritningar (Autodesk Inc
2017b; PTC 2017). STEP AP 242 är ett neutralformat som gör det möjligt att
konvertera 3D-modeller gjorda med MBD så att de kan öppnas exempelvis i CAMprogrammet Mastercam. Därmed är 3D-PDF och STEP AP 242-filer viktiga
funktioner som kan effektivisera PU-processen.
Genom användningen av 3D-modeller med MBD kan konflikten försvinna mellan 3Dmodell och detaljritning gällande vilken som anses vara den rätta i de fall de inte
överensstämmer, något som beror på att informationen endast kommer från en
källa.
För att förstå en komplicerad detaljritning krävs erfarenhet men för att läsa av en
3D-modell med notationer krävs ingen djupare förståelse (MacKrell & Miller se
Quintana et al. 2010, s. 499). Ingen direkt tid tros sparas på att göra notationerna i
3D-modellen jämfört med att göra dem i detaljritningarna, något som Quintana et al.
(2010) ansåg bero på att de flesta verktygen som används för att göra notationerna
är väldigt lika oavsett om de skall användas till 3D-modeller eller till detaljritningar.
Att byta till att arbeta med MBD skulle vara en kulturell förändring som skulle kräva
samråd med mottagarna av 3D-modellen (Versprille se Quintana et al. 2010, s. 502).
Mottagarna behöver ha tekniska förutsättningar för att kunna ta emot, hantera och
använda 3D-modeller med MBD i deras arbete. Genom att använda MBD är
förhoppningen att design, tillverkning och kontroll skall gå snabbare än tidigare och
reducera tiden det tar för produkten att komma ut på marknaden (Quintana et al.
2010).
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Figur 4. MDB, 3D-modell med utsatt PMI

3.5 Computer Aided Manufacturing (CAM) – datorstödd tillverkning
Den information 3D-modeller innehåller kan användas för att göra tillverkning av
produkter enklare. När 3D-modellen öppnas i CAM-program kan CNCprogrammering göras med hjälp av modellens geometri. I CAM beslutar beredaren
om vilka verktyg som skall användas vid tillverkningen samt skärdata för detaljen
identifieras och fastställs. Det krävs färre instruktioner från beredaren vid CAMprogrammering än vid CNC-programmering. CAM används för att planera, hantera
och kontrollera tillverkning. Grunden för att kunna styra maskiner automatiskt är
Numerical Controls (NC). NC-koder baseras på bokstäver, siffror och specialtecken
som tillsammans bildar ett tillverkningsprogram. Programmet beskriver bland
annat i vilken riktning verktygen i maskinen skall röra sig och i vilken hastighet
bearbetningen skall ske. Möjligheten att programmera maskiner är en fördel för att
kunna tillverka likadana komponenter med mycket likt resultat gång på gång. En
annan fördel är också det går att kontrollera verktygens rörelser noggrannare och
bearbeta detaljer snabbare än tidigare (Valentino & Goldenberg 2013). Idag är det
vanligare att tillverkare använder sig av CNC-maskiner och basen för CNC är NC som
har integrerats med en dator. Programmeringen kan göras manuellt direkt vid
maskinen eller med hjälp av en dator vid sidan av maskinen (Valentino & Goldenberg
2013). CNC-teknik är ett viktigt redskap inom tillverkningsindustrin då de flesta
produkter idag framställs med hjälp av CNC-maskiner (Elanchezhian, Suunder
Selwyn & Shanmuga Sundar 2005). Dessutom kan tillverkningen oftast utföras
snabbare, med jämnare kvalitet och till ett lägre pris än med traditionella maskiner
(Valentino & Goldenberg 2013). I Figur 5 illustreras arbetsflödet från 3D-modell och
detaljritning till CAM-programmering och tillverkning i CNC-maskin.
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Figur 5. Arbetsflödet från 3D-modell och detaljritning till CAM-programmering och tillverkning i CNC-maskin

3.6 Interoperabilitet – Filformat för att lösa kommunikationen mellan system
Interoperabilitet är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera
tillsammans och kommunicera med varandra. En problematik inom PU- processen
idag, mellan och inom företag, är utväxlingen av produktdata mellan olika system.
PDM-system används för att interagera olika system med varandra till ett
gemensamt kompatibelt system genom hela produktens livscykel. PDM-systems
huvudsakliga uppgift är främst att hantera CAD-data det vill säga geometri- och
produktstrukturdata (Johannesson, Persson & Pettersson 2013).
Vid modellering i CAD-program transformeras informationen till neutralformat som
sedan kan öppnas i ett annat CAD- eller CAM-program, se Figur 6. För att kunna
utväxla data från program A till B måste program A konvertera informationen från
dess egna datastruktur till neutralformat. För det krävs att program B kan
konvertera neutralformatet till dess egna format innan filen kan öppnas. För att
omvandla ett filformat till ett annat filformat krävs det postprocessorer i program.
Problematiken som råder vid filöverföring mellan olika CAD- och CAM-program är
att all information inte konverteras (Davies, Robotham & Yarwood 1991).

Figur 6. Interoperabilitet mellan CAD och CAM

3.7 Neutralformatet STEP
Det krävs flertalet IT-verktyg och system inom PU och produktion för att på ett
effektivt sätt dela och utbyta information inom och mellan företag. För att möta
växande kommunikationsbehov gällande produktmodelldata utvecklades
neutralformatet STEP i slutet av 1980-talet. STEP baseras på en serie internationella
standarder (ISO 10303) och använder olika Application Protocols (AP) som är till för
att möta olika behov hos användarna av till exempel CAD och CAM. Den data som
kan behövas kommuniceras och utbytas är information från alla faserna inom
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produktens livscykel. STEP används för att på ett obehindrat sätt från något specifik
IT-system kunna överföra komplexa data mellan olika system. Exempel på
involverade system som kan skiljas sig åt är CAD, CAM, CAE och PDM/PLM-system.
En nackdel är att de översättare som leverantörer idag tillhandahåller inte kan
överföra all information i CAD/CAM-system. STEP är uppdelat i ett stort antal
moduler där AP 203 - Configuration controlled 3D designs of mechanical parts and
assemblies är en viktig del som flertalet CAD-system stödjer och AP 214 - Core data
for automotive mechanical design processes. STEP utvecklas kontinuerligt genom
revisioner av äldre delar eller tillägg av nya delar (Johannesson, Persson &
Pettersson 2013). Den senaste revisionen är STEP AP 242 (ISO 10303–242) som är
en sammanslagning av två andra ISO standarder, STEP AP 203 och STEP AP 214
(STEP AP424 Project). Varje AP har sitt eget syfte och behandlar olika
tillämpningsområden, bestående av en uppsättning resurser med standard över
datautbyte inom verksamhetens ram. Målet med STEP är att det skall kunna
användas och täcka hela produktens livscykel, från konceptuell design till
produktens slutfas, anpassat för alla slags produkter (STEP Tools Inc. 2017) se Figur
7.

Figur 7. STEP genom alla nivåer i produktutvecklingsprocessen

3.8 Lean-tänk inom PU-processen
Enligt Melton (2005) finns det tre principerna inom lean. Den första principen är att
identifiera och definiera vad som skapar värde för kunden. I det här fallet är det
tillverkarna som anses vara kunden till tillverkningsunderlaget. För att kunna skapa
lösningar som uppfyller kundens krav och behov är det fördelaktigt att börja med
att analysera vad de är (Melton 2005).
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Den andra principen är att eliminera aktiviteter som inte skapar något värde för
kunden. Ibland kan sådant som inte skapar värde för kunden fortfarande vara
nödvändigt för företaget och det måste tas hänsyn till.
Den tredje principen är att generera flöde genom processen. Utifrån den här
fallstudien är det informationen som skall flöda genom ÅF:s arbetsprocess till
mottagarna hos tillverkarna. Därmed är det intressant att se hur informationen kan
färdas genom PU-processen så effektivt som möjligt utan onödiga hinder och stopp.
De tre principerna är ett lean-tänk som går att applicera på projektets huvudmål och
syfte eftersom ÅF:s konstruktörer anses göra en del onödigt arbete som inte heller
är värdeskapande för tillverkningsunderlaget och dess mottagare. Enligt Melton
(2005) har lean-tänk flera positiva effekter på en process. I Figur 8 ses de olika
fördelarna med att implementera lean i processen, det gäller även för ÅF:s
arbetsprocess och speciellt konstruktörernas arbete.

Figur 8. Fördelar med lean

4 Empiri
I empirin presenteras den information som samlats in under förstudien med hjälp
av informationsinsamling, funktionsanalys, observationer, intervjuer och enkäter.
När nödvändiga fakta utifrån litteraturstudier och trendanalys från internet
sammanställts gjordes en funktionsanalys av tillverkningsunderlaget. Syftet med
funktionsanalysen var att få en god grundförståelse över vad för information som
kommuniceras till tillverkarna och därmed en grundlig kunskapsbas inför
observationer och intervjuer. Observationer och intervjuer genomfördes för att
identifiera tillverkningsunderlagets mottagare och användningsområden. Ett besök
skedde hos en av ÅF:s tillverkare och fyra besök hos andra företag, varav ett av dem
var en gymnasieskola med inriktning på tillverkningsteknik. Besöken gjordes för att
få en bredare och mer generell uppfattning. Enkäter skickades ut till fyra
tillverkningsföretag till ÅF i syfte att få en uppfattning om vilka programvaror som
används och hur de ser på användningen av 3D-modeller och detaljritningar.
Resultatet av funktionsanalysen, observationerna, intervjuerna och enkäterna har
sammanställts till en kravspecifikation över vilken information som måste
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förmedlas via tillverkningsunderlaget för att mottagarna skall kunna utföra sina
arbetsuppgifter.

4.1 Funktionsanalys av tillverkningsunderlaget
Tillverkningsunderlag, detaljritningar och 3D-modeller, som tidigare använts inom
kunduppdrag hos ÅF har granskats och undersökts. Det för att få en grundförståelse
över hur dokumenteringen av ÅF:s produktframtagningsprocess genomförs.
Funktionsanalys av tillverkningsunderlaget genomfördes för att bryta ner
huvudfunktionen till delfunktioner och mer detaljerade underfunktioner (Cross
2008).
3D-modeller, detalj- och sammanställningsritningar granskades steg för steg för att
hitta de olika funktionerna de fyller. Funktionerna delades in i olika kategorier
beroende på vilken information de förmedlar. Figur 9 visar funktionsträdet där
informationen sorterats beroende på om det är från detaljritning,
sammanställningsritning eller 3D-modell den kommer. Med hjälp av
funktionsanalysen blev det enklare att veta vad för information som måste
förmedlas till tillverkarna oberoende av hur det förmedlas. Resultatet från
funktionsanalysen är tänkt att jämföras med resultatet från intervjuerna och
observationerna. Det för att se om all information som idag förmedlas via
tillverkningsunderlaget är nödvändigt. Resultatet från funktionsanalysen användes
till att börja skapa en kravspecifikation.

Figur 9. Funktionsanalys-sammanställning av tillverkningsunderlaget

4.2 Involverade yrkesroller – tillverkningsunderlagets mottagare
När produkter skall utvecklas och tillverkas är olika yrkesroller involverade vilka
förlitar sig på information om produkten via både 3D-modell och detaljritningar på
olika sätt. Det är konstruktören som står för konstruktionen och skapandet av 3Dmodell och detaljritning. Beredaren använder i sin tur detaljritningar och modeller
för att skapa tillverkningsprogrammen i CAM. Maskinoperatören förbereder
maskinen med rätt verktyg och sköter kontrollen av färdigtillverkad produkt. För
montering och kontroll i maskinen används både 3D-modell och ritning. I Figur 10
finns en generell beskrivning av dessa tre centrala rollerna.
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Figur 10. De involverade yrkesrollerna och deras arbetsuppgifter

4.2.1 Konstruktör
En konstruktörs arbete varierar beroende på företagets arbetsprocess. I ett företag
kan det vara att ta fram underlag, analysera och skissa lösningar, bygga modeller till
att slutligen bearbeta och anpassa detaljerna. På andra företag har konstruktören
bara hand om några av dessa uppgifter (Österlin 2011). I det stora hela kan
konstruktörens roll beskrivas likt att konstruera/välja tekniska lösningar och ta
fram underlag som krävs för tillverkning, där underlaget exempelvis är
detaljritningar och 3D-modeller. En viktig uppgift är att upprätta kommunikationen
med alla involverade parter genom hela PU-processen, där tillverkarna är ett
exempel på en involverad part (Johannesson, Persson & Pettersson 2013).
4.2.1.1 ÅF:s konstruktörers arbetsstruktur utifrån observation och intervju
En anställd konstruktör hos ÅF i Skövde visade hur de arbetar i CAD-programmet
Inventor från Autodesk och hur deras filhantering fungerar i Autodesk Vault
Professional 2016. Vault är en PDM-mjukvara där främst CAD-filer hanteras
(Autodesk Inc. 2017a). ÅF har en gemensam Vault-miljö för att hantera stora CADdatamängder och för att underlätta samarbetet mellan ÅF:s kontor. De har totalt fyra
Vault-databaser och detta system effektiviserar tillgängligheten av filerna mellan
kontoren och säkerställer kvaliteten. I Vault Professional 2016 kan olika Inventorversioner samt kundkonfigurationer hanteras vilket är en förutsättning för ÅF:s
breda samarbetsnätverk. Om ÅF vill uppdatera till den senaste versionen av
Inventor, Inventor 2018, måste en uppdatering av Vault också genomföras för att
kunna hantera filer från Inventor 2018. Innan en uppdatering av Vault kan
genomföras måste de kontrollera med ÅF:s övriga kontor att deras versioner av
Inventor går att hantera i en ny version av Vault. ÅF:s Inventor versioner styrs till
stor del av deras kunders programutbud. Interoperabilitet inom företaget och
mellan kundföretag och tillverkare är en stor faktor som påverkar ÅF:s
programutbud och arbetsprocess, det illustreras i Figur 11. Vault hanterar olika
versioner av filerna och tillåter endast en användare åt gången att redigera
dokument vilket skyddar mot överskrivningar och säkerställer att det alltid är den
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senaste versionen av dokumentet som används. 3D-modellen och detaljritningarna
genomgår olika steg för att bli noggrant granskade och sedan skickas till produktion.

Figur 11. Exempel på hur ÅF:s PDM-system och filhantering av CAD-filer kan se ut

4.2.1.2 ÅF:s konstruktörers arbetsrutiner med tillverkningsunderlag
Inom ÅF:s konstruktionsteam arbetar de inte alltid med en och samma detalj i varje
steg. De byter av med varandra och tar över varandras arbeten med 3D-modellerna
och detaljritningarna. Enligt Modig och Åhlström (2014) kan omstarter av
arbetsuppgifter vara en ineffektivitetskälla som uppkommer i organisationer.
Ineffektivitetskällan beror på omställningstiden som krävs vid varje medarbetares
omstart och människans förmåga att hantera många omstarter. ÅF:s konstruktörer
byter arbetet med 3D-modeller och detaljritningar mellan sig vilket öppnar upp för
att det kan bli fel i detaljritningarna. När en person tar över arbetet med en 3Dmodell och gör förändringar händer det att uppdatering av detaljritningen glöms av
speciellt vad gäller små förändringar. Det kan i sin tur leda till förvirring hos
tillverkarna som finner skiljaktigheter i information mellan 3D-modell och
detaljritning.
4.2.1.3 Strukturerade intervjuer med konstruktörer
Strukturerade intervjuer med två konstruktörer från ÅF och en utomstående
konstruktör har genomförts där de har fått svara på samma frågor, svaren kan ses i
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Bilaga 1. Intervjuerna har genererat information om vad som är viktigt att tänka på
vid 3D-modellering, vilka programvaror som används och hur de ser på sina
arbetsuppgifter och framtiden. Särskilt intressant var det att ta reda på om det finns
arbetsmoment som enligt konstruktörerna känns onödiga eller arbetsmoment där
det ofta uppstår onödiga fel och omarbete. Modig och Åhlström (2014) beskriver
onödigt arbete och onödiga fel samt omarbete som ineffektiviteter vilka inte adderar
något värde i produkten eller arbetsprocessen. Därför bör de ses över och alternativt
rensas bort för ett bättre flöde i arbetsprocessen.
För att inte gå miste om viktig information spelades intervjuerna in med
godkännande från informanten och svaren har skriftligen dokumenterats.
Konstruktörerna beskriver att deras arbetsuppgifter kan variera mycket beroende
på hur företagsstrukturen ser ut. Arbetsuppgifterna är allt från teamledare för
assistans av medarbetarnas arbetsuppgifter till brainstorming, konstruktion av
modeller, uppdragsritningar, kundbesök och försäljning. De anser att CAD-program
är ett praktiskt verktyg för att i ett team kunna samarbeta kring en produkt där alla
skall få gemensam bild av produkten. Det underlättar också för samarbete med
andra parter, exempelvis kunder och tillverkare. Med hjälp av CAD-program kan
konstruktören hämta filer från samarbetspartners att arbeta utifrån. För att ett
konstruktörsteam skall kunna samarbeta krävs det struktur och att alla gör lika.
Struktur krävs för att alla inom teamet skall kunna ta över varandras arbeten.
Exempelvis behöver det inte vara samma person som konstruerat 3D-modellen som
gör den tillhörande detaljritningen.
Enligt de två intervjuade konstruktörerna hos ÅF anses arbetet med detaljritningar
vara ett tidskrävande men viktigt moment eftersom detaljritningen är en
specifikation för kundens order och det juridiskt bindande dokumentet. En av dem
ansåg att arbetet med detaljritningarna var till viss del onödigt då uppfattningen var
att tillverkarna ändå inte tittar på all information. De poängterade att detaljritningen
är ett viktigt dokument om något senare i processen skulle gå fel. För enklare detaljer
tycktes detaljritning kanske inte behövas.
För att utföra en konstruktörs arbetsuppgifter beskriver informanterna att det
behövs kreativt och lösningsorienterat tänkande samt förståelse för produkters
funktion och tillverkningsprocesser. Tillverkningstekniker är också en viktig aspekt
att ha i åtanke vid 3D-modellering av detaljer. Hur detaljer 3D-modelleras påverkar
valet av bearbetningsmetod vid tillverkning. Tidigare erfarenhet om hur maskiner
arbetar och hur vissa former bearbetas påverkar därmed hur en konstruktör väljer
att 3D-modellera detaljer. Ibland behöver konstruktören kontrollera med tillverkare
hur de bör utforma detaljer för att minska risken för onödiga fel och underlätta
tillverkningen vilket kan spara tid och pengar.
Framtidsvisioner för konstruktörernas arbete är att 3D-modellering kommer att bli
enklare på något sätt. En idé från en konstruktör var automatiserad geometrigenerering där måtten automatiskt dyker upp i modellen när den konstrueras i CADprogrammet. Alternativt att måtten blir synliga om en specifik del i 3D-modellen
markeras, exempelvis gängade hål. Den främsta bilden av hur det kommer fungera i
framtiden är att 3D-modellen kommer att bli det enda informationsbärande
underlaget. Dock ses fortfarande problematik i att frångå detaljritningen helt och
hållet då den används frekvent hos tillverkarna som kommunikationsverktyg samt
att den är det juridisk bindande dokumentet.
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4.2.2 CNC-operatör
En CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda maskiner som exempelvis fräs,
svarv och borrmaskiner i stora till små verkstadsindustrier. Arbetsuppgifterna
varierar beroende på vilken kunskap och erfarenhet CNC- operatören har. Det kan
variera mellan att rigga maskiner till att läsa av detaljritningar och sköta
programmering. Oftast riktar CNC-operatören in sig mot en slags maskin men kan
även rotera mellan maskinerna. Om CNC-operatören sköter riggning av maskinen
innebär det att hen tar fram de verktyg och verktygshållare som skall användas samt
fixerar dem i ett koordinatsystem på rätt plats i x-, y- och z-axel. Hos en del företag
är operatörens uppgift att enbart övervaka maskinen. I arbetet ingår det även ibland
enkla reparations- och underhållsarbeten. CNC-operatören har ansvar över
produkten och produktionen vad gäller rapportering av resultatet, kvalitetskontroll,
leveranstider och kontakt med specialister när det krävs (Arbetsförmedlingen
2015). CNC-operatör kan alltså vara både beredare, den som programmerar, och
maskinoperatör, den som riggar maskinen, beroende på kompetens.
4.2.2.1 Ostrukturerad intervju och observation med företag 1
Hos det här företaget arbetar CNC-operatörer med både CAM-beredning, kontroll av
tillverkningsresultat och underhåll av maskin. Enligt verkstadschefen är det
operatören som är ansvarig för att tillverkningen blir korrekt och att den tillverkade
produkten uppfyller specifikationerna, det vill säga detaljritningarna och 3Dmodellen.
Vid beredning i CAM-programmet Mastercam använder operatören detaljritningen
som hämtas i form av en PDF-fil och en 3D-modell som öppnas från en STEP-fil. 3Dmodellen används som grund vid beredningen och jämförs med detaljritningen.
Geometrin och formen hos detaljen analyseras och operatören beslutar om vilka
verktyg som skall användas samt hur delen skall spännas fast. I CAM-programmet
orienteras detaljen som den skall vara placerad i maskinen där den kommer att
bearbetas. När beredningen är klar har ett program över bearbetningen skapats och
operatören kan simulera maskinens arbetsgång för hur bearbetningen av detaljen
kommer att ske. Om det skulle visa sig att det är olika mått i 3D-modellen jämfört
med detaljritningen, kontaktar arbetsledaren konstruktören hos det uppdragsgivande företaget för att säkerställa vad som gäller. Det är viktigt att operatören vid
beredningen i CAM-programmet förstår vad detaljen är till för och om den skall
monteras samman med andra delar eftersom det påverkar vad för slags verktygsoch skärdata operatören skall mata in. Operatören försöker att göra beredningen av
en detalj från så få lägen som möjligt i maskinen. Dels för att undvika att lossa och
förflytta detaljen men också för att minimera uppspänningstider vilket är mer
kostnadseffektivt. Det underlättar även för maskinoperatören då det är fysiskt
krävande att lossa och förflytta detaljer.
4.2.2.2 Ostrukturerad intervju och observation med företag 2
Det här företaget är ett mindre familjeföretag med totalt fyra anställda. De använder
sig enbart av detaljritningar från kunder och konstruktörer för att skapa sina CNCprogram. I enstaka fall kan de göra detaljritningar själva som sedan granskas av en
utomstående part för att kunna försäkra sig om kvaliteten. Viss programmering sker
vid dator i ett NC-program som heter NC-edite, istället för vid deras CNC-maskiner.
De använde både ISO-programmering vid den ena svarven och en kombination av
ISO och cykelprogrammering vid den andra. ISO- programmering låter operatören
ha kontroll och cykelprogrammering låter maskinen själv beräkna hur resultatet
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skall uppnås. Det finns tillfällen där en manuellt styrd svarv kan användas för att
snabbare bearbeta detaljer än om bearbetningen skulle gjorts i någon av de CNCstyrda svarvarna.
4.2.2.3 Intervju med lagledare från företag 3
Intervjun med företag 3 genomfördes via Skype och fungerade som en första mer
strukturerad intervju. En lagledare ansvarar för ett team bestående av operatörer
där huvuduppgiften är att stötta sina arbetskolleger i arbetet. Lagledaren och
operatörerna har hand om tillverkningen av cylinderhuvuden till motorer. I arbetet
med riggning, fastspänning och kontroll behövs kontrollinstruktioner som
specificerar vad som skall mätas för att säkra kvaliteten. Operationsritningar
används för att kunna tolka deras kontrollprogram. En del mått som finns i
operationsritningarna används inte, i huvudsak tittar operatörerna efter vilket
nolläge maskinen skall utgå från. Hos företaget genomför inte operatören någon
CAM-beredning, då arbetsuppgifterna är att säkerställa att detaljerna är enligt
kravspecifikationen, ser till att maskinerna är i produktion, rengöring av maskinerna
samt att de arbetar för att optimera deras produktionsprocess.
4.2.2.4 Observation och intervju med ÅF:s leverantör
Inom det här företaget roterar de vem som skall CAM-bereda och de använder sig av
den senaste versionen av Mastercam. Vid CAM-beredning används artikelnummer
och revisionsnummer för att veta vilken 3D-modell som skall hämtas och läsas in i
Mastercam. När modellen hämtas till Mastercam är den i STEP-format. Det första
beredaren gör vid beredning är att bestämma hur detaljen skall vara placerad i
maskinen. För att få förståelse över detaljen, hur den till exempel skall monteras
samman med övriga delar, tittar beredaren på sammanställningsmodellen. Det för
att få grepp om vilka ytor som är viktiga att få till rätt då det är vanligt förekommande
att konstruktören har satt ut onödigt snäva toleranser på exempelvis ytor som inte
är en kontaktyta. För att kunna skapa bra program behövs förståelse över hur
maskiner fungerar. Programmeringserfarenhet leder till program som utför
snabbare tillverkning vilket reducerar tid och därmed pengar. Hos företaget har
varje maskin en egen postprocessor som transformerar CAM-programmet till NCkod som instruerar maskinen hur detaljen skall tillverkas. Det är viktigt att
beredaren har förståelse över hur maskinen beter sig för att få till rätt former och
ytor på detaljen. CAM-programmet signalerar till beredaren om det nyskapade
bearbetningsprogrammet är praktiskt genomförbart innan det går att spara. Det är
en bra kontrollfunktion för att se om bearbetningsprogrammet är rätt. Även en
simulering av bearbetningen i maskinen skapas när programmet är färdigt. Innan
programmet skickas till maskin kontrollerar beredaren bearbetningen genom att
titta på simuleringen. Simuleringsverktyget är både tids- och kostnadseffektivt då fel
kan upptäckas innan bearbetning. Det är även fördelaktigt då beredaren kan
utvärdera om programmet skulle kunnat göras annorlunda för att minska
tillverkningstiden och därmed kostnaden. Förutom vid CAM-beredning används
detaljritningarna vid inköp av material för att kunna läsa av material och vikt.
4.2.2.5 Strukturerade intervjuer hos ÅF:s leverantörer
Intervjuerna utfördes med operatörer hos två av ÅF:s leverantörer. De genomfördes
likt intervjuerna med konstruktörerna, men dessa var inriktade på CAMberedningen och övrigt arbete kring tillverkningen, svaren kan ses i Bilaga 1.
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Målet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för hur CNC-operatören och
maskinoperatören arbetar och vad som behövs för att göra det arbetet. Främst med
fokus på 3D-modellens och detaljritningarnas användning och vilken information
som i dagsläget inte anses vara nödvändig i detaljritningar. Intervjuerna behandlade
även vilka programvaror operatörerna använder och hur de tror att deras arbete ser
ut i framtiden.
CNC-operatörerna beskriver sitt arbete som utmanande och mångfacetterat, med
arbetsuppgifter bestående av beredning av tillverkningen, CAM-beredning, riggning
av detaljer i maskiner såsom svarv och fräs. De utför även kontroller av
tillverkningsresultatet där detaljritningarna är grunden för kontrollmätningarna.
För att genomföra CAM-beredningen behövs CAD/CAM-program, bra detaljritning
och filunderlag, korrekt STEP-fil, maskinförståelse och att detaljen är väl
genomtänkt. För att kunna rigga detaljen behövs bra underlägg för att få
arbetsstycket att vara stabilt och sitta fast under bearbetningen.
När de står inför uppgiften att tillverka får de 3D-modellen och detaljritningar på
detaljen. 3D-modellen används för att diskutera utifrån, göra beredning,
verktygsbanor och bedöma riggning. Den kan även användas för att ta fram mått och
se hur detaljen skall monteras ihop. Detaljritningarna når CNC-operatören samtidigt
som 3D-modellen och används också för visualisering och underlag till beredning.
De används för informationsframtagning, förmedling av håldjup, materialtjocklekar,
genomförande av kontroller och som kravspecifikationer.
Om 3D-modellen och detaljritningens information skiljer sig åt råder det
meningsskiljaktigheter om vilken som skall ses som den rätta. Några av de
intervjuade informanterna upplever att detaljritningarna innehåller överflödig
information men det finns samtidigt de som anser att det inte finns det.
I framtiden tror de att CAM-programmet skulle kunna göra kompenseringar för att
nå toleranserna på egen hand. CAM-program tros även kunna ge beredningsförslag
som sedan kan godkännas eller korrigeras av CNC-operatören.
Människor kommer troligen vara mindre involverade i CAM-beredningen, eftersom
CAM-program förväntas kunna förstå 3D-modellen och utifrån den göra ett program
för bearbetningen. Intervjuerna från förstudien sammanfattas av Tabell 1.
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Tabell 1. Yrkesrollernas arbetsuppgifter samt informationsöverföring

Konstruktör
Konstruktören skapar 3D-modeller och
detaljritningar i CAD-program. Skickar
modell i STEP-format och detaljritning i
PDF-format till tillverkarna.

Beredare
Bereder ett tillverkningsprogram med
hjälp av 3D-modell och detaljritningar i
CAM-program. Programmet skickas
sedan till maskinen.

Maskinoperatör
Riggar maskinen och placerar detaljen
enligt detaljritning och tillverkningsprogram. Kontrollerar därefter
tillverkad detalj.

4.2.2.6 Strukturerad intervju med offertansvarig hos en av ÅF:s leverantörer
En intervju med den offertansvarige hos ÅF:s leverantör genomfördes då det
identifierats att även den rollen är mottagare av 3D-modell och detaljritning, se
Bilaga 1 för svarssammanställning. Inga specifika frågor inriktade till den
yrkesrollen hade förberetts vilket innebar att intervjun gjordes utifrån intervjuunderlaget framtaget för CNC-operatörer.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ta fram offerter till kunder. För att kunna
göra det behövs en korrekt STEP-fil och detaljritning.
3D-modellen används för att se detaljen och ta fram mått som saknas i detaljritningen. Detaljritningarna ger information såsom vikt, mått och antal hål. Om 3Dmodellen och detaljritningens information skiljer sig åt anses 3D-modellen vara rätt
men det behöver kontrolleras med konstruktören. Hur kunderna utformar sina
detaljritningar skiljer sig åt.
En framtidslösning för offertarbete skulle kunna vara att använda en grov 3Dmodell med information om material, vikt, totalmått och antal hål, vilket är den
viktigaste informationen för att kunna beräkna vad tillverkningen kommer att kosta.
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4.2.2.7 Sammanställning av enkätsvar från ÅF:s leverantörer
Det var fyra av ÅF:s tillverkare som svarade på enkäten. Alla hade kompetens att
CAM-bereda och det de behövde för att kunna göra detta var solidmodell,
detaljritningar, CAM-program och en dator att använda dessa i. 3D-modellen
används för kalkylering, beredning, att se hur detaljen ser ut, ta ut mått, tillverkning,
beräkna cykeltider, montering m.m. Det innebär att de använder den allt ifrån
dagligen till någon gång i veckan beroende på arbetsuppgift. Detaljritningarna får de
tillgång till dagligen eller vid varje förfrågan och de använder dem för att exempelvis
läsa av mått, krav och toleranser samt att bedöma detaljens pris. Om informationen
i 3D-modell och detaljritning skiljer sig åt anser hälften av de tillfrågade att 3Dmodellen är rätt och hälften anser att detaljritningen är rätt. Det visar återigen en
tydlig meningsskiljaktighet gällande frågan men samtidigt bekräftas det att det är
något som löses genom att kontakta berörd konstruktör. De flesta tillverkarna anser
att deras kunders detaljritningar skiljer sig åt och då är det skillnad gällande hur
komplett detaljritningen är vad gäller måttsättning, toleranser och hänvisningar.
Enligt enkäterna använder tre av fyra Mastercam och den fjärde använder Surfcam.
STEP är det filformat tillverkarna får 3D-modellerna i men det finns andra filformat
som används och det varierar vilka det är. Företagen använder främst CNC-styrda
fräsar och svarvar. Det var intressant för att förstå i vilken typ av maskiner som
tillverkningen sker i då det påverkar hur detaljerna utformas. I framtiden tros mer
3D-underlag användas samt att konstruktören kommer att ta fram mer utarbetade
lösningar där hänsyn tagits till hur bearbetningen skall görs redan i utvecklingsstadiet. Något som skulle effektivisera tillverkningen då stora problem i 3Dmodellerna inte behöver lösas av tillverkarna.
4.2.3 Utbildning – inom teknisk utrustning, programvaror och maskiner
För att kunna förbättra kunskapen om hur framtiden ser ut för CNC-operatörer
genomfördes en intervju med två lärare på ett gymnasium inriktad på teknisk
utrustning, programvaror och maskiner. Förhoppningen var att få bättre inblick i
hur eleverna förbereds för arbetslivet, samt vad för verktyg de lär sig att använda.
4.2.3.1 Strukturerad intervju med lärare på teknikgymnasium
För att få en inblick i hur utbildningar idag lär ut om tekniska utrustningar,
programvaror och maskiner kontaktades ett teknikgymnasium i Skövde. Vad gäller
informationen i detaljritningarna anser de intervjuade lärarna att det som finns i
detaljritningen är relevant då det är kundkrav. Detaljritningarna är styrdokument
som mätning och kontroll utgår ifrån. Hur det kommer att se ut i framtiden vad gäller
detaljritningar och 3D-modeller inom tillverkningsindustrin har lärarna inte någon
riktig uppfattning om. Generellt är utbildningen inriktad på hur tillverkningstekniker och processen fungerar idag. I CAD använder de sig av Inventor 2017 och i
CAM används Fusion-CAM. För dataöverföring mellan CAD och CAM använder de sig
av ett format som heter Parasolid .x_t, då det av erfarenhet har fungerat bra. I
framtiden anser lärarna att 3D-skrivare kommer utvecklas och bli större på
marknaden men att det kommer troligtvis inte ta över marknaden helt då det finns
andra bra och billiga tillverkningstekniker som exempelvis gjutning.
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5 Slutsatser från teori och empiri
Nedan presenteras de slutsatser som framkommit utifrån de genomförda
metoderna informationsinsamling, funktionsanalys, intervju, observation och enkät.
Slutsatserna som presenteras i kapitlet är en sammanställning inför genereringen av
lösningsförslagen. Här visas kartläggningen av ÅF:s och deras externa tillverkares
produktionsprocess med särskilt fokus på detaljritningar och 3D-modellers syften
och användningsområden.

5.1 Processen utifrån fallstudie
Det här är en sammanfattning av vilka mottagarna av 3D-modeller och
detaljritningar är samt till vilka områden de används. I Figur 12 ses ett gantt-schema
med vilka aktiviteter som kan effektiviseras om tillverkningsunderlaget förändras. I
Figur 13 visas ett flödesschema över 3D-modell och detaljritningarnas användningsområden.
När ÅF får ett uppdrag av en kund börjar de med att konstruera layoutförslag över
produkten genom 3D-modeller och detaljritningar. För att kunna ge kostnadsförslag
till uppdragsgivaren som gjort beställningen skickar ÅF 3D-modeller och
detaljritningar till olika tillverkare för att i sin tur få en offert över
tillverkningskostnaden. ÅF beslutar sedan vilket företag som skall få tillverka
produkten. Vidareutveckling av 3D-modeller och detaljritningar utförs av ÅF:s
konstruktionsteam tills att varje detalj anses vara korrekt. Sammanställningsmodeller och detaljmodeller med tillhörande ritningar skickas till tillverkningsföretaget. Väl där använder beredaren 3D-modellerna och detaljritningarna för att
skapa tillverkningsprogram i CAM-program som instruerar maskinen hur den skall
tillverka detaljerna. Innan beredaren skickar tillverkningsprogrammet till maskinen
har maskinoperatören ansvar för att ställa in och rigga maskinen samt att sedan byta
bitar mellan turerna. När detaljerna är färdigtillverkade synas och kontrollmäts de
av maskinoperatören med hjälp av detaljritningarna.

26

Figur 12. ÅF:s produktutvecklingsprocess

Figur 13. Flödesschema över 3D-modell och detaljritningars användningsområden
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5.2 Slutsatser av fallstudien utifrån ett lean-perspektiv
Genom att införa ett lean-tänk i projektet hamnar fokus på att försöka skapa ett
effektivt arbetsflöde genom ÅF:s process. Därför har ÅF och deras externa
tillverkares PU-process kartlagts för att identifiera och eliminera onödiga hinder och
stopp. Målet med projektet är att se hur konstruktörens arbete kan effektiviseras
och därför granskas specifikt ÅF:s arbetsfas för att identifiera icke- värdeskapande
aktiviteter så kallade flaskhalsar, se Figur 14.

Figur 14. Överblick över ÅF:s arbetsflöde med markerat område inom projektet där flödet kan påverkas av
eventuellt icke-värdeskapande aktiviteter

Modig och Åhlström (2014) förklarar att det finns bland annat ett kännetecken för
flaskhalsar i en process. Före flaskhalsar uppstår det alltid en kö. Det som kan skapa
en kö innan flaskhalsen är flödesenheten som exempelvis kan vara material,
människor eller information. I det här fallet är det information som är flödesenheten
i ÅF:s arbetsprocess. Tiden för aktiviteten när ÅF:s konstruktörer arbetar med
tillverkningsunderlaget varierar beroende på hur komplexa detaljerna är. Därmed
är tiden variationen som påverkar flödesenhetens ledtid. Variationer finns alltid i
processer och kan i stora drag delas in i tre kategorier flödesenhet, resurs eller yttre
faktorer. Flödesenheten kan exempelvis vara att kunder hos en frisör vill ha olika
frisyrer, vilket gör att variation skapas. Resurser kan exempelvis vara att maskiner
hos tillverkarna går sönder. Yttre faktorer kan vara att försäljning av badkläder är
mycket säsongsbetonat (Modig & Åhlström 2013). Eftersom variationen i det här
fallet är aktivitetstiden som påverkas av variationen av informationen finns det hög
risk att informationen bildar en kö, se Figur 15. Aktiviteten med tillverkningsunderlaget kan därmed ses som en flaskhals i ÅF:s arbetsflöde. Aktivitetsmodellen i
Figur 15 visar hur ÅF:s konstruktörer procentuellt fördelar arbetstiden mellan 3Dmodeller (70 procent) och detaljritningar (30 procent).
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Figur 15. Informationen är en flödesenhet som påverkar aktivitetstiden, där med skapas variation

Genom att granska arbetet med detaljritningar och minska det som kan vara onödigt
och överflödigt arbete kan variationen av det påverkas och effektiviseras. Onödig
information i detaljritningarna ökar variationen på grund av olika människors
tolkningar och förståelse för informationen. Det gäller även vid flera av processens
faser där informationen skall tolkas.

5.3 Syfte och funktion av tillverkningsunderlaget utifrån förstudien
Idag anser ÅF:s konstruktörer att framställningen av detaljritningarna är ett
tidskrävande moment och att användningen av dem hos tillverkarna inte är så hög.
För konstruktörerna är 3D-modellen ett viktigt verktyg för att kunna samarbeta
genom visualisering av produkten inom sina team och för att kommunicera till sina
kunder och externa tillverkare. Idag tas detaljritningar med fullt utsatt information
fram utifrån 3D-modellen. Konstruktörerna ser gärna en förändring för att minska
tiden med detaljritningar.
Hos tillverkare har det visat sig att detaljritningar används relativt frekvent genom
offertarbete, beredning, riggning av maskiner samt kontrollmätning. Vid CAMberedningen används 3D-modellen som grund och detaljritningen är ett
komplement för att kontrollera mot. Hur mycket detaljritningar används beror till
stor del på mottagarens erfarenhet inom arbetsuppgifterna. Det vill säga att en
beredare som arbetat i 20 år har mindre nytta av detaljritningar och kan fatta beslut
utifrån 3D-modellen. En nyanställd beredare med låg erfarenhet har därmed ett
större behov av detaljritningen. Genom observationer hos tillverkarna visade det sig
att detaljritningarna användes ofta som kommunikationsverktyg mellan
medarbetarna när frågor uppstår. Det framkom att det finns vissa konsekvenser och
problematik med att frångå detaljritningar i tillverkningsfasen. Idag är
detaljritningarna de juridiskt bindande dokumenten och de mest informationsbärande. Det finns också teknisk problematik med att frångå detaljritningar
eftersom det krävs nya versioner av CAD-program med funktioner där 3D-modeller
kan modelleras med insatt PMI. Dessutom måste CAD-programmet klara av att
transformera 3D-modellfilen till ett format som går att öppna i CAM-programmet.
Tillverkarna anser att det kommer vara svårt att inte använda detaljritningar som
underlag i tillverkningen.
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5.4 Kravspecifikation för tillverkningsunderlaget inom olika arbetsmoment
En kravspecifikation skapades, för att sammanställa vilken information som krävs
som tillverkningsunderlag, detta gäller oavsett hur informationen förmedlas, se
Tabell 2. Det är vanligt att utforma kravspecifikationer med både krav och önskemål
för vad som skall uppfyllas. Kraven och önskemålen uttrycks helst så att de går att
mäta. Ofta anges enheten och värdet som skall uppnås av kraven och önskemålen
(Cross 2008). Dock har denna kravspecifikation utformats endast innehållande krav
på vad som skall kommuniceras. Det var inte aktuellt att använda några önskemål
då informationen antingen behövs eller inte behövs. Allt som anges är olika
informationskrav som de berörda rollerna har för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. Kravspecifikationen används för att generera och utvärdera
lösningsförslagen.
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Tabell 2. Kravspecifikation indelad i de olika yrkesgruppernas krav på vad som skall kommuniceras via
tillverkningsunderlaget

Offert

CAM-beredning

Riggning av maskin

Kvalitetskontroll

Totalmått

Totalmått

Totalmått

Totalmått

Nolläge på detalj

Nolläge på detalj

Nolläge på detalj

Nolläge på detalj

Massa

Massa

Massa

Massa

Material

Material

Material

Toleranser

Toleranser

Helhetsbild av detalj

Helhetsbild av detalj

Materialbehandling

Materialbehandling

Sammanställningsmodell

Sammanställningsmodell

Konstruktionsföretag

Konstruktionsföretag

Kundföretag

Kundföretag

Ritningsnummer

Ritningsnummer

Revisionsnummer

Revisionsnummer

Designad av

Designad av

Ritat av
(för 2D-ritning)

Ritat av
(för 2D-ritning)

Håldjup

Håldjup

Skala (för 2D-ritning)

Skala (för 2D-ritning)
Antal hål (ett
lägesmåttsatt)

Toleranser
Helhetsbild av detalj

Antal hål (ett
lägesmåttsatt)

Antal hål
Hel STEP-fil
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6 Lösningsförslag
Utifrån slutsatserna av resultatet från teori och empiri som genererats under
förstudien har tre lösningsförslag tagits fram. De tre lösningsförslag är följande:
lösningsförslag 1, detaljritning med reducerad information med tillhörande 3Dmodell, lösningsförslag 2, en 3D-modell som innehåller all PMI utan detaljritning och
lösningsförslag 3 som är en kombination av lösningsförslag 1 och 2, en 3D-modell
med reducerad PMI utan detaljritning. Tre detaljer valdes ut gemensamt med
industriandledaren för att användas i utvärderingen, deras ursprungsritningar kan
ses i Bilaga 2.
Mottagarna och användningsområdena för 3D-modeller och detaljritningar har nu
kartlagts och problemområden identifierats. Därmed har de tre lösningsförslagen
skapats för att uppfylla beredarens, maskinoperatörens och den offertansvariges
informationskrav för att kunna utföra deras arbetsuppgifter och uppnå ett bra
tillverkningsresultat.
Lösningsförslagen
strävar
mot
att
effektivisera
konstruktörens arbete och förebygga risken för onödiga fel. Med de här
lösningsförslagen är tanken att konstruktören kan fokusera på att skapa väl
genomtänkta 3D-modeller så att tillverkningsunderlaget inte skapar onödiga fel och
missförstånd senare i tillverkningsfasen.
För att säkerställa att lösningsförslagen uppfyller mottagarnas krav och behov
kommer de att jämföras med kravspecifikationen som skapades utifrån resultatet
från intervjuerna, observationerna och funktionsanalysen. Det är viktigt att både
beredare och maskinoperatörer kan utföra sina arbetsuppgifter även om det är
konstruktörens arbete som skall effektiviseras med hjälp av lösningsförslagen.

6.1 Generering av lösningsförslag
Efter att ha genomfört de inledande delarna i PDCA-metoden, plan- och delar av dofasen, kunde genereringen av lösningsförslag börja. Grunden för genereringen är
informationsinsamlingen från teori och empiri samt sammanställningen av dem i
kravspecifikationen. Under dessa faser hade olika lösningsförslag identifierats. Att
hitta lösningsförslag för att effektivisera konstruktörernas befintliga arbetsprocess
var något som skulle uppnås då det skulle kunna användas direkt om det fungerade.
Det var bara ett lösningsförslag som identifierats som fått ett nej från ÅF på grund
av att det skulle kräva omställningar i filhanteringssystemen och kunna innebära att
tillverkarna skulle kunna få tillgång till ursprungsfiler, något ÅF inte önskade.
För att se om ÅF:s konstruktörer ägnar sig åt arbetsmoment som inte är
värdeskapande användes kravspecifikationen för att utvärdera tillverkningsunderlaget som används idag. Först granskades 3D-modellen för att se vilken
information som kunde checkas av från kravspecifikationen och sedan undersöktes
det vilken information som behövde finnas kvar i detaljritningen. Den resterande
informationen som fanns i detaljritningen kunde sedan tas bort. Viss information
behövde fortfarande förmedlas via både 3D-modell och detaljritning då vissa
mottagare behövde få den presenterad på olika sätt. Med utgångspunkt från det
gjordes ett lösningsförslag som består av en 3D-modell och en detaljritning med
reducerad information.
Nästa lösningsförslag som identifierats var att använda MBD. Det var ett
lösningsförslag som baserades på teknikutveckling och var viktigt att basera ett
lösningsförslag på för att testa om MBD helt och hållet kan ersätta detaljritningar
som förstudien visat tecken på. Det var viktigt att förstå hur MBD-applikationen i
Inventor fungerar i praktiken och för att göra det användes tre olika detaljer från ÅF
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som sedan skulle användas för att testa de olika lösningsförslagen med användarna.
Att testa MBD-verktyget innan lösningsförslagen fastställts var användbart då det
gav en bättre uppfattning om möjligheterna och de eventuella förbättringarna som
kunde göras med hjälp av verktyget.
Det sista som undersöktes var hur det skulle fungera att kombinera de två
föregående lösningförslagen för att förhoppningsvis kunna åstadkomma en så stor
effektivisering som möjligt med de identifierade lösningsalternativen. Att använda
3D-PDF var något som sågs som viktigt att testa, alltså ingick det också i
lösningsförslagen med MBD. Basen för effektiviseringen är kravspecifikationen
kombinerat med de nya tekniska förutsättningarna som ÅF har tillgång till.

6.2 Lösningsförslag 1 – reducerad information i detaljritning
Lösningsförslag 1 har utarbetats då det identifierats att det finns information i
detaljritningar som kan vara onödig. Därför är det intressant att se om det är möjligt
att reducera informationen i detaljritningarna till det mest nödvändiga och tillverka
detaljer utifrån det. Idag är arbetet med detaljritningar en flaskhals i processen där
aktiviteten inte anses vara helt värdeskapande och där tiden för aktiviteten varierar.
För att minska tiden med arbetet av detaljritningar är det viktigt att förhålla sig till
den information som är ett underlag för tillverkarna. Mycket onödig information
ökar variationen, aktivitetstiden med detaljritningar, och ökar även risken för
onödiga fel. En reducering av informationen skulle troligtvis göra det lättare att tyda
detaljritningar och minska risken för missförstånd. Andra fördelar är att tillverkarna
fortfarande kan använda det som kommunikationsverktyg och konstruktörernas
arbetstid med detaljritningar kan möjligtvis effektiviseras. Med hjälp av
kravspecifikationen har överflödig information kunnat tagits bort, vilket innefattar
teoretiskt riktiga mått och mått som inte är toleranssatta då de följer den generella
toleransen. De mått som är utsatta har snävare toleranser än den generella. Den
informationen som tas bort finns att hitta i 3D-modellen och därmed är
detaljritningar med reducerad information enbart kompletta tillverkningsunderlag
med tillhörande 3D-modell, vilket måste kommuniceras till tillverkaren.
Totalmåtten på detaljen skall finnas kvar i detaljritningen för att kunna användas vid
inköp av material och val av maskin. Vid hål i detaljer bör ett av dem vara
lägesmåttsatt för kontrollmätning. En jämförelse mellan ursprungsritningen med all
information och den nya med reducerad information kan ses i Figur 16 och Figur 17.
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Figur 16. Del av ursprungsritning med all information

Figur 17. Lösningsförslag 1 med reducerad information
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6.3 Lösningsförslag 2 – MBD
Autodesk är en av flera programvaru-utvecklare som har kommit med en MBDfunktion. MBD-funktionen i CAD-program gör att konstruktören kan sätta in
information som idag finns i detaljritningen direkt i 3D-modellen. Därmed kan
arbetet och användningen av detaljritningar reduceras. Den här funktion valdes att
testas i lösningsförslag 2 då det enligt trendanalysen från internet anses vara
framtidens lösning och rätt steg mot avvecklingen av de traditionellt använda
detaljritningarna inom tillverkningsprocessen. Eftersom att den här funktionen är
relativt ny och öppnar upp för nya sätt att effektivisera konstruktörens arbete med
tillverkningsunderlaget var det intressant att utvärdera det. Lösningsförslag 2 är en
3D-modell med fullt utsatt PMI som skall testas som tillverkningsunderlag utan
någon detaljritning. Förhoppningen med detta förslag är att beredaren skall kunna
skapa tillverkningsprogram i CAM-programmet och att resultatet skall kunna
kontrolleras med hjälp av 3D-modellen. 3D-modellen som skall utvärderas kan ses i
Figur 18, och har försetts med tillhörande PMI. Exempel på notationer som kommer
att finnas i 3D-modellen är totalmått, ytfinhet, lägeriktighet och referensytor. Även
annan typ av information som idag finns i ritningshuvudet kommer att kopplas till
3D-modellen. Lösningsförslaget skall undersöka om all information som i dagsläget
finns i detaljritningar istället kan förmedlas i 3D-modellen. I och med det motverkas
förvirringsmoment som kan uppstå om information är olika mellan 3D-modellen och
detaljritningen. 3D-modellen med all PMI kommer att sparas i STEP AP 242-format
för att kunna öppnas och utvärderas i företagens CAM-program, Mastercam 2017.
När 3D-modellen öppnas i Mastercam är förhoppningen att all PMI skall finnas kvar.
Eftersom MBD-funktionen är en relativt ny och uppdaterad funktion i nya CADprogramversioner har det tagits i beaktning att det kan hända att information faller
bort från 3D-modellen när den exporteras till STEP och sedan öppnas i Mastercam.
Som komplement till 3D-modellen har en tillhörande 3D-PDF skapats ifall att
Mastercam inte kan öppna upp modellen med PMI. 3D-PDF:er är en digital ritning
som påminner om dagens detaljritningar. I 3D-PDF:en sparas 3D-modellen med all
utsatt PMI där den kan roteras, ses i genomskärning och i olika vyer, se Figur 19.
Filformatet av 3D-PDF:er går att öppna i Adobe, ett datorprogram till för att skapa,
visa och redigera PDF-filer (Adobe 2017). Det gör att företag inte är begränsade till
en specifik CAD- eller CAM-licens för att öppna 3D-PDF:er. Det finns även möjlighet
att mäta i 3D-modellen som 3D-PDF. Konstruktören kan välja att skapa olika vyer i
CAD-programmet för att visa specifika delar tydligare på detaljen, vyerna följer med
när 3D-modellen exporteras till 3D-PDF. Mycket av informationen om detaljen, så
som värmebehandling och material som ÅF idag förmedlar i sina detaljritningar
följer automatiskt med till 3D-PDF:en när 3D-modellen exporteras. Till
lösningsförslag 2 har vissa tillägg gjorts till 3D-modellfilen, till exempel den
generella toleranser och ytfinheten.
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Figur 18. Lösningsförslag 2, 3D-modell med PMI

Figur 19. Lösningsförslag 2 som 3D-PDF
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6.4 Lösningsförslag 3 – 3D-modell med reducerad PMI
Både lösningsförslag 1 och 2 är lösningar som möjligen skulle kunna effektivisera
konstruktörens arbete och minska aktivitetstiden med detaljritningar. Därmed var
det intressant att kombinera de två förslagen med varandra vilket skapade ett tredje
lösningsförslag. Lösningsförslag 3 är en 3D-modell som innehåller reducerad PMI,
se Figur 20. Förslaget är utformat för att möta tillverkarens informationsbehov,
minska konstruktörens arbetstid genom att ta bort onödig information samt att
motverka misstolkningar och omarbete. Även detta lösningsförslag kommer att
innehålla en 3D-PDF ifall att information faller bort vid filöverföringen till CAMprogram. Om den behöver användas vid beredning och kontrollmätning återstår att
se under utvärderingen av förslaget.

Figur 20. Lösningsförslag 3-3D-modell med reducerad PMI
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6.5 Utvärdering av lösningsförslag
När de tre lösningsförslagen var färdigställda granskades de tillsammans med
industrihandledaren för att diskutera om rätt information tagits bort. Det för att
förbereda inför testet av lösningsförslagen med tillverkarna.
De tre olika lösningsförslagen utvärderades sedan tillsammans med två CNCoperatörer genom observationer med hjälp av talk out loud protocol-metoden vilket
innebär att deltagaren säger högt vad den tänker och gör. Testet vid utvärderingen
går ut på att operatören får skapa ett CNC-program i CAM- programmet utifrån de
olika förslagen. Operatören får till sig en STEP-fil med 3D-modell och tillhörande
detaljritning, lösningsförslag 2 och 3 har en tillhörande 3D-PDF, och får sedan
programmera utifrån det. Om problem uppstår under testet, som exempelvis att 3Dmodellen inte har kvar notationerna med PMI när den öppnas i CAM-programmet
förses operatören med en 3D-PDF för att kunna fortsätta.
6.5.1 Utvärdering med CNC-operatör
Utvärderingarna genomfördes med två CNC-operatörer. Operatörerna som
genomförde testen och utvärderingen har flera års erfarenhet inom beredning och
maskintillverkning vilket kan ha påverkat utvärderingsresultatet.
6.5.1.1 Lösningsförslag 1
Det första lösningsförslaget blev godkänt och var framgångsrikt då operatörerna
hade all nödvändig information som behövdes för beredning och kontrollmätningar.
Operatörerna uttryckte att de behöver ha är kritiska mått som har toleranser. Viss
information, exempelvis diametrar och radier, som ej var utsatta i detaljritningen
upptäcktes via 3D-modellen. Operatörerna kan med hjälp av mätverktyg i
Mastercam ta ut intressanta mått i 3D-modellen. Det bekräftar att information som
finns att hämta från 3D-modellen i CAM-program inte behöver vara utsatt i
detaljritningen också.
6.5.1.2 Lösningsförslag 2
Vid utvärderingen av lösningsförslag 2 visade det sig att alla notationer i modellen,
mått och toleranser, hade fallit bort när den konverterades till neutralformatet STEP
AP 242. Det gjorde att informationen som var utsatt i 3D-modellen inte kunde ses i
Mastercam. Därmed fungerar inte MBD-funktionen fram till tillverkaren. För att ta
reda på vad problemet berodde på kontaktades Mastercams återförsäljare i Sverige.
Återförsäljaren förklarade att vissa koder i modellfilen i Inventor kan vara låsta
vilket gör att de inte kan konverteras till STEP AP 242.
6.5.1.3 Lösningsförslag 3
Samma problem som uppstod i lösningsförslag 2 hände med lösningsförslag 3. PMI
i modellen visades inte när den öppnades i Mastercam, dock fanns linjerna och
ramarna som används för att sätta ut mått och toleranser kvar. Då STEP-filen inte
visade PMI:n användes 3D-PDF:en för att förmedla informationen. Operatörerna fick
instruktioner om var i 3D-PDF:en information kan hittas som vanligtvis ses i
ritningshuvudet. Operatörerna fick instruktioner då det var första gången 3D-PDF
användes. Beredningen gjordes med 3D-PDF som komplement till 3D-modellen.
Responsen på 3D-PDF:en var att den såg rörig ut men den innehöll nödvändig
information. Fördelar med 3D-PDF:en är att det går att markera intressanta mått
som lyses upp och visar var på detaljen måttet eller toleransen gäller. Det går även
att välja ut intressanta mått med hjälp av ett modellträd. Utvärderingstesten gick bra
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och operatörerna kunde skapa bearbetningsprogram med hjälp av lösningsförslag
3.
6.5.1.4 Sammanfattning av utvärdering med CNC-operatörer
I det stora hela var utvärderingarna lyckade eftersom rätt PMI fanns tillgänglig för
operatörerna i lösningsförslagen. Målet var att möta operatörernas informationsbehov vilket bekräftades av utvärderingen. Operatörerna mäter hellre ut mått i 3Dmodellen i CAM-programmet än att leta i detaljritningen, som ofta anses rörig.
Operatörerna anser att den förenklade PMI:n fungerar bra om de får instruktioner
om att följa den generella toleransen på ej utsatt mått. 3D-PDF ansågs vara ett
alternativ för att närma sig en papperslös arbetsprocess och ett tillräckligt underlag
för tillverkning. Utvärderingen visade dock att MDB ännu inte är utvecklat nog för
att kunna tillämpas som kommunikationsmedel via 3D-modell mellan konstruktör
och tillverkare. Interoperabilitetsproblematiken kvarstår mellan CAD- och CAMsystemen och gör att MBD-funktionen inte kan kommuniceras i hela ledet. En åsikt
som framkom var att MBD i CAM-programmet skulle kunna vara mer i vägen än till
hjälp då operatören ofta tar fram linjer och bågar i modellen. Då lösningsförslag 2
inte fungerade som det var planerat kunde utvärderingen inte genomföras
ordentligt.
6.5.2 Utvärdering med konstruktör
För att göra en bedömning om konstruktörens arbete går att effektivisera med hjälp
av lösningsförslagen kontaktades konstruktören som hade gjort ursprungsritningen
till lösningsförslag 1. Konstruktören fick jämföra detaljritningen med reducerad
information och detaljritningen med fullt utsatt information. Att utforma
detaljritningar som lösningsförslag 1 skulle minska aktivitetstiden som läggs på
detaljritningar med 67–75 procent enligt konstruktörens bedömning. Något som
framkom var att detaljritningar med reducerad information måste ha en notation
om att den inte är komplett som underlag utan 3D-modellen. Det eftersom övrig
information förmedlas genom 3D-modellen.
När lösningsförslag 3 skulle utvärderas kontaktades ännu en konstruktör som fick
lämna sin respons på både lösningsförslag 1 och 3. Även den här konstruktören
ansåg att utforma detaljritningar som lösningsförslag 1 skulle innebära en
tidsreducering med ca 67–75 procent av ursprungstiden som ägnas åt detaljritningar.
Att använda sig av 3D-PDF som lösningsförslag 3 innehåller istället för
detaljritningarna blir ett nytt sätt att se mått eftersom vanan redan finns att använda
detaljritningarna. Om konstruktörerna skulle börja arbeta med MBD och sen
använda 3D-PDF skulle de behöva en inlärningsperiod för att kunna utvärdera om
arbetet effektiviserats eller inte. Konstruktören tror att även beredarna skulle
behöva en inlärningsperiod. Om MBD skulle användas för större detaljer med många
notationer finns det risk att det blir svårare att läsa av PMI:n än om den presenteras
via detaljritningarna. Viss information i detaljritningen gör att den blir mer
överskådlig för konstruktören, exempelvis passningar. När enklare detaljers
tillverkningsunderlag skall skapas skulle MBD och 3D-PDF kunna användas, men för
mer komplexa bitar ansåg konstruktören att detaljritningen var det som skulle
användas.
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6.5.3 Utvärdering med offertansvarig
I utvärderingen med en offertansvarig framgick det att lösningsförslag 1:s
detaljritning innehöll tillräcklig information för att användas istället för den
detaljritning som används idag. Det finns situationer då en 3D-modell behövs för att
kunna göra en bättre bedömning av tillverkningskostnaden och med lösningsförslag
1 kvarstår det behovet.
Att använda sig av 3D-PDF:en som lösningsförslag 3 sågs som en förbättring då filen
innehåller all information som den offertansvarige behöver. Att direkt i en fil kunna
ha tillgång till en visuell 3D-modell och övrig PMI ansågs vara en förbättring och det
innebär att färre filer behöver hanteras vid offertarbetet. Den information som är
viktig för att kunna bedöma tillverkningskostnaden är detaljens totala mått i x-, yoch z-led, dess material, vikt och antal hål.

6.6 Val av lösningsförslag
Vid valet av lösningsförslag för ÅF:s räkning diskuterades för- och nackdelar med
lösningsförslag 1 och 3, se Tabell 3. Lösningsförslag 2 föll bort tidigare under
utvärderingen med CNC-operatörerna då MBD:n inte fungerade att transformera till
CAM-programmet. ÅF beslutade att de ville fortsätta med lösningsförslag 3 eftersom
de inom en snar framtid kommer att uppdatera deras Inventorversion till Inventor
2018 som gör det möjligt att börja använda 3D-PDF:er med MBD. Lösningsförslag
3:s förutsättningar diskuterades noggrannare för att klargöra vilka konsekvenserna
skulle kunna bli av att implementera det i företagets arbetsprocess.
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Tabell 3. Fortsatt utvärdering av lösningsförslag 1 och lösningsförslag 3

Lösningsförslag 1

Positivt

Lösningsförslag 3

Kortare arbetstid med
framställningen av detaljritningar,
minskar variationen

Kortare arbetstid med utsättning av
PMI för konstruktör än idag, minskar
variationen

Tydligare layout, mer lättläst
detaljritning för tillverkare

Tydligt då det går att rotera 3Dmodellen, tillgång till 3D-modellen
utan CAD-program

Förenklar utsättning av information i
detaljritningar för konstruktörer

Enklare att göra noggrannare offerter
för tillverkare med utsatt PMI i 3Dmodell i tidigt stadie

Minskar risken för onödig fel och
omarbeten

Mer tid till att fokusera på att 3Dmodellen blir rätt och att informationen som sätts ut blir rätt

Reducerar icke-värdeskapande
aktiviteter för konstruktören

Kan minskar risken för onödig fel och
omarbeten
Reducerar icke-värdeskapande
aktiviteter för konstruktören
Sätta ut information, ex. referensyta,
samtidigt som 3D-modellering utförs
Reducerad pappersanvändning
Kostnadseffektivt

Negativt

Saknas information i det juridiskt
bindande dokumentet

Definiera hur det skall kommuniceras
att det är ett juridiskt bindande
dokument

Måste kommuniceras att detaljritning
och 3D-modell endast är kompletta
tillverknings-underlag tillsammans

Krävs en god utbildningsinsats,
instruktion och inkörningsperiod

Två informationsbärande dokument

Få alla att acceptera förändringen

Mått som inte är utsatta i detaljritning
måste kommuniceras att de följer den
generella toleransen

Alla kommer inte ligga på samma
nivå, resultat kommer skifta
Det finns ingen mall att utgå från till
3D-PDF:en
Två informationsbärande dokument
Besluta om vilken PMI som
skall sättas ut
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6.7 Slutgiltigt lösningsförslag
Det slutliga lösningsförslaget som valdes består av 3D-modellen med MBD som
reducerats enligt kravspecifikationen samt en tillhörande 3D-PDF. 3Dmodelleringen kommer fortfarande att vara det arbetsmoment som
konstruktörerna ägnar mest tid åt. Genereringen av tillhörande 3D-PDF kommer att
vara kortare än att skapa detaljritningen som annars hör till. Detta är något som både
konstruktörer och tillverkare troligtvis gynnas av. Enligt utvärderingen kommer
bara 3D-PDF:er att behöva skickas till tillverkarna i offertfasen då all information
som då behövs finns i 3D-PDF:en. För att tillverkarna kan skall kunna nyttja
informationen för tillverkning kommer de att få tillgång till en STEP-fil med
tillhörande 3D-PDF. Den största skillnaden för tillverkarna blir att tillverkningsunderlag är utformat för att användas digitalt samt att de bara får notationer som
behövs för tillverkningen.
För att tydligare kunna bedöma hur lösningsförslag 3 påverkade arbetsprocessen
gjordes ett par beräkningar.
Tiden det idag tar att ta fram 3D-modeller och detaljritningar motsvaras av 70
respektive 30 procent av den totala tiden för aktiviteten att framställa
tillverkningsunderlaget. Konstruktörerna bedömde under utvärderingen att de
behövde minst 25 procent av tiden det idag tar för att göra detaljritningen enligt
lösningsförslag 1. Eftersom ingen bedömning av tidsreduceringen med att använda
MBD har gjorts av konstruktörerna, då de inte använt det verktyget ännu, användes
bara bedömningarna utifrån lösningsförslag 1. Enligt Quintana et al. (2010) sparas
ingen tid på att använda MBD och därför används konstruktörernas bedömning som
underlag för beräkningen nedan. Hur den totala aktivitetstiden påverkades om
lösningsförslag 3 används beräknades och illustreras i Figur 21.

Figur 21. Procentuell effektivisering av aktivitetstiden med tillverkningsunderlaget
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7 Diskussion
Syftet med examensarbete har varit att ta fram ett eller flera förslag på hur
konstruktörens arbete kan effektiviseras och förenklas. Enligt ÅF har
detaljritningarna överflödig information som de anser att tillverkarna inte använder
sig av om de har tillgång till en 3D-modell. Det gör att konstruktörerna spenderar tid
som inte är värdeskapande för mottagaren. Huvudmålet inom projektet har varit att
effektivisera och förenkla konstruktörens arbete med tillverkningsunderlaget. För
att nå det har vissa delmål behövts uppnås. Först identifierades vilka mottagarna till
tillverkningsunderlaget är, vilken information som förmedlas och om det kan finnas
onödig information i dem. Det har varit viktigt att kartlägga hur processen ser ut från
konstruktör till tillverkare för att få en uppfattning om vilka konsekvenser det skulle
bli av eventuella förändringar i tillverkningsunderlaget.
Metoderna som valts ut har varit passande för projektet eftersom nödvändig
information kunnat genereras. I uppstarten var det mycket informationsinsamling i
form av litteraturstudier, forskning om olika programvarusystem uppföljning av
webbinarium och youtube-kanaler. Mycket inom det här projektet har varit helt nytt
och främmande och därför behövdes en väldigt bred informationsinsamling till en
början. Äldre litteratur användes för att få förståelse för grunden av CAD, CAM och
CNC-teknik. Nyare information från webbsidor och youtube har använts för att
komma fram till hur utvecklingen ser ut idag och vilka tillgängliga
tekniker/förutsättningar som går att använda för att effektivisera PU- processen.
Funktionsanalysen var nödvändig för att precisera vad för slags information som
idag förmedlas via tillverkningsunderlaget. Det gav en grundförståelse som var
viktig inför intervjuerna med de olika tillverkarna.
De inledande besöken hos tillverkare med observationer och ostrukturerade
intervjuer gav en generell bild om vad det innebär att vara CNC-operatör. Besöken
var nödvändiga eftersom det var svårt att förstå med teorins hjälp hur arbetet går
till hos tillverkare. De kunde dock ha genomförts tidigare för att komma i kontakt
med mottagarna av tillverkningsunderlaget. Observationerna skedde senare än
enligt projektplanen vilket bidrog till att det blev stressigt i slutet av projektarbetet
vid utvärderingsfasen. De tre första företagen som kontaktades arbetar från skilda
förutsättningar vilket gav insikt om hur komplext det är att göra ändringar i
tillverkningsunderlaget.
Att använda observationsmetoden talk out loud protocol vid utvärderingarna var
givande. Det gav direkt feedback genom hela testet och inblick i användarens
upplevelse samt interaktion med informationen.
Intervjuerna hade en betydande roll i det här projektet för att samla in mottagarnas
krav och behov. Det är med hjälp av intervjuerna som en mer detaljerad uppfattning
kring användningsområdena och funktionerna av 3D-modeller och detaljritningar
har kunnat uppnås. Utifrån den insamlade informationen har en kravspecifikation
kunnat sättas samman som har varit användbar för att komma fram till
lösningsförslagen. Om intervjuer hade genomförts tidigare i projektet hade fler
kunnat utföras med fler informanter och därmed genererat mer information för att
få en bredare uppfattning om tillverkningsfasen. Det blev tyvärr inte så på grund av
komplikationer mellan ÅF och deras externa tillverkare. En annan aspekt för att få
ett mer jämförbart resultat från intervjuerna var att utförandet av dem hade kunnat
vara mer likt.
Enkäter var bra då huvudsyftet med dem var att kartlägga vilka CAM-program som
ÅF:s externa tillverkare använder, dock varierande svarskvaliteten på många av de
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andra frågorna. Svarsfrekvensen var god men antalet utskickade enkäter hade
önskvärt kunnat vara fler. Det var svårt att nå rätt företag och de med rätt yrkesroll
och kompetens.
Projektet har i helhet gått bra och ÅF har valt att gå vidare med utredning av
lösningsförslag 3. Huvudmålet samt delmålen för projektet är uppnådda med hjälp
av förslaget och gör att konstruktörens arbete med tillverkningsunderlaget kan
fokuseras på mer värdeskapande aktiviteter. Från utvärdering med konstruktör har
det framkommit att detaljritningar med reducerad information kan minska
konstruktörens arbetstid med 67–75 procent av ursprungstiden som ägnas åt en
detaljritning. Den bedömningen gjordes utifrån en specifikdetalj vilket innebär att
den tidsreduceringen troligtvis inte gäller alla ÅF:s detaljritningar. En konstruktör
kan behöva göra hundratals detaljritningar vid ett uppdrag och att ägna timmar till
att ta fram tillverkningsunderlag som inte används fullt ut kan upplevas som
meningslöst arbete för individen. Det anses vara en onödig kostnad för ÅF och på
sikt även deras kunder. Konstruktörernas arbetsbelastning skulle kunna periodvis
minska om tiden för att framställa tillverkningsunderlag förkortades, något som
skulle kunna minska risken för utmattningssyndrom. Att ha ett lågt antal
sjukskrivningar är både bra för företaget och för samhället i stort. Om arbetsreduceringen skulle innebära att tjänster försvinner skulle det dock kunna ses som
negativt om det skulle leda till arbetslöshet.
Hur mycket tiden faktiskt kommer att effektiviserats återstår att se och hur företaget
väljer att disponera konstruktörens arbetstid med fördelning mellan modellering
och utsättning av PMI. De kan antingen fokusera på att ha mer tid till att förfina 3Dmodellerna eller lägga tiden på att se till att utsättningen av PMI:n blir rätt. Den
största förändringen är att ingen tid spenderas på att sätta ut onödig information.
ÅF behöver besluta om hur det skall kommuniceras ut att tillverkningsunderlaget, i
form av 3D-modell och 3D-PDF, är juridiskt bindande dokument. För att kunna
genomföra en förändring av konstruktörernas arbete krävs en välplanerad
utbildningsplan och insats. Stora förändringar som denna tar tid att implementera
och acceptera vilket måste tas i beaktning. Resultaten och kvaliteten på 3Dmodellerna och 3D-PDF:erna kommer troligtvis att variera eftersom kunskapsnivån
med det nya arbetssättet inte kommer vara på samma nivå mellan konstruktörerna.
För att underlätta arbetet med 3D-PDF:er är det fördelaktigt om ÅF kan skapa en
standardmall. Det är något som inte granskats noggrant och återstår för ÅF att
undersöka.
3D-PDF är ett steg närmre en papperslös PU-process vilket är både kostnadseffektivt
och skonsamt för miljön. Om detaljritningarna i pappersform används mindre krävs
det in lika mycket materialåtgång vilket bidrar med positiv miljöpåverkan. Dock
kommer det antagligen behövas utrustning som gör det digitala tillverkningsunderlaget tillgängligt på fler ställen hos tillverkarna så kontrollinformationen
behöver nås närmare detaljen för att motverka onödigt spring.
Funktionen hos 3D-PDF:en är densamma som för de traditionella pappersritningarna därför är det ingen större förändring vad gäller användandet. Positiva
skillnader som framkommit av mottagarna är att det går att rotera detaljen i 3DPDF:en och se från olika vyer. Det finns även en upplysningsfunktion som lyser upp
markerade mått och tydliggör vart på detaljen måttet eller toleransen gäller. En
annan fördel med lösningsförslag 3 är att information i 3D-modellerna kan
förmedlas tidigare i processen redan vid offertstadiet. Det gör att tillverkarna kan
räkna ut noggrannare offerter. När kunden får en prisuppgift är det viktigt att den
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stämmer överens med de kostnader som projektet innehåller. Om tillverkaren
dessutom kan tillverka delarna rätt oftare än tidigare skulle de eventuellt kunna
lämna en prisuppgift till ÅF som är något lägre än i dagsläget. En förkortning av tiden
som behövs för produktutvecklingen skulle innebära en ökad konkurrenskraftighet
emot andra liknande företag då det ofta är en prisfråga om vilket företag som blir
anlitat.
I lösningsförslag 2 och 3 var tanken att testa den nya funktionen MBD som gör att
PMI kan presenteras direkt i 3D-modellen. Tyvärr visade det sig vid utvärderingen
att informationen föll bort när modellfilen i Inventor exporterades till STEP AP 242.
Det fungerar inte på grund av att vissa delar i modellfilen är låsta och därför
konverteras inte den informationen. En reflektion över den här problematiken är att
djupare undersökning om MBD är konverterbart till STEP AP 242 hade kunnat
genomföras. Anledningen till att MBD användes inom det här projektet var för att få
en lösning där informationen enbart förmedlades av ett dokument, i detta fall 3Dmodellen. Med en informationsbärare minskas risken för feltolkning och
feltillverkning vilket kan spara tid och pengar för tillverkarna. Om tillverkningen blir
rätt direkt innebär det att materialåtgången i form av kasserade detaljer minskar,
något som gör tillverkningen bättre och påverkar miljön mindre. Tillverkningspersonalen behöver inte göra om arbetsmoment och kostnaderna för material och
personal sjunker.
MBD-funktionen ställer nya krav vid 3D-modellering och tanken bakom dess
utformning blir viktigare. Det blir viktigare då det krävs att 3D-modellen blir rätt för
att utsättningen av PMI skall fungera rätt. Genom att använda MBD kan
konstruktörerna troligtvis förstå varandras 3D-modeller enklare och därmed blir
omställningstiden kortare. Det gäller både vid konstruktion- och detaljfasen. Om den
kända PMI:n sätts ut förmedlas information och tanken bakom 3D-modellens
utformning tydligare vilket gör att konstruktörerna kan sätta sig in i varandras
arbeten snabbare.

7.1 Fortsatt arbete
För att kunna börja använda lösningsförslag 3 vore det bra om några aspekter
undersöktes närmare. En manual för hur konstruktörerna skall använda MBD bör
tas fram för att instruera om hur modelleringen, utsättningen av PMI:n i 3Dmodellen samt hur de skall ta fram 3D-PDF:er skall gå till. Hur den juridiska aspekten
skall lösas behöver beslutas och förmedlas till tillverkarna. Även tillverkarna
behöver informeras om hur de skall använda 3D-modellen och 3D-PDF:en.
Tillverkarna måste få instruktioner om att information som inte finns med i 3DPDF:en följer den generella toleransen.
Om MBD är framtidens lösning är svårt att avgöra. Det kan vara en smart lösning för
att underlätta konstruktörens arbete och minska tiden som läggs på utsättning av
information. Men det kan också vara en krångligare lösning då det genererats åsikter
från beredare att det kan bli rörigt med PMI i 3D-modellen. Risken är att PMI:n i 3Dmodellen är i vägen när beredaren sätter ut linjer och banor för hur verktyget i
maskinen skall röra sig i CAM. Hur väl MBD-funktionen fungerar i praktiken måste
utvärderas och testas som tillverkningsunderlag vid beredning. Än är inte
filformaten utvecklade nog för att MBD-funktionen skall fungera att föra över mellan
CAD och CAM. En annan aspekt är att det kan vara ett för stort steg att helt gå från
att använda 3D-modell och detaljritning till att bara använda 3D-modell som
tillverkningsunderlag. Därmed kan lösningsförslag 3 vara en mjukare start mot en
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reducerad användning av detaljritningar. Oavsett vilken väg tekniken väljer att gå
inom tillverkningsbranchen är den personliga kontakten mellan konstruktörer och
tillverkare viktigast.
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Bilaga 1

Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser inom
tillverkningsindustrin
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ett av företagen
som har ÅF som kund.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur CNC-operatörer, CNC-beredare, CNCprogrammerare och maskinoperatörer inom tillverkningsindustrin arbetar och vad de har
för olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur
CAD-modeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge
basinformation om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas
utifrån informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:

Intervju nr: #1

Titel: CNC-beredare, CNC-operatör
Arbetat som det i 17 år.

Datum:20170316

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Utmanande
Vad har du för arbetsuppgifter?
CAM-beredning, CNC-operatör
Vad krävs för att kunna göra en bra CNC-beredning?
Bra underlag (ritningar, filer) En genomtänkt detalj (produkt)
Det är nödvändigt att ha maskinförståelse, det går att förutse problem redan
då de ser 3D-modellen, fastsättning är viktig
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När kommer du i kontakt med CAD-modeller?
När jag skall böra en beredning eller ta ut mått
Hur använder du CAD-modeller?
För att se ritningarna i 3D
Vad använder du CAD-modellen till?
CAM-beredning, kolla mått. Se hur detaljer är ihop satta.
De NC-bereder i princip allt, resultatet bra så onödigt att inte bereda
Måttsättning – då CAM används: fri
vid manuell tillverkning viktigt med strukturerad måttsättning
Vid CAM-beredning – jämnare kvalité på detaljerna
När kommer du i kontakt med ritningar?
När detaljen skall beredas
Hur använder du ritningar?
Som komplement till CAD-modellen vid CAM-beredning
Vad använder du ritningarna till?
Se toleranser och olika krav
Ritningarna är ett måste idag då inga krav finns i STEP idag.
Det går ibland att urskilja gängade hål då de har speciella dimensioner
De viktiga mått som behöver kontrolleras skall finnas på ritningen
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta?
Ritningen. Vi brukar ringa och kolla med konstruktören
Grundtes – ”ritningen gäller”, om de skiljer sig år ringer de konstruktören,
snabbt svar är ovärderligt
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge) som är
överflödig i detaljritningarna?
Nej
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika kunder?
Ja
Vissa har med allt
Vissa saknar information så som revisioner och ritningsändringar. Dessa är
av intresse då de kan ha berett tidigare versioner och kan då korrigera dem
efter ritningsändringarna.
Det är vanligt att det saknas information på ritningarna – ej kompletta
Modeller skiljer sig åt beror på vem som ritat dem
Ex. erfaren/duktig väljer att ha större radie vid ”fyrkantiga” hål. (Detta leder till
en enklare bearbetnings process)
Vad skarpa hörn skiljer mellan olika kunder
Vad använder ni för programvaror ex. CAD, CAM och styrsystem (till maskinerna)?
MasterCam, ISO, Heidenhain
MasterCam 2017 kan ”laga” trasiga modeller till viss grad Använder
MasterCam som är störst i världen
De köper ny post-processor när de köper en ny maskin
2

I vilket format är CAD-filerna i när du får dem?
stp, ipt, sldprt
Vilket neutralformat använder ni?
Upplever ingen skillnad, men från vissa kunder är modellerna oftare trasiga
Varför använder ni det?
Vad används för CNC-maskiner i produktionen?
Fler op, bäddfräs, svarv
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Snar förändras beredning
Arbetsgång: Öppna modell, välja beredningsytor – länkat bibliotek – förslag
på beredning

3

Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser inom
tillverkningsindustrin
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ett av företagen
som har ÅF som kund.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur CNC-operatörer, CNC-beredare, CNCprogrammerare och maskinoperatörer inom tillverkningsindustrin arbetar och vad de har
för olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur
CAD-modeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge
basinformation om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas
utifrån informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:

Intervju nr: #2

Titel: Maskinoperatör
Arbetat som det i 30 år.

Datum: 20170316

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Bäddfräs
Vad har du för arbetsuppgifter?
Får ritning på detaljen som skall tillverkas.
Riggar detaljen (bitarna är inte raka – kräver anpassad fastsättning) tungt och kräver
planering Diskuterar med CAM-beredaren innan CAM-beredningen börjar.
Verktygsval
Vad krävs för att kunna göra en bra CNC-beredning?
Bra svetsad detalj – förenklar i maskinen Bra hyllor underlägg

När kommer du i kontakt med CAD-modeller?
Beredningen,
4

CAM-beredaren och maskinoperatören tittar på 3D-modellen och ser vad som
behövs Maskinoperatören ser vad som kan bli instabilt/svajigt och ge upphov till
vibrationer
Hur använder du CAD-modeller?
I början vid diskussion med beredaren
Vad använder du CAD-modellen till?
Efter riggning kan mått kontrolleras
När kommer du i kontakt med ritningar?
Samtidigt som CAD-modell
Hur använder du ritningar?
Läser av mått, gängor toleranser hål
Vad använder du ritningarna till?
Ser programmet och jämför med ritning
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta?
Ritningen, de kollar upp vilken det är som är rätt
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge) som är
överflödig i detaljritningarna?
Ibland, ”ritar glädje” – onödiga toleranser – överdriver toleranssättningen
Kontaktar konstruktör -> ej nödvändigt -> ritar glädje
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika kunder?
Ja
Vad gör ett underlag bra? Tydligt, inte plottrigt – behöver plats Överdriven
toleranssättning påverkar tydligheten också
Vad använder ni för programvaror ex. CAD, CAM och styrsystem (till maskinerna)?
MasterCAM, ISO, Heidenhain
I vilket format är CAD-filerna i när du får dem?
stp, ipt, sldprt
Vilket neutralformat använder ni?
stp
Varför använder ni det?
Vad används för CNC-maskiner i produktionen?
Fler op, bäddfräs och svarv
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Ev. kompensering ifrån CAM-beredningen
Konstruktören skulle gynnas av att förstå hur operatören jobbar.
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Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser inom
tillverkningsindustrin
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ett av företagen
som har ÅF som kund.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur CNC-operatörer, CNC-beredare, CNCprogrammerare och maskinoperatörer inom tillverkningsindustrin arbetar och vad de har
för olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur
CAD-modeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge
basinformation om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas
utifrån informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:

Intervju nr: #4

Titel: Maskinarbetere, svarvar, fräser, CNC
Arbetat som det I 20 år.

Datum: 20170328

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Mångfasetterat
Vad har du för arbetsuppgifter?
Tillverkning som svarvning och fräsning (ej montering eller skavning)
Vad krävs för att kunna göra en bra CNC-beredning?
CAD/CAM-program
När kommer du i kontakt med CAD-modeller?
Så fort jag skall göra uppgiften. Antingen ritat av egna konstruktören via server eller
ritar själv (enklare prylar) i (StellaData) CamModul 5.
Hur använder du CAD-modeller?
Göra verktygsbanor
Vad använder du CAD-modellen till?
Tillverkning av komponenter och delar till projekt
6

När kommer du i kontakt med ritningar?
I förberedande stadie innan uppgiften skall göras, får av arbetsberedaren i form av
ritningsunderlag
Hur använder du ritningar?
Mest djuphänseende – 3D (han får en CAD-modell som är i 2D, dxf) Håldjup och
tjocklekar. Bearbetning sker oftast från bit, kapar när den är ”klar” (har något att
sätta fast i)
Ibland sker tillverkningen utifrån en stor platta, då kan bultmönster för fastsättning
göras, hålen kommer inte användas till något annat sen. Hålen kan vara försänkta
på båda sidor för att kunna användas om biten behöver vändas.
Vad använder du ritningarna till?
Kontrollera modellen
Ta fram uppgifter som modellen saknar
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta?
Pratar med konstruktören för att ta reda på vad som är rätt
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge) som är
överflödig i detaljritningarna?
Inte ofta
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika kunder?
Oja!
Vem är ritningen till för? Tillverkning -> arkivering, reservdelstillverkning
Ibland är det måttsatta från fel ände, han skall inte behöva stå och räkna fram
måtten, extraarbete.
Vad använder ni för programvaror ex. CAD, CAM och styrsystem (till maskinerna)?
StellaData CamModuk 5, HAAS (amerikanskt, som Fanuk till 99%)
I vilket format är CAD-filerna i när du får dem?
dxf
Vilket neutralformat använder ni?
rit
Varför använder ni det? CAM-programmets neutralformat
Vad används för CNC-maskiner i produktionen?
HAAS, Fler op (fräs)
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Styrd svarv, som är teachin-modell, i stället för att använda ett CAM-program
används ett dialog liknannade system direkt i maskinen, det används främst till
svarv då fräs är komplexare.
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Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser inom
tillverkningsindustrin
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ett av företagen
som har ÅF som kund.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur CNC-operatörer, CNC-beredare, CNCprogrammerare och maskinoperatörer inom tillverkningsindustrin arbetar och vad de har
för olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur
CAD-modeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge
basinformation om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas
utifrån informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:

Intervju nr: # 3

Titel: Offertansvarig
Arbetat som det I 15 år.

Datum: 20170316

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Vad har du för arbetsuppgifter?
Arbetar med offerter – ritningar och filer
Vad krävs för att kunna göra en bra CNC-beredning?
En STEP-fil som är rätt och inte massa linjer fattas eller ligger på varandra
När kommer du i kontakt med CAD-modeller?
Vid offertarbete.
Hur använder du CAD-modeller?
För att se detaljen som helhet
Vad använder du CAD-modellen till?
Ta fram mått som saknas på PDF
8

När kommer du i kontakt med ritningar?
Vid offertarbete
Hur använder du ritningar?
Vid offertarbete och när jag tar in priser från leverantörer
Vad använder du ritningarna till?
grov ritning + vikt på detaljen är mycket viktigt. Vid offert behövs mått, längder (för
att kunna veta vilka maskiner som kan användas) lite om antal hål (6min/hål>beräknar tiden)
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta?
CAD-modell
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge) som är
överflödig i detaljritningarna?
Ingen åsikt ni får fråga beredaren
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika kunder?
Ja
Vad använder ni för programvaror ex. CAD, CAM och styrsystem (till maskinerna)?
MasterCAM, ISO, Heidenhain
I vilket format är CAD-filerna i när du får dem?
DFX, STEP, PDF
Vilket neutralformat använder ni?
STEP och DXF
Varför använder ni det?
Vad används för CNC-maskiner i produktionen?
STEP för beredning i NC-maskin och DXF för att visa plåtleverantörer
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Svårt att säga, antagligen massproduktiuon direkt i maskin (ant från CAD)
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Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser för
konstruktörer
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ÅF i Skövde.

Intervjun genomförs för att få förståelse för hur konstruktörer arbetar och vad de har för
olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur CADmodeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge basinformation
om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas utifrån
informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:
Titel: Konstruktör
Arbetat som det i 6 år.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Praktik under studier

Intervju nr: 3
Datum: 29/3-17

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Kreativt och man får använda fantasin. Fundera kring hur saker fungerar. Det är
stimulerande och man får använda hjärnan.
Vad har du för arbetsuppgifter?
Konstruktör åt Volvo-uppdrag. Konstruerar monteringsverktyg, mycket ergonomi
involverat.
Vad anser du vara det viktigaste vid 3D-modellering?
Bra struktur, bra grund och att alla gör lika så att någon annan kan ta över arbetet
med modell och ritning. Tänka på att göra det enkelt så att någon annan kan ta över.
Hur mycket tar du hänsyn till tillverkningen vid konstruktion?
Leverera underlag till Volvo. Behöver inte ta jättemycket hänsyn till kostnader i och
med att det ej är massproduktion.
Hur använder du CAD-modeller?
Får modeller från Volvo att arbeta utifrån. Ritar CAD-modeller i mitt dagliga arbete.
Vad använder du CAD-modellen till?
Ett verktyg och underlag. En snarlik bild av verkligheten
10

Finns det arbetsmoment du anser skulle kunna förändras för att ditt arbete skulle
vara enklare?
Parter, hur man skall modellera. Kortkommandon.
Skulle ditt arbete bli enklare om du inte behövde göra ritningar?
Det skulle spara en del tid. 70% modellering ca 30% ritning beror på detaljen.
Vilken sorts ritningar i så fall?
Som vi har det just nu måste vi använda dem, då det är det juridiskt bindande
dokumentet. Men man kanske skulle kunna strunta i ritningar för enklare detaljer
så som bockade plåtar.
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta?
Ritningen- så som det är idag.
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge,...) som är
överflödig i detaljritningarna?
På enklare delar kan man kanske använda sig av styrdokument och tabeller för
generella toleranser. Ha med information men utanför ritning.
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika tillverkare?
Jag gör mest åt Volvo och där ser de för det mesta lika ut.
Vad använder ni för filformat?
Ritar i inventor. Inventorfilerna: ipt, iam, dwg, dxf- till tillverkarna för skärverktyg.
JT- till vissa kunder ibland. STEP till tillverkare och underleverantörer. Sat ibland
men det är krångligt
Har ni på ÅF diskuterat att använda 3D-PDF?
Vi har pratat om det men att använda det i form av ett bibliotek för att kunna gå
tillbaka och se vilka verktyg vi använt i tidigare arbeten under avstämningsmöten.
Vilket neutralformat använder ni?
JT, STEP
Varför använder ni det?
JT till vissa kunder, Step till tillverkare men också när vi hämtar modeller från andra.
Vad har du hört om STEP AP 242?
Inte hört något om det.
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Jag tror att ritningarna blir mer integrerade i modellen. Kan dock inte gå ifrån
ritningarna helt och hållet. Måttsättningar kan nog bli mer tydliga än vad de är idag.
I CAD kanske man skulle kunna markera ett specifikt område på en detalj, ex. ett
gängat hål, så lyser de mått på den markerade detaljen upp och övriga “ickeintressanta” mått släcks. Alternativt att man får ut mått direkt när man skapar
detaljen- automatisk måttgenerering.
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Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser för
konstruktörer
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ÅF i Skövde.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur konstruktörer arbetar och vad de har för
olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur CADmodeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge basinformation
om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas utifrån
informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Namn:
Titel: Ingenjör
Arbetat som det i 13 år.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Mekaniker

Datum

Intervju nr: 1
Datum: 24/3-17

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Konstruera maskiner. Kunden köper en “svart låda” vårt uppdrag att lösa kundens
frågeställning.
Vad har du för arbetsuppgifter?
Teamledare för konstruktionsgänget. Assistera de andra och bolla idéer,
brainstorma och hitta lösningar. Sköter en del konstruktion själv.
Vad anser du vara det viktigaste vid 3D-modellering?
Viktigt att vi i konstruktörsgänget tänker lika. Detta ifall att vi vill ändra något i
framtiden eller använda oss av något tidigare arbete. Vi jobbar med samma maskin
men med olika funktioner därför viktigt med samstämning när man modellerar.
Stämmer av med varandra, utbildningar, snackar ihop oss.
Använder till viss del 3D printade modeller för att får bättre förståelse över hur
detaljen beter sig rent fysiskt.
Hur mycket tar du hänsyn till tillverkningen vid konstruktion?
Försöker! Vi har ju olika bakgrund i teamet och tänker olika, men jag och vi tänker
nog ändå ganska mycket på det. Viktigt att tänka på hur delen skall beredas och
spännas fast. Skall helst spännas fast och bearbetas i ett tillfälle. Ringer ibland och
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stämmer av med tillverkningsföretaget och diskuterar, bäst att ringa och se vad de
föredrar. Vi lyssnar, diskuterar och ändrar när det behövs.
Hur använder du CAD-modeller?
Vi gör hela maskiner med hjälp av 3D modellering. Vi tar in kundens produkter i 3D
som hjälpmedel och bygger utifrån den.
Vad använder du CAD-modellen till?
Vi använder den till att få den kompletta enheten. Lyfter sedan ut informationen till
ritning- köpunderlag.
Finns det arbetsmoment du anser skulle kunna förändras för att ditt arbete skulle
vara enklare?
Till viss del känns det onödigt att lägga ner timmar på en ritning när man vet att
tillverkaren inte kommer kolla på ritningen utan CAD-modellen. Kanske att
ritningsmomentet kan tas bort helt och hållet då CAD-modellen är tillräcklig.
Skulle ditt arbete bli enklare om du inte behövde göra ritningar?
Direkt Ja! Indirekt kanske det kan gå fel senare i ledet. Risk för att det inte finns
något juridiskt underlag. Vad händer den dagen det inte stämmer?
Vilken sorts ritningar i så fall?
Egentligen alla ritningar. För allt kan ses i CAD.
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta?
Ritningar är det rätta då det är det juridiskt bindande dokumentet.
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge,...) som är
överflödig i detaljritningarna?
Kolla med Cecilia
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika tillverkare?
Lite men relativt lika. Vissa föredra en viss typ utav måttsättning. Men de skall vara
så pass lika att vi skall kunna skicka ritningen till olika tillverkare och få tillbaka
identiska detaljer.
Vad använder ni för filformat?
STEP används främst, använder även DXF. till viss del. DXF används till skära plåt.
Ritningarna skickas i PDF format. Till Volvo skickas även ibland JT-filer.
Har ni på ÅF diskuterat att använda 3D-PDF?
Tittat lite på det, men inte så mycket just nu.
Vilket neutralformat använder ni?
Vi använder STEP- funkar bra! Många tillverkare som kan ta emot. Inventor lite
grann, men det är tungt och klumpigt.
Varför använder ni det?
STEP bra neutralformat, alla inom branschen kan använda det.
Vad har du hört om STEP AP 242?
Inte hört något.
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Det går nog mot att modellen bär all information ritningen speglar och förklarar
modellen. CAD- modellen det bärande dokumentet och ritningen en komplettering.
Sådant som är svårt att måttsätta i CAD-modellen, ex. vissa hålmått och passningar,
kommer nog fortfarande kommuniceras med hjälp av ritningar. Men mindre ritning
och mer modell i framtiden.
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Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser för
konstruktörer
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ett företag som har
haft ÅF i Skövde som kund.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur konstruktörer arbetar och vad de har för
olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur CADmodeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge basinformation
om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas utifrån
informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:
Titel: Konstruktion
Arbetat som det i 23 år.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Maskinbyggare

Intervju nr: 2
Datum: 20170328

Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Inte bara konstruktion, är säljare, gör kundbesök. Är med från början, gör förslag via
skisser. Konstruktion och ritar.
Vad har du för arbetsuppgifter?
Vad anser du vara det viktigaste vid 3D-modellering?
Ett hjälpmedel för konstruktören, visar kunden hur de (Timab) tänker – visuellt De
gör en modell först för att förmedla den ideén de fått. Inte i detalj.
Modellerar en enhet som skall kunna vara lösning, diskussion kring modellens
utformning.
Hur mycket tar du hänsyn till tillverkningen vid konstruktion?
Väldigt mycket! Beror på egna tidigare erfarenheter, förstår hur en bit kan göras.
Värt mycket som konstruktör att ha den biten med sig.
Konstruktörer som kommer direkt från skolan kan program bra men hare svårare
att konstruera.
Mycket erfarenhet.
Hur använder konstruktör CAD-modeller?
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För att bygga ihop sammanställningarna i, göra ritningsunderlag ifrån CAD-modellen
på det som skall tillverkas. Köpta komponenter kan hämtas in och sättas in i
modellen.
Export till dxf för att läsas in i styrd maskin.
Vad använder du CAD-modellen till?
Finns det arbetsmoment du anser skulle kunna förändras för att ditt arbete skulle
vara enklare? Nej
Skulle ditt arbete bli enklare om du inte behövde göra ritningar? Måste ha ritning,
underlättar
Tidigare hade de inte ritningar från egen konstruktör köpte ritningstjänsen tidigare
av andra
Vissa detaljer gjordes inte ritningar på, tillverkade direkt
Tog in konstruktörer vid större jobb
Vilken sorts ritningar i så fall?
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser du vara
den rätta? Nja, det beror på, har inte stött på det problemet. De använder bara 2D
-> dxf, en dxf kan exporteras till fel skala. I så fall är det CAD-modellen som är rätt.
Jämför med ritning, kollar i CAD-modellen fixar till.
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge,...) som är
överflödig i detaljritningarna?
Nej, beskriver det som är viktigt i ritningarna. Anger toleranser i ritningarna. Gör
fullständig ritning för att kunna tillverka ifrån. Andra (större)företag kan fler
ritningar till samma detalj men de används dör olika delar av tillverkningen ex.
gjutning, slipning…
Företaget litet så allt på samma ritning.
Skiljer ritningarnas innehåll sig åt mellan era olika tillverkare? Ja, skiljer mycket.
De bygger om gamla maskiner och de kan vara sedan 60-70-talet och därför är
många av ritningarna de får gamla och en del ritade förhand. Om de skall göra delar
till dem så ritar han upp dem igen för att kunna tillverka och även använda styrda
maskiner, ibland endast i 2D.
Vad använder ni för filformat?
dxf till maskinen (CNC, de kör bara med 2D-ritningar där) ritningar som: pdf, tif jpeg,
dwg
stp
från Inventor: iam, ipt, dwg
Har ni diskuterat att använda 3D-PDF? Finna andra företag som använder. Detta
företaget har inget behov idag
Vilket neutralformat använder ni? stp (de använde Inventor 2016)
Hämtar detaljer i STEP AP 203 och AP 214
Varför använder ni det?
Vad har du hört om STEP AP 242?
Ingen kontakt med det än. (Vet inte riktigt vad som skiljer sig mot de andra.) Känns
bekant då intervjuaren beskriver vad det innebär i stora drag.
Hur tror du att ditt arbete kommer att utvecklas i framtiden?
Enklare -> ex. som SIRI eller liknande (kan tala om vad programmet kan göra)
Förbättrade hjälpmedel för att motverka ergonomiska (fysiska) problem
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Intervjuunderlag
för intervju om arbetsprocesser inom
tillverkningsindustrin
Du läser detta intervjuunderlag i egenskap av att vara medarbetare på ett av företagen
som har ÅF som kund.
Intervjun genomförs för att få förståelse för hur CNC-operatörer, CNC-beredare, CNCprogrammerare och maskinoperatörer inom tillverkningsindustrin arbetar och vad de har
för olika förutsättningar att genomföra sitt arbete. Dessutom söks information om hur
CAD-modeller och ritningar används i arbetet. Gemensamt kan intervjuerna ge
basinformation om nuläget och då även möjliggöra att ett förbättringsförslag kan utvecklas
utifrån informationsinsamlingen.
I rapporten kommer ingen av de intervjuade att namnges.
Härmed intygar undertecknad att intervjun får spelas in för att kunna användas för att
lyssnas på igen om det anses finnas behov.

Namn

Datum

Namn:
Titel: Lärare
Arbetat som det i

Intervju nr:
Datum: 25/4 2017
år.

Hur skulle ni beskriva era utbildningar?
Gymnasieutbildning inom industritekniska programmet, produkt och maskinteknik
heter grenen vi jobbar inom. Eleverna väljer i tvåan mellan våra inriktningar CNCtekniker och Automation.
Vad har en CNC-operatör för arbetsuppgifter?
Rigga maskin, hålla igång maskin, sätta upp verktyg, uppspänningsanordningar,
nollpunkter, föra över program till maskin, se till att det blir som man har tänkt
Vad krävs för att kunna göra en bra CAM-beredning?
Erfarenhet, där tänker man hur göra jag detaljen vad gäller verktyg och maskin, det
är nog något du bara lär dig om man håller på inte genom böcker eller youtube. Vi
lär dem grunden här. Det är mycket problemlösning och uppfinning.
När kommer ni i kontakt med CAD-modeller?
De kommer i kontakt i våra CAD-kursen ett och två. De lär sig göra modeller och
sammanställningar. De sitter också och går igenom ritningar i andra kurser.
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Hur använder ni CAD-modeller?
I början är det för att ta fram ritningsunderlag.
Vad använder ni CAD-modellen till?
Beredning, skickar modell till CAM
När kommer ni i kontakt med ritningar?
Vid tillverkning
Hur använder ni ritningar?
Underlag till beredning
Vad använder ni ritningarna till?
Styrdokument, mäter och kontrollerar
Om CAD-modell och ritning skiljer sig åt gällande information, vilken anser ni vara
den rätta?
Ritning, när det gäller toleranser. I modellen har du oftast inte med sån information
som toleranser eller ytfinhet. Hade det varit en kund med så är det ritningen som
gäller. Dimensionsmässigt borde det inter skilja sig mellan ritning och modell. Här
eftersom det är en utbildning så är det den som gjort modellen som är ansvarig och
som man får fråga om det skiljer sig.
Finns det någon information (mått, toleranser, ytfinhet, form och läge) som är
överflödig i detaljritningarna?
Det ska inte finnas något som är överflödigt, det som finns på ritningen är relevant
då det är kundkrav. Sen när jag jobbade i verkstan så råkade man väl på ritarglädje
ibland.
Vad använder ni för programvaror ex. CAD, CAM och styrsystem (till maskinerna)?
Cad kör vi Inventor 2017, Cam använder vi Fusion cam, Styrsystem nästan bara
Fanuc idag. Vi säljer ju maskiner också, vi styr inte vilka maskiner vi använder inom
utbildningen, beror på vad kunderna efterfrågar.
Vilka filformat använder ni för att transformera data mellan olika CAD/CAM system?
Parasolid xt, det använder jag personligen då det har funkat bra.
Varför använder ni det filformatet/ de filformaten?
Det har fungerat bra men vi kommer säkert prova annat. I mätmaskin används dxftvådimensionella ritningar/modeller.
Vad används för typ av CNC-maskiner i produktionen?
Svarv och fräs
Hur tror ni det kommer att se ut i framtiden inom tillverkningstekniker?
Det är svårt men jag tror att 3D-print-branchen kommer att växa, men tror inte att
den kommer ta över. Handscanrarna är också något som utvecklats. Det går också
att utveckla redan befintliga utrustning men göra något nytt av det. Vad gäller
programvaror försöker vi hålla oss uppdaterade, många av våra program är de
senaste.
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