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Sammanfattning
Är du trött på att dina CAD-filer (Computer-aided design) har sparats på fel ställe så du inte
kommer åt dem? Är du trött på att behöva sitta vid samma dator för att komma åt dina
dokument? På senare tid har CAD-program kommit in som molnkopplade eller molnbaserade
program och företag, så som Sigma Industry East/North, funderar på att ha ett standardprogram
som är molnbaserat eller kopplat till molnet för att underlätta för sina konsulter. Här väljs två
CAD-program som ska jämföras bland de CAD-program som finns, vilket blev Fusion 360 och
Onshape. Dessa två program undersöks i syfte för jämförelse i aspekterna: kostnad,
arbetsprocess, utbildning i programmet, mappstruktur och arkivering, och möjligheten till att
lägga till funktioner så som FEM (finita elementmetoden). Utöver dessa aspekter utsätts även
programmen för ett prov: en generisk detalj är modellerad och ritningar skapas. Detta görs för
att jämföra funktionerna hos programmen, som är: flerkomponentsmodellering, sheet metal,
ritning, gängor och textinristning. Genom att jämföra dessa resultat så märktes att programmen
är väldigt lika men skiljer sig åt i 3 viktiga aspekter: pris, kan arbetas med offline, och
anpassningsbarhet. Fusion360s licens kostar hälften så mycket som Onshapes billigaste betallicens, kan välja månadsvis betalning, kan arbeta i programmet utan internetuppkoppling, och
det går att anpassa betalning för FEM-funktionalitet efter användning. Genom att jämföra
undersökningen så blir rekommendationen för små till medelstora företag Fusion 360.
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Abstract
When working with computer-aided design (CAD), are you tired of CAD-files being saved, where
you cannot access them? Are you tired of having to sit at a specific computer to work on your
drawings? Recently, cloud-based CAD software started to become available and companies, such
as Umeå-based Sigma Industry East/North, consider settling on a standard cloud-based or cloudconnected program to facilitate the work of their consultants. In this bachelor thesis, two of the
most promising cloud-based CAD programs, Autodesk Fusion 360 and Onshape, are selected
among the available CAD software, and investigated with respect to parameters such as price,
program handling, user education, folder structure and archiving, and the ability to perform finite
element method (FEM) analysis. In order to substantiate the evaluation, the two programs are
exposed to a test. A generic work piece is modeled and drawn that allows comparison regarding
multicomponent modeling, sheet metal, drawings, threads and text engraving. It was found that,
in general, the two different programs perform similarly, but that they differ in at least three
important aspects: price, ability to work offline and user ability. Fusion 360 costs half the price of
a comparable Onshape license, can be payed monthly, does not require internet, and allows the
cost FEM functions to be individually adapted. Based on this analysis, Fusion 360 is
recommended as cloud-based CAD-software for small- to medium-sized companies.
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1. Inledning
Ett vanligt verktyg inom konstruktion och produktutveckling är CAD (Computer aided design) och
många företag har inte resurserna för att kolla upp vilket program som passar dem bäst. CADprogrammen som finns idag ger olika funktioner som olika företag vill komma åt. Vissa företag vill
använda det för att se ifall komponenten håller (FEM, finita elementmetoden) medan andra
använder den för att ha som bas för tillverkning i till exempel CAM (Computer aided
manufacturing). Dessa funktioner går inte att använda till alla CAD-program och då behövs
resurser för att undersöka vilka funktioner som finns på det tilltänkta programmet.
CAD har börjat komma in som ett ”molnbaserat” program, alltså att programmet inte behöver
laddas ner för att använda det eller att dokumenten sparas i molnet. Molnbaserad lösning gör att
dokumenten finns tillgängliga överallt och att dokumenten (och helst programvara) inte tar något
utrymme på datorn. Fastän att det går att komma åt dokumenten på alla datorer finns vissa
funktioner som eftertraktas och då behövs det kollas upp så dem är inkluderade i programvaran.

1.1 Bakgrund med kortfattad presentation av företaget
SIEN (Sigma Industry East/North) är ett ungt konsultföretag som har sitt huvudkontor i Umeå. Det
är ett ständigt växande företag med drygt 300 konsulter som arbetar inom process-, produkt- och
produktionsutveckling. Inom dessa inriktningar blir det många olika program som används då
kunderna har program som de använder och konsulterna anpassar sig efter dem. Om det skulle
hittas ett program som kan vara kompatibel till alla kunder inom en inriktning skulle det göra
konsultens arbete enklare då det endast skulle behövas ett program att utgå från.

1.2 Syfte och problemställning
SIEN söker ett CAD-program att ha som standard för att underlätta för sina konsulter. I nuläget
finns inget standardprogram, så alla konsulter använder det program som kunderna har.
Standardprogrammet ska vara molnbaserat eller uppkopplat till molnet, kunna vara kompatibelt
med andra CAD-program och kunna lägga till applikationer så som FEM och CAM.

1.3 Mål
Målet med projektet är att ge en rekommendation av ett CAD-program som är molnbaserat.
Detta program kommer användas av SIEN och därför kommer även en väl utformad motivering
till varför just det programmet rekommenderas.

1.4 Avgränsningar
Det ska hittas två (2) olika program som ska jämföras, men deras PDM-system (Product Data
Management) ska inte jämföras. PDM-system är att programmet sparar dokumenten och
anpassar andra personers tillgång till dokumenten. Detta gör alltså att en gemensam mapp eller
dokument kan skapas och flera personer har tillgång till dokumenten medan andra låses ut från
mappen eller dokumentet. [38]
Det kommer inte gås igenom hur programmen är uppbyggda.
Arbetet kommer att pågå under 10 veckor.
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2. Tillvägagångssätt
Det gås in på [1–6] för att hitta program att välja mellan och för att få tillräckligt med information
för att behålla två (2) program. Initialt väljs tre program ut som har markerats i Tabell 1, vilka är
Onshape, AutoCAD och Fusion 360.
Tabell 1. Här redovisas de program som jämförs med negativa och positiva aspekter för att filtrera bort tills tre
program är kvar.

Program

Positiva egenskaper

Onshape

• 100% webbaserat.
• Appellationsmöjlighet

Negativa egenskaper
• Kan inte arbetas med offline.

(flexibilitet).
• Gratislicens.
• Antalet import/export format.
• Justera fler parts i samma

dokument.
• Obegränsadlagring.
• Rekommenderat av all3dp [1].
AutoCAD (Autodesk) • Går att justeras och skapas på
webbläsare och i mobil.
• Antalet import format.
• Geometrianpassad modellering.
• Gratis månad (trial).
• Studentlicens.
Fusion 360
(Autodesk)

• Dokument kan sparas online
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

och/eller lokalt på datorn.
Rekommenderat av all3dp. [1]
Justering via webbläsare.
Appellationsmöjlighet
(flexibilitet).
Kan arbetas med offline.
Antalet import/export format.
Obegränsad lagring.
Friformmodellering.
Justera fler parts i samma
dokument.
Gratis månad (trial).
Gratis studentlicens.

• Lokal applikation på dator (behövs

inte).

• Lokal applikation på datorn.
• Betaversion av online justering.
• Dokument importering till

programmet kanske behövs
översättas till användbart format.

DraftSight

• Liknar AutoCAD.

• Störst fokus på 2Dritning.
• Antal import/export format.

FreeCAD

• Har FEM (FEA).
• Open source.

• Dålig 2D
• Open source
• Betaversion

OpenScad

• 3D-skrivning inriktad.
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Tinkercad
(Autodesk)

• För utbildning.
• Basic, inte tillräckligt med funktioner.

3D Slash

• Spränger fram detaljer.
• Antalet funktioner.

LibreCAD

• 3D CAD undermåttlig.

QCAD

• Endast 2D cad.

Clara.io

• Många format att spara i.
• 100% online

• För animation.

Blender

• Antalet funktioner.
• För animation.

eMachine Shop

• Kopplad till deras egen tillverkning.

Meshlab

• Inriktad för 3D-skrivning.

HeeksCAD

• Antalet funktioner.

Trimle SketchUp

• Har både på dator och

• Arkitektinriktade.

webbläsare
• Betaversion.

SolidWorks xDesign
Creo

• FEM (ANSYS).

• Ladda upp endast ritningar (2D/3D).
• Begränsad dokumentuppladdning,

upp till 10st dokument.
• Inriktad mot 3D-skrivning.

Generate
CogniCAD

• Webbaserat.
• 3D utskrift.

• Betala per design (tokens). En mer

komplex design blir dyrare.

Vectary

• Modelleringsprogram, ej för mått.

SelfCAD

• Format att spara till.
• Inriktad mot 3D-skrivning.

Smartdraw

• Endast till för 2D (ingen 3D).
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Studentlicens av Fusion 360 [16] och AutoCAD skaffas [39], samt gratiskonto på Onshape
används. Programmen öppnas och det kollas funktioner. Onshape och Fusion 360 fungerar på
alla plattformar medan AutoCAD krånglar och väljs bort. Fusion 360 och Onshape väljs som de
två programmen som går vidare i undersökningen.
På [7–8] och [36] hittas prisalternativ för Fusion 360 och Onshape och sedan undersöks import
och export format upp med hjälp av [9–11]. Utbildningsalternativen kollas upp och det undersöks
kostnad, tid och tillgänglighet på [21–23]. När utbildningsalternativen har undersökts kollas
mappstruktur och arkivering upp med hjälp av [27–28]. Licensalternativ och dess innebörd kollas
upp på [12–20] och [37] för att sedan undersöka möjligheten till FEM på sidorna [29–35].
Arbetsprocessen kollas upp som beskrivet i 2.1 Arbetsprocess med hjälp av [24–26].

2.1 Arbetsprocess metod
Här redovisas tillvägagångssättet hur två komponenter modelleras för att sedan skapa en
helhetsritning och en ritning till båda komponenterna i båda programmen med förklarande bilder
och text. Första komponentens modellering är sketch (skiss), extrude (få en tjocklek), text-cut
(ristar in text i komponenten). Andra komponentens modellering består av sketch, sheet metal
(utgår från en metallskiva så allt har samma tjocklek och kan bestämma bland annat
böjningsradie) och flange (fläns). När komponenterna är klara så rundas hörnen av. När
modelleringen är klar så sätts hela detaljen ut på en ritning som kommer att kallas
”helhetsritningen” där det kan ses hur de båda komponenterna sitter ihop. Därefter görs en
ritning av båda komponenterna.

2.1.1 Fusion 360
Det väljs att göra delarna i det lokala programmet som är på datorn.

2.1.1.1 Modellera
2.1.1.1.1 Part 1
Ett nytt projekt startas genom att klicka på “New Projekt” enligt Figur 1.

Figur 1. Hur ett nytt projekt startas i Fusion 360.

Det nu tomma dokumentet sparas till projektet som har skapats. En rektangel skapas med hjälp
av “center Rectangle” och två streck skapas i botten för att sedan göra en steckad linje genom
origo och vertikalt. De två linjerna som skapats speglas med hjälp av “Mirror” genom den
streckade linjen. En cirkel skapas med hjälp av “Center diameter Circle” uppe i högra hörnet av
rektangeln. En hexagon skapas med hjälp av “Circumscribed Polygon” i övre vänstra hörnet.
Detta visas i Figur 2.
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Figur 2. Första sketchen till Part 1 med mått och former.

Detta får en tjocklek med hjälp av “Extrude” (får en tjocklek) med inställningarna enligt Figur 3.

Figur 3. Hur Part 1 extruderas (får en tjocklek) med inställningarna som används.

2.1.1.1.2 Gänga
Det görs en punkt i mitten av hexagonen med hjälp av funktionen “Point” som visas i Figur 4.

5

Figur 4. Mått till placering av punkt till hål med gänga.

Det görs ett hål med gängor med hjälp av “Hole” som ligger under “Create”. Det ska ställas in att
den ska gå igenom hela biten, simpel håltyp, gängad, gängad helt igenom, ISO Metric profile, 12
mm och M12x1.75 som även visas i Figur 5.

Figur 5. Inställningar och bild på hål med gänga.

2.1.1.1.3 Extrude Cut
Det klickas på “Text” som ligger under “Sketch” och göra texten enligt Figur 6 med
inställningarna: vald text, 10 mm höjd, göra texten så den ligger där den ska, bold, italic och
Times New Roman font.
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Figur 6. Inställningar och placering av text.

Texten tar bort material genom att gå in på “Extrude” med inställningarna distans 1,00 mm och
operation Cut som visas i Figur 7.

Figur 7. Inställningar för borttagning av material för text.

2.1.1.1.4 Part 2 (sheet metal)
Det ändras från “Model” till “Sheet metal” som visas i Figur 8.
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Figur 8. Var i Fusion 360s program det gås in på "Sheet Metal".

Under “Modify” gås det in på “Sheet Metal Rules” och där klickas det för att justera “Steel (mm)”.
Det väljs 5,00 mm tjocklek som visas i Figur 9.

Figur 9. Justering av materialinställningar för sheet metal.

Det trycks på “New Component” som ligger under “Create” och väljer “Empty Component”,
namn, Part 1 till “Parent” och väljer materialet som skapades som visas i Figur 10.
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Figur 10. Val av material till sheet metal.

En sketch börjas på baksidan av den första delen och den visas i Figur 11.

Figur 11. Sketchen för Part 2 med mått och former.

När sketchen godkänts genom att trycka på “Sketch Exit” så trycks det på “Flange” och sketchen
markeras. Det ses till så den får tjocklek från den gamla komponenten och det visas i Figur 12.
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Figur 12. Inställningar och bildbeskrivning av extrudering av sketchen för Part 2.

Det trycks på “Flange” igen för att göra flänsarna som visas i Figur 13. Tryck på yttre hörnen som
är mot första delen och bestäm höjden 60 mm, 90° vinkel, “Outer Faces”, “Outside” och “Bend
Override” 8 mm som visas i Figur 13. [24]

Figur 13. Här visas flänsarna med deras inställningar.

2.1.1.1.5 Runda av hörn
“Fillet” väljs som ligger under “Modify”. Hörn som ska ha samma radie väljs tillsammans med 15
mm som visas i Figur 14.
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Figur 14. De fyra avrundningarna på Part 2 visas med pilarna och dess inställningar.

Det godkänns och en ny “Fillet” väljs. Hörnen som ska ha samma radie väljs och radien väljs till 9
mm som visas i Figur 15.

Figur 15. De sex avrundningarna på Part 1 visas med pilarna och inställningarna visas.

Avrundningen godkänns och en tredje “Fillet” startas. Hörnen som ska ha samma radie väljs och
radien väljs till 25 mm som visas i Figur 16.

Figur 16. De två avrundningarna på Part 1 och de två avrundningarna på Part 2 visas med hjälp av pilarna och
inställningarna visas.
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2.1.1.2 Ritning
Det görs en helhetsritning först. Det klickas på “Model” (där som det byttes till “Sheet Metal”
innan), gås in på “Drawing och det väljs “From Design”. Det ändras till “A4 (297 mm x 210 mm)”
som visas i Figur 17.

Figur 17. Inställningarna hur en helhetsritning börjas.

En grundvy sätts ut på dokumentet som visas i Figur 18 med tillhörande inställningar.

Figur 18. Inställningarna och vart grundvyn sätts ut.

Det skapas andra vyer genom att det klickas på “Projected view” och sedan klickas dem ut på
ritningen. För att ändra inställningar på en specifik vy så högerklickas det på vyn och gås in på
“Edit View”. Det görs på vyn nere i hörnet och ändras till “Style” shaded. Informationen i nedre
högra hörn ändras genom att det dubbelklickas på den och sedan klicka in på den som ska
ändras.
För att flera dokument ska läggas till finns en “+” knapp nere i vänstra hörnet. Det är även där
som dokumenten syns och kan skifta mellan dem.
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2.1.1.2.1 Ritning Part 1
Ett nytt dokument skapas genom att trycka på “+” i ritningsfönstrets nedre vänstra del. Det trycks
ut en vy med skalan 1:1 på front och en sidovy. Dimensioner, revision, ritningsnummer och titel
fixas.
2.1.1.2.2 Ritning Part 2 (Sheet Metal, Flat Pattern)
Det gås över till modelleringssidan och gås in på “Sheet Metal” och under “Modify” gås det in på
“Create Flat Pattern”. Det väljs baksidan som visas i Figur 19 som “Stationary Face”.

Figur 19. Vilken del av Part 2 som väljs som grundyta till flat pattern.

Under “Browser” finns en flik som heter “Flat Pattern” som högerklickas på. Det klickas på
“Create Drawing” och det väljs “drawing” Part 1 Drawing, Create New Sheet och samma
arkstorlek som dokumentet innan som visas i Figur 20.

Figur 20. Inställningar för flat pattern till ritning.

Det trycks ut en vy för att sedan göra en delvy till som visas i Figur 21.

Figur 21. Grundvy och delvy på ritningen till Part 2, flat pattern.
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För att lägga till en modell som är enligt modellen så gås det in på “Bace View” och trycker ut en
med inställningarna enligt Figur 22.

Figur 22. Inställningar för att lägga ut en färdigbockad isometrisk vy av Part 2.

Observera att båda delarna är med, men det justeras genom att avmarkera “Body1” som visas i
Figur 23.

Figur 23. Pilen visar vart det ska tryckas för borttagning av Part 1 på isometriska vyn på Part 2s ritning.

Nu sätts dimensioner ut och revision, ritningsnummer och titel justeras.

2.1.1.3 Delning av dokument
Det kollas möjligheter för att dela dokumentet till andra användare.
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2.1.2 Onshape
2.1.2.1 Modellera
2.1.2.1.1 Part 1
En mapp skapas och ett dokument skapas i mappen. Dokumentet öppnas och en sketch påbörjas
i “front-plane”. Det görs en kvadrat med “center point rectangle” och två streck som skär
kvadraten. De två strecken speglas över till den andra sidan med “mirror-funktionen”. En cirkel
(“center point circle”) skapas i övre högra hörnet och en polygon (“Inscribed polygon”) görs i övre
vänstra hörnet och sex (6) hörn väljs. Mått är enligt Figur 24.

Figur 24. Första sketchen av Part 1 i Onshape.

Grön bock för att markera att första sketchen är färdig markeras och detaljen extrudas med 30
mm med egenskaperna enligt Figur 25.

Figur 25. Inställningarna för extrude av Part 1s första sketch.

15

2.1.2.1.2 Gänga
Det gås tillbaka till sketchen genom att det högerklickas på sketchen i Feature-list och väljs “edit”.
En cirkel (“center point circle”) görs i centrum av hexagonen med diameter enligt M12 (10,441
mm) invändig gänga. En helix görs i hålet med stigningen på gängan som villkor (1,75 mm) som
visas i Figur 26.

Figur 26. Inställningarna för helix i hålet för gängan.

En ny sketch startas på ovansidan av detaljen. En triangel skapas med kanterna 0,005 mm mindre
än för gängans stigning och det används pierce-verktyget för att få triangeln mot helixen. Det
kontrolldimensioneras så triangeln är helt mot helixen. Triangeln visas i Figur 27.

Figur 27. Triangelns mått, form och placering för gänga.

Nu klickas det på gröna bocken för godkännande av sketch och “sweep” används för borttagning
av material. Det väljs “remove”, triangeln som face, helixen som sweep path och merge scope bli
detaljen som gängan ska vara genom. Inställningarna visas i Figur 28. [26]

Figur 28. Sweep-inställningen för att få till gängan i Onshape.
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2.1.2.1.3 Extrude cut
En sketch startas på frontsidan av detaljen. En textruta skapas på framsidan. Tinos väljs som font,
bold och italic och texten Onshape skrivs. Den dimensioneras till detaljen enligt Figur 29.
Sketchen godkänns och det klickas på extrude, remove, texten och det väljs att ta bort 1 mm som
visas i Figur 29.

Figur 29. Placering av text (vänster) och inställningar för inristning av text (höger).

2.1.2.1.4 Part 2 (Sheet metal)
I samma dokument skapas en sketch på back-sidan av detaljen. En kvadrat skapas med “center
point rectangle” och har centrumpunkten i origo och en linje skapas. Linjen får villkoret att det
ska vara parallellt med strecket från Part 1. Den speglas med hjälp av mirror-funktionen till
motsatt sida. Överflödiga streck trimmas bort och sketchen ser ut som Figur 30.

Figur 30. Part 2s sketch i Onshape.

Sketchen godkänns och “Sheet metal model” väljs. Thicken, 6 mm tjocklek och 8 mm
böjningsradie enligt Figur 31 och sedan grön bock.
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Figur 31. Inställningarna för "Sheet metal model".

Det väljs “Flange”, de två yttre areorna väljs och det görs så flänsen vinklas mot Part 1.
Inställningarna och vinkel på flänsen visas i Figur 32.

Figur 32. Inställningar och bild på flänsarna.

2.1.2.1.5 Runda av hörn
“Fillet” väljs. Hörn som ska ha samma radie väljs tillsammans med 15 mm som visas i Figur 33.
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Figur 33. Inställningar och placering för avrundning av hörn på Part 2.

Det godkänns och en ny “Fillet” väljs. Hörnen som ska ha samma radie väljs och radien väljs till 9
mm som visas i Figur 34.

Figur 34. Inställningar och beskrivning av placering på avrundningar av hörn på Part 1.

Avrundningen godkänns och en tredje “Fillet” startas. Hörnen som ska ha samma radie väljs och
radien väljs till 25 mm som visas i Figur 35.
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Figur 35. Inställningar och placering av avrundning av hörn på Part 1 och Part 2.

2.1.2.2 Ritning
2.1.2.2.1 Helhetsritning
En helhetsritning görs genom att det klickas på “+” nere i vänstra hörnet och sedan välja “Create
Drawing” med ark-inställningen “ISO_A4.dwt”. För att lägga in vyer gås det in på “Insert view”
och det trycks på “Current document”, “Part Studios” och “Part Studio 1” (den med båda
komponenterna i) väljs. Skalan ändras till “1:2” och den sätts ut på arket. Det högerklickas på den
nyss ditsatta vyn för att välja “Create projected view” och den sätts ut. För att sätta dit en
isometrisk skuggad bild gås det in på “Insert view”, “Current document”, “Part Studios” och “Part
Studio 1” (den med båda komponenterna i) väljs. Skalan justeras till 1:2 och “Isometric”. Vyn
läggs ut på arket, det högerklickas på vyn och “Show shaded view” väljs. Titel, ritningsnummer
och revision skrivs in.
För att lägga till fler ark i samma ritningsdokument så trycks det på fliken som heter “Sheets” som
är på vänster sida av programmet. Längst upp vid texten “Sheets” finns en “Insert sheet”-knapp
som trycks på för att få ett ytterligare ark.
2.1.2.2.2 Ritning av Part 1
Det skapas ett till dokument i samma ritningssamling som helhetsritningen. För att få in en vy så
klickas det på “Inser View” och där gås den in på “Insert part, sheet metal flat pattern, sketch,
assembly och surface”, “Current Document”, “Part Studio”, “Parts” och Part 1 klickas på. Part 1
läggs ut på arket med en passande skala och en delvy läggs ut också. Dimensioner sätts ut på
båda vyerna och ritningsnummer och revision skrivs in.
2.1.2.2.3 Ritning av Part 2 (Sheet Metal)
Det skapas ett till dokument i samma ritningssamling som helhetsritningen och Part 1-ritningen.
Det trycks på “Inser View” och där gås den in på “Insert part, sheet metal flat pattern, sketch,
assembly och surface”, “Current Document”, “Part Studio” och “Flat Patterns” och flat pattern
läggs ut på arket som visas i Figur 36.
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Figur 36. Beskrivning på hur flat pattern läggs in på ritning i Onshape.

Det görs en delvy och en vy för hur den skulle se ut som färdigböjd. Färdigböjda vyn läggs in som
tidigare vy fast med “Parts” markerad istället för “Flat patterns” och “Part 2” väljs som visas i
Figur 37.

Figur 37. Beskrivning på hur en del från Part Studion importeras.

Den görs om till ”shaded view” och dimensioner, ritningsnummer och revision skrivs ut.

2.1.2.3 Delning av dokument
Det kollas upp möjligheter för delning av dokument.

3. Resultat
Här redovisas de resultat som uppkom i undersökningarna som står under 2. Tillvägagångssätt.

3.1 Olika Program
I Tabell 1 redovisas de program som jämfördes samt positiva och negativa aspekter som hittas.
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3.2 Kostnad
I Tabell 2 presenteras kostnader för programmen. Dessa program betalas årsvis eller månadsvis
då dessa inte är program som ska betalas endast en gång. Det som programmen erbjuder i de
olika prisalternativen redovisas i 3.4 Licens.
Tabell 2. De två programmens licenskostnader som är uppdelat i månadsvis och årsvis samt tillägg som kan behövas.

Fusion 360 [7]
Månadsvis

665,00 SEK

Årsvis

5 519,50 SEK

Onshape [8]

Gratislicens
Standardlicens (per licens):
$1,500 (14 244 SEK)
Professionell licens (per licens):
$2,100 (19 941 SEK)
Företagslicens (per domän):
minst $20,000 (189 914 SEK)

Tillägg

Applikationer [15]

Applikationer [18]

Cloud Credits ($100 eller 950 SEK för
100st) [36]
Cloud Credits är valutan som används i Fusion 360.

3.3 Import och export
Formaten för import och export för Fusion 360 redovisas i Bilaga 1, Format för import och export
i Fusion 360.
Formaten för import och export för Onshape redovisas i Bilaga 2, Format för import och export i
Onshape.

3.4 Licens
Här kollas det upp vad licensen innehåller och vilken flexibilitet (om applikationer eller liknande
kan läggas till) programmet har möjlighet till.

3.4.1 Fusion 360
I Fusion 360s licens fås allt som de har att erbjuda då det endast finns en licens att välja [7]. Den
här licensen innehåller obegränsad lagring av Fusion 360 dokument men har en begränsning på
500 GB på utomstående dokument [12]. Som ny användare fås 100 Cloud Credits [13]. Dokument
som ska laddas upp får inte överstiga 2 GB då Fusion 360 har en begränsning på 2 GB på enskilda
utomstående dokuments storlek [14].
Applikationer går att läggas till och tas bort från Fusion 360 App Store för att underlätta arbetet.
Det finns bland annat applikationer för att underlätta 3Dskrivning, CAM (programskrivning till
NC-maskiner) och FEM/FEA (hållfasthetsberäkning). [15]
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Om rätt kriterier uppfylls så kan en studentlicens skaffas [16]. Den är gratis och det är obegränsat
med Cloud Credits. [37]

3.4.2 Onshape
Som användare på Onshape används endast en inloggning medan det går att ha fler konton
under den inloggningen. För att byta mellan olika konton loggas det in och det väljs vilket konto
som ska användas i “Filter list”. [17]
Alla konton har tillgång till Onshapes App Store där olika applikationer kan läggas till på kontot.
Det finns applikationer för 3Dskrivning, CAM, FEM/FEA med flera. [18]
Det är ingen uppsägningstid men det finns endast årsvis betalning och vid uppsägning av avtalet
fås inte överbliven betalning tillbaka. [19]
Det finns en (1) triallicens [19] och sex (6) licenser [17] att välja mellan.
Triallicens:
•

Gratis under 14 dagar.

•

Den är av den professionella licensen.

•

Om det inte uppgraderat till standard eller professionell licens innan tiden tagit slut går
den över till gratislicensen. Dokumenten som sparats kommer inte tas bort men
dokumenten som sparats i privat läge kommer endast kunna kollas på, inte justeras. För
att kunna justera de privata dokumenten måste dokumentet göras offentliga eller
uppgradera kontot till betalversion eller studentlicens.

Gratislicens:
•
•
•

•
•
•
•

Gratis.
Obegränsat antal officiella dokument, men inga privata dokument.
Det går endast att kolla på privata dokument och inte justera. Detta gäller alla privata
dokument, även när det delats till en gratisanvändare och det har markerats att kontot
ska ha justeringsmöjlighet.
Dokumenten kommer att vara tillgängliga för alla med Onshapekonto som då kan kopiera
och dela dem men inte justera. Det antas att dokumenten inte är någon copyright.
Dokument och mappar kan delas och på så sätt ge andra tillåtelse att justera eller endast
kolla.
Dokumenten går att justeras och kollas på via dator, surfplatta och mobil.
Alla funktioner med CAD:en finns tillgänglig.

Studentlicens:
•

Gratis under ett år med möjlighet till förlängning.

•

Den är av den professionella licensen.

•

Efter ett år nedgraderas det till gratislicensen. Ifall användaren fortfarande har rätt
kriterier så kan det förnyas och studentlicensen fås tillbaka.

Standardlicens:
•

Kostar $1,500 (14 244 SEK) per år per licens.

•

Det som ingår i gratislicensen inkluderas här med undantag att det inte finns någon
begränsning på antal privata dokument och möjligheten till direkt teknisk support finns.

Professionella licensen:
•

Kostar $2,100 (19 941 SEK) per år per licens.
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•

Allt som ingår i standardlicensen ingår i professionella licensen plus:
Leveransversionshantering.
Godkännande av arbetsflöden och meddelanden.
Komplett datahantering.
Anpassade av egenskaper och metadata.

Professionell företagslicens:
•

Kostar $2,100 (19 941 SEK) per år per licens.

•

Dokumenten som skapas ägs av företaget och delas med alla företagsmedlemmar.

•

Allt som ingår i professionella licensen plus:
Administrationsverktyg på företagsnivå.
Materialbibliotek (för företaget).
Hopslagen fakturering (betalar för fler konton på samma fakturering).

Företagslicens:
•

Kostar minst $20,000 (189 914 SEK) per år för hela företaget. Här slås flera användare
ihop och alla konton betalas i samma fakturering.

•

En egen domän blir tilldelat till företaget som ingen annan än de som företaget har
registrerat och betalt för i avtalet får tillgång till. Domänen ägs och sköts av en
företagsadministratör som har ansvaret för att lägga till och ta bort kontons tillgång till
domänen.

•

Anpassat för team som ska göra uppdrag ihop och ingen utomstående behöver/ska få
tillgång till dokumenten.

•

Alla medlemmar har ett eget konto utöver företagskontot (men behöver fortfarande
endast logga in på användarnamnet så kan man byta mellan kontona).

•

Utöver ovanstående innehåller företagslicensen även:
Allt som ingår i professionella företagslicensen.
Visning av aktivitet hos medlemmar för företagsadministratören men endast egen
aktivitet hos medlemmen.
Se dokumentsidan för företagslicensen på mobilen.
Analyser av information så som tidsåtgång, placering av inloggning bland annat.

3.5 Utbildning
Här förklaras hur de olika programmen har tagit sig an problemet med inlärning av nya
användare.

3.5.1 Fusion 360
Det finns videoklipp som kan kollas på när som helst utan kostnad. Dessa videoklipp är allt för
nybörjare till proffs, alltså att det är grundlig eller djupgående genomgång på videoklippets
agenda. Videoklippen kan vara allt från YouTube-klipp, videoklipp för inlärning till gamla webinars
(föreläsning som de håller via internet). Webinarsen går även att anmälas till och kan då vara
aktiv och ställa frågor om agendan. I webinarsen gås det inte igenom grundlig information utan
det är mer djupgående information. [21]
Det finns en dokumentsamling om programmet där det förklaras vad man kan göra i programmet
och hur det ska göras. Den här dokumentsamlingen blir som en handbok då det står om
funktioner och hur de ska hanteras. [21]
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För att hållas uppdaterad så finns ett forum och en blogg som aktivt uppdateras så användare vet
vad som händer eller vad de har att förvänta sig. [21]

3.5.2 Onshape
Onshapes lösning är videos, lärarledda kurser, textbaserade kurser, Webinars (när de pågår eller
inspelade som har varit), e-böcker, forum och blogg. [21–22]
De videos som kan kollas på är gratis och kan vara inspelade Webinars, kurser eller något som
förklaras tydligare. Videosen är från grundlig till specifikt djupgående förståelse. Utöver
videosamlingen som ständigt uppdateras för att hålla allt aktuellt finns det en blogg som det
skrivs om uppdateringar och till viss mån framtida uppdateringar. Utöver videosamlingen finns
även textbaserade kurser som kan agera som en handledning i den valda kursen.
Det finns gratis e-böcker som kan laddas hem till datorn för läsning. E-böckerna har blandat
innehåll som till exempel varför det gås över till molnbaserad cad, tips och tricks.
Det finns fyra (4) lärarledda kurser där frågor kan ställas direkt till Onshapeexperter. De är via
webbläsare och inte i en gemensam lokal men kursdeltagare måste anmälas till kurserna.
Kurserna har olika agendor och dessa är:
•

“Onshape Bootcamp” där några av Onshapes fördelar och grunder gås igenom. Det gås
igenom mates, dokumenthantering (importera, dela, historia och versioner till exempel),
flerkomponents modellering (modellera flera komponenter samtidigt i samma
dokument) och Onshapes App Store bland annat. Kursen pågår under fyra (4) tillfällen,
totalt 8 timmar (2 timmar per tillfälle) och kostar $500 (4 748 SEK) per person.

•

“Simultaneous Sheet Metal Training” där det gås igenom Sheet Metal används i Onshape.
Det gås igenom hur Sheet Metal fungerar när det ritas med andra detaljer som inte är
Sheet Metal i samma dokument. Det gås även igenom hur den plana ritningen (flat
pattern) till detaljen fås fram. Kursen pågår under 2 timmar och 15 min vid ett (1) tillfälle
och kostar $150 (1 425 SEK) per person.

•

“Top-Down Design in Onshape” där det gås igenom grundliga kunskaper och hjälpmedel
på avancerad nivå som kan hjälpa till med modellering av detaljer. Kursen pågår under
två (2) tillfällen, totalt 4 timmar (2 timmar per tillfälle) och kostar $250 (2 374 SEK) per
person.

•

“Release Management Admin and User Workflows” där det gås igenom
leveransversionshantering i Onshape. Kursen är 2 timmar och kostar $150 (1 425 SEK)
per person.

3.6 Arbetsprocess resultat
I kapitel 2.1 Arbetsprocess metod visas hur komponenterna modelleras och hur ritningarna görs.
Här redovisas resultatet av hur Part 1, Part 2, dess ritningar, och helhetsritningen blev.

3.6.1 Fusion 360
3.6.1.1 Modellering
Här redovisas modelleringen av Part 1 och Part 2 i programmet Fusion 360 (Figur 38).
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Figur 38. Resultatet av modellering av Part 1 och Part 2 i Fusion 360.

3.6.1.2 Ritning
Här redovisas helhetsritningen av Part 1 och 2 (Figur 39), ritning av Part 1 (Figur 40) och ritning av
Part 2 (Figur 41).

Figur 39. Helhetsritning av Part 1 och Part 2 i Fusion 360.

26

Figur 40. Ritningen av Part 1 i Fusion 360.

Figur 41. Ritningen av Part 2 i Fusion 360.

3.6.1.3 Delning av dokument
Dokument och mappar kan delas:
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•

URL. Inget konto behövs för att öppna dokumentet. Det kan ges eller nekas tillstånd för
nedladdning och kan göra dokumentet lösenordslåst.

•

E-mail. Här kan även dokumentet göras lösenordslåst och ges eller nekas nedladdning.

3.6.2 Onshape
3.6.2.1 Modellering
Här redovisas modelleringen av Part 1 och Part 2 i Onshape (Figur 42).

Figur 42. Resultatet av modellering av Part 1 och Part 2 i Onshape.

3.6.2.2 Ritning
Här redovisas helhetsritningen av Part 1 och Part 2 (Figur 43), Part 1s ritning (Figur 44) och Part
2s ritning (Figur 45).
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Figur 43. Helhetsritningen av Part 1 och Part 2 i Onshape.

Figur 44. Ritning av Part 1 i Onshape.
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Figur 45. Ritning av Part 2 i Onshape.

3.6.2.3 Delning av dokument
Dokument och mappar kan delas via:
•

E-mail. Det kan ges ägarrätt, justeringstillstånd eller endast tillstånd att granska. Det kan
även ge kopieringsrättighet, att länken får delas vidare, exporteringrättighet och
kommenteringsrättighet.

•

Andra användare på Onshape. Här has samma möjligheter som vid delning via e-mail.

•

URL. Kan ges endast granskningsmöjlighet och exportmöjlighet. Dokumenten kan öppnas
utan att ett Onshapekonto behövs.

•

Exportering av dokument och delas på andra sätt.

3.7 Mappstruktur och arkivering
3.7.1 Fusion 360
Dokumenten kan sparas på två (2) olika vis, det ena är lokal kopia på datorn eller en kopia på
molnet. Skillnaden mellan de olika alternativen är att molnsparade kopian kan kommas åt från
vilken dator som helst. Den molnsparade kopian kan justeras på lokala programmet på datorn
eller på webbläsare, dock så är webbläsarjusteraren endast betaversion nu. Kopian på molnet
kan delas till andra (de med och utan konto) och ge eller neka dem tillåtelse att justera i
dokumentet, det syns vem som har tillgång till dokumenten.
När det gäller arkivering av dokument kan det väljas mellan lokal arkivering (på datorn) eller så
arkiveras det i molnet. Vid arkivering i molnet så händer:
•

Projektmedlemmar (inklusive alla, även projektledaren) kommer inte åt filerna eller
projektet längre. Det kommer inte komma upp i sökresultaten heller.
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•

Det går inte att justera eller lägga till dokument (ifall det är en mapp).

•

Det gås in i “Archived”-mappen för att hämta tillbaka dokument och mappar och det
återgår till att alla får tillgång till dokumenten igen.

3.7.2 Onshape
På dokumentsidan finns möjligheten att ha mappar eller dokument som kan vara allmänna eller
privata beroende på licens. I dokumenten kan flikar skapas (att flera dokument kan skapas i
samma dokument) där Part Studio (CAD), ritningar, bilder och alla andra format som visas i Bilaga
1, Format för import och export i Fusion 360 och Bilaga 2, Format för import och export i
Onshape kan läggas in. I Part Studion kan flera komponenter ritas in i samma Part Studio
(multibody) [27] men inte kolla funktionen (flytta komponenterna) som det görs i assembly. I Part
Studios kan det sparas i versioner så det kan gås tillbaka till tidigare versioner utan att det behövs
gå tillbaka i historiken. Versioner och historiken kan jämföras och slås ihop. [28]
När det gäller delning av dokument och mappar kan inte enstaka flikar eller mappar inuti ett
dokument delas, utan hela dokumentet eller hela utomstående mappen får delas. När dokument
eller mappar har delats kan det kollas upp vem det delats till och ändra från justeringstillstånd till
endast granska eller tvärtom. I allmänna dokument kan alla granska och kopiera dokumentet
medan det behövs tillstånd för att justera i dokumentet. I privata dokument behövs det tillstånd
att hitta dokumentet och där bestäms det ifall det ska vara endast granskning eller
justeringstillstånd. Det kan delas till de med ett konto på Onshape och de utan konto.
Onshape har ingen egen arkiveringsmapp i programmet utan det få väljas hur det ska hanteras. I
Onshape has det obegränsad lagring och det kan då skapas en mapp för arkivering eller så kan
det exporteras och arkiveras på annat ställe.

3.8 Finita elementmodellering (FEM)
3.8.1 Fusion 360
Det finns ett FEM-program i lokala programmet i Fusion 360 som kostar Cloud Credits för att
använda. Ju komplicerade komponenter som ska simuleras desto fler Cloud Credits kostar det.
Cloud Credits kostar $100 (950 SEK) för 100st [36] och det kan tänkas att simuleringar kostar
enligt Tabell 3 som är tagen från [13].
Tabell 3. Tabell som beskriver kostnad av simuleringar i Fusion 360 i valutan Cloud Credits som är tagen från [13].

Type of Study

Cloud Credit Cost

Linear Static

5

Modal

5

Thermal

5

Thermal Stress

5

Shape Optimization* 5
Buckling

15

Non-Linear Static*

25

Event Simulation*

Begins at 15
(increases based on complexity)

Generative Design

25 Cloud Credits to Generate
100 Cloud Credits to Download Result
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(STL or SAT)
Det finns möjlighet att skaffa SimScale via Fusion 360 App Store. SimScale körs på webbläsare så
inget program behövs laddas ner till datorn. Det är gratis att köra allmänna projekt men det
behövs en prenumeration för att ha privata projekt. [29]

3.8.2 Onshape
Det finns 6 (sex) olika program via App Store för FEM. Dessa program kan vara integrerade i
Onshape, webbaserat program som får kopplas ihop med Onshape eller ett separat program som
ligger på lokal dator. Programmens kostnad samt positiva och negativa egenskaper redovisas i
Tabell 4.
Tabell 4. De FEM-program som erbjuds till Onshape med positiva och negativa egenskaper samt kostnad.

Program
SIMSOLID
Cloud
[30]
Intact
[31]

SimScale
[32]

SimWise 4D

Positivt
• 14 dagar trial.
• 5.0/5.0 poäng från 7st
recensioner.
• Integrerad app.

[34]

Simright
[35]

• 575 kr/månad

• 4.4/5.0 poäng från 18st
recensioner.
• Behöver kopplas ihop,
separat webbaserat
program.
• Samarbete med
Onshape.
• 15 dagar trial.

• 60 min gratis.
• Integrerad app.

• Gratis för studenter.
• Gratis trial (3st privata
projekt i 15 dagar, 5st
offentliga projekt i
oändlig tid).
• 4.8/5.0 poäng från 10st
recensioner.

Kostnad
• 6465 kr/månad
• 430 970 kr/år

• 10 gratis simulationer.
• 4.2/5.0 poäng från 4st
recensioner.
• Integrerad app.

[33]
SimForDesign

Negativt

• Gratis för allmänna
projekt i SimScale.
• För privata projekt
behövs
prenumeration.

• Inga recensioner på
Onshapes sida.
• Program på datorn.
• 3.0/5.0 poäng från 3st
recensioner

• Från 295 €

• Beräkningsminut:
1 min för 10 kr
• Beräkningstimmar:
1h för 240 kr
5h för 958 kr
25h för 2395 kr
50h för 4789 kr
• 575 kr/månad
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• Behöver kopplas ihop,
separat webbaserat
program.

3.9 Sammanfattning av resultaten
I Tabell 5 redovisas en sammanfattning av de olika punkterna som undersökts.
Tabell 5. Sammanfattning för de båda programmen inom program, kostnad, import/export, licens, utbildning,
arbetsprocess, mappstruktur och arkivering samt FEM. Markeringarna är de aspekter som har lagt stor vikt i slutsatsen.

Fusion 360
Programmet
Kostnad

Ett program på datorn men
kan justera via webbläsare.
En licens som kan betalas
månadsvis eller årsvis
(exklusive studentlicens).
650,63 kr/månad.
5400,19 kr/år.

Onshape
Endast webbläsare.
Fem (5) licenser (exklusive trial och
studentlicens).
Gratis.
14 244 SEK/år och licens.
19 941 SEK/år och licens.
189 914 SEK/år och domän
(företag).

Import/export

23st import.
10st export.

19 import (plus 4st).
13 export.

Licens

En licens (exklusive
studentlicens) med möjlighet
till applikationstillägg.

Fem (5) licenser (exklusive trial och
studentlicens) med möjlighet till
applikationstillägg.
Gratis.
Standard.
Professionell.
Professionell företag.
Företag.

Utbildning

• Video samling för inlärning.
• Föreläsning (Webinars).
• Handbok (teknisk

dokumentation).
• Blogg (uppdaterings

information).
• YouTube-klipp.
• Forum.

Arbetsprocess

• Kan arbeta online och
offline.
• Kan modellera flera
komponenter i samma Part
Studio.

•
•
•
•
•
•
•
•

Video samling för inlärning.
Lärarledda lektioner.
Föreläsning (Webinars).
Specifika funktionsförklaringar.
Textbaserade kurser.
E-böcker.
Videobibliotek.
Blogg.

• Kan endast arbetas med offline.
• Multibody, flera komponenter
kan modelleras samtidigt.
• Kan göra flera ritningar i samma
ritningsdokument.
33

Mappstruktur och
arkivering

Finita
elementmodellering
(FEM)

• Kan göra flera ritningar i
samma ritningsdokument.
• Kan göra Sheet Metal.
• Har snabbkommando för
gängor.
• Lokal kopia på datorn eller
sparas på molnet.
• Molnkopia kan delas med
endast granskning eller med
justeringstillstånd.
• Justera på lokalt program
(datorn) eller webbläsare.
• Arkiveringsmapp på moln
eller lokal arkivering.
• Obegränsad lagring.
• Flera ritningar i samma
ritningsdokument.
Finns i lokala programmet.
1 applikation som kan köpas
till.

• Kan göra Sheet Metal.

•
•
•
•
•

Multibody.
Flikar i dokumentet.
Versioner och historik.
Obegränsad lagring.
Delning med endast granskning
eller med justeringstillstånd.
• Ingen förbestämd arkivering.
• Flera ritningar i samma
ritningsdokument.

Sex (6) applikationer som kan
läggas till.

4. Diskussion
Här jämförs programmen på de punkter som har kollats upp i tidigare avsnitt.

4.1 Program
Jag har tidigare erfarenheter i CAD och har använt mig utav Onshape och SolidWorks. På grund
av att tidigare erfarenheter i Onshape så hade jag preliminärt valt programmet innan andra
program kollades upp, men jag hade bytt ifall andra program passade bättre.
Det letades efter två (2) program som var helt webbaserade då man enklast har tillgång till det
vart man än är. Nu hittade jag endast ett program som var det (Onshape) och inte var kvar i
betaversion. Det letades då efter ett program som hade möjlighet till att spara dokumenten på
molnet och kunna justera i webbläsare. Jag kollade på AutoCAD och Fusion 360, och skaffade
deras studentlicens. När jag skulle använda AutoCADs webbjusterare och mobiljusterare så
krånglade det och valde att jämföra Fusion 360 och AutoCAD. AutoCAD är mycket dyrare och mer
anpassat för maskinteknik men när det kollades på Fusion 360 så tyckte jag att den hade
tillräckligt med funktioner. Jag valde då att gå vidare med Fusion 360.

4.2 Kostnad
En positiv sak som båda programmen har är en gratis studentlicens då SIEN har studenter som
arbetar för dem. Det gör att det inte kostar något för studenterna eller företaget att kunna
använda CAD programmet.
Om man jämför prisalternativen så är Fusion 360 billigare och man har möjlighet till månadsvis
betalning. Eftersom man inte får tillbaka pengar ifall avtalet sägs upp så är månadsvis betalning
att föredra. Dock så är det rabatterat pris ifall man skulle välja årsvis betalning på Fusion 360 om
man är säker på att användaren av kontot kommer använda det i ett år. För att årsvis betalning
skulle vara mer prisvärt behöver det användas i 8 månader och 8 dagar.
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Onshape har en gratislicens som kan vara positiv för hobbyister eller liknande då alla dokument
är allmänna. Som företag eller konsult vill man ha privata dokument så obehöriga inte får tillgång
till dem.
Jag har inte räknat med Cloud Credits till Fusion 360 eller applikationer till något av programmen.
Som konverterare användes [40] då dem uppdaterar ständigt och inte lägger på en extra summa
som kostnad för uttag. Alla summor som omvandlades till SEK justerades 2019-06-02 klockan
18:00.

4.3 Import och export
Fusion 360 är ett Autodesk-program och det gör att de fokuserar på att det ska passa med andra
Autodesk-program. Det har inte Onshape gjort och det gör den stora skillnaden i importformat
som finns tillgängliga. När man jämför vilka programs format som Onshape och Fusion 360 kan
importera så klarar de av de vanligaste formaten.

4.4 Licens
Jag använder mig av studentlicens på Fusion 360 och gratislicens på Onshape (från tidigare
användning).
Kontot på Fusion 360 har alla funktioner och det enda som skiljer student och vanlig licens är
mängden Cloud Credits. Som student har man obegränsad mängd Cloud Credits medan vanlig
licens får 100 Cloud Credits vid start men får sedan köpa nya. Annars så är det ingen skillnad
mellan de olika licenserna. När man köper Fusion 360 så får man hela programmet, förutom
applikationer om man vill lägga till några.
När det gäller kontot som jag har på Onshape har det inte alla funktioner, så jag kan inte
undersöka alla funktioner. Man måste ha professionell licens för att få tillgång till release
management och företagslicensen för att få tillgång till egen domän, för att nämna två.
Som konsult skulle jag inte rekommendera att ha en gratislicens då alla dokument man skapar
kommer vara för allmänheten, alla kan komma åt dokumentet. Med gratislicens kan man heller
inte justera i privata dokument, man kan endast granska och kommentera. Däremot kan det vara
passande för kunder att ha en gratislicens då de kan hålla koll på projektet, dock har de inget
justeringstillstånd. Det blir likadant utan konto för kunden också, då de kan se CADen men inte
justera, men då får de hålla koll på URLen för att komma tillbaka till dokumentet.
Om en licens skulle rekommenderas av Onshapes licenser för en konsult på SIEN skulle det vara
standardlicensen. Det skulle inte vara företagslicensen då behovet av egen domän skulle vara
överflödigt. Det skulle inte vara gratislicensen på grund av behovet av privata dokument då det
behövs. Jag skulle inte rekommendera professionella licensen heller då jag tror att de extra
verktygen som tillkommer efter standardlicensen inte är värda $600 (5 698 SEK).

4.5 Utbildning
För att komma igång med programmet snabbt och tillräckligt grundligt så spelar utbildningen roll.
Efter utbildningen ska användaren ha en så pass stor förståelse för programmet så uppgifter kan
göras eller att användaren vet hur lösningar hittas. Därför är det viktigt att veta hur de har tänkt
på inlärning för nya användare till ett program. Fusion 360 och Onshape har tänkt liknande med
videos, webinars, blogg och forum bland annat. Det som skiljer de båda programmen åt är att
Onshape har lärarledda kurser och Fusion 360 har en handboksliknande funktion. Med Onshapes
lärarledda kurser kan man komma igång snabbt och klara av uppgifter snabbt, medan kurserna
som är videobaserade kan läras i egen takt mellan uppdrag. Videobaserade kurser hos båda
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programmen samt handboken hos Fusion 360 är gratis och det behöver inte tas ledigt från annan
aktivitet utan det tas när man har tid och i egen takt.

4.6 Arbetsprocess
Den största, och väldigt viktiga, skillnaden mellan dessa program är att Fusion 360 går att köra
offline. Onshape måste alltså alltid ha en internetuppkoppling för att kunna användas medan
Fusion 360 inte behöver ha det. Men för att Fusion 360 ska kunna spara mot molnet så behövs
internetuppkoppling. Om det nu skulle vara så att det blir ett internetavbrott så arbetar man
vidare med Fusion 360 och antingen sparar en lokal kopia för att uppdatera i molnet senare eller
så arbetas det vidare och då uppdateras dokumentet automatiskt senare.
En sak som irriterade mig var att Onshape har ett komplicerat sätt att göra gängor på. Att behöva
göra profilen med stigning och helix är jobbig och komplicerad. Till skillnad från Fusion 360 som
har ett snabbkommando för att endast trycka på en punkt och gör hål, gängor och/eller
försänkning med en gång.
Jag har använt Onshape innan och valde att använda det kontot som jag redan hade. Det är ett
gratiskonto, vilket innebar att jag inte hade alla funktioner som en betallicens skulle innehålla.
Därför kunde jag inte kolla på Releas Management eller något annat som ingår vid betald licens,
studentlicens eller trialen.
De moment som gjordes under arbetsprocess tycker jag är väldigt centrala i konstruktion. Att
skissa (sketch), göra så materialet får en tjocklek (extrude), ta bort material (cut), modellera
gängor, sheet metal, runda av hörn och skapa ritningar är centrala delar inom CADverksamheten. Att skissa, extruda, cut:a och skapa ritningar är de mest centrala bitarna men jag
uppskattar när gängor, runda av hörn och sheet metal är enkla att göra. Idag växer laserskrivning
inom tillverkningstekniken och då underlättar det att CAD-programmet har sheet metal-funktion.

4.7 Mappstruktur och arkivering
Båda programmen har obegränsad lagring på dokument som skapas i programmen (Fusion har
500 GB begränsning på importerade dokument). Detta underlättar för då behöver man inte oroa
sig för att lagringsutrymmet tar slut. När man däremot ska importera dokument så är det en
gräns på 2 GB i båda programmen.
När det gäller sparande av dokument kan de båda spara i molnet som i sin tur kan delas till andra
personer med och utan konto till programmen.
När man jämför Fusion 360 och Onshapes mappstruktur är det väldigt stor skillnad. Fusion 360
har så som man skulle spara på datorn med en komponent per dokument, ett dokument per
dokument och man sparar i mappar. Onshape har gjort på ett annat sätt, de har gjort flikar som
liknar Excels flikar i dokument. Det går alltså att ha flera dokument och mappar i samma
dokument som är enkla att byta mellan. Det går även att ha flera komponenter i samma Part
Studio (multibody) som man kan justera samtidigt i både Fusion 360 och Onshape. Det förenklar
justering av komponenter då de ofta är beroende av varandra och man ser hur alla komponenter
är anpassade till varandra med en gång. Detta betyder att man inte behöver göra en assembly för
att se komponenters förhållande för att sedan behöva justera komponenterna var för sig.
Fusion 360 har en arkiveringsmapp som har bra funktioner. Den gör att projektet inte ligger kvar
hos alla som hade tillgång till det när projektet är klart utan det finns endast aktiva projekt
framme. Dokumentet går att fås tillbaka genom att aktivera det igen och då kommer allt tillbaka.
Onshape har tyvärr ingen lösning på arkivering utan det får fixas själv. Man har obegränsad
lagring så en egen mapp för arkivering, att man arkiverar på lokal dator eller annan molnlösning
för arkivering hade varit en lösning.
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4.8 Finita elementmodellering (FEM)
Jag har tidigare provat ANSYS till en kurs på Umeå Universitet och jag har även provat SIMSOLID
Cloud tillsammans med en handledare.
I mån om tid skulle program provas och det skulle skrivas recensioner, men det finns tyvärr ingen
tid. Jag väljer att skriva med information om de olika programmen och skicka med en
rekommendation av de programmen som finns utan att undersöka i programmet.
Om ett FEM-program skulle rekommenderas till Onshape skulle det vara Simright. Jag skulle inte
rekommendera SimWise 4D på grund av mängden recensioner, SimForDesign för poängen den
fått från recensionerna, SIMSOLID Cloud på grund av kostnaden, Intact på grund av antalet
recensioner och SimScale då jag inte kan få fram kostnaden för programmet.
En rekommendation för Fusion 360 skulle vara simulationen som är i programmet. SimScale har
en kostnad som jag inte kan ta reda på och konsulter som jag har pratat med på SIEN använder
inte FEM så mycket och behöver inte ett program som kostar en summa varje månad. Det skulle
då vara bättre att köpa in Cloud Credits för att slippa månadskostnaden.

4.9 Mina synpunkter under arbetet
Jag är väldigt intresserad av CAD och fick upp mina ögon för Onshape under förra sommaren då
jag arbetade för SIEN och använde programmet. Det var ett lättlärt program (om man har använt
CAD-program tidigare) och otroligt anpassningsbart. Jag gick in i exjobbet och valde redan i
början att Onshape skulle vara med och förväntade att det skulle bli min rekommendation. Jag
blev förvånad över hur bra Fusion 360 var och kan med glädje rekommendera dem istället.
Programmen var väldigt lika men en stor faktor var kostnaden som var dubbelt så stor för
Onshape jämfört med Fusion 360. Självklart finns det många finesser inom de båda programmen
som inte har gåtts in på men jag tycker att det viktigaste har tagits upp. Det skulle göras en “wing
to wing” undersökning av programmen och jag tycker att det är det som har gjorts. Det var vissa
saker som irriterade mig och dem fick vara med i rapporten fastän dem inte är lika viktiga. Ett
exempel på irritationsmoment var hur man gjorde gängor i Onshape.
Jag hade gärna använt de båda programmens logotyper men på grund av varumärke så blev det
osäkert ifall dem fick användas. Jag fick tillstånd att använda Onshapes logotyp då det togs
kontakt med företaget men tyvärr så var det otydligt ifall Fusion 360s logotyp fick användas. Det
togs kontakt med Autodesk och frågade men fick ett svar som var väldigt diffus och kände att jag
inte ville chansa och valde att utesluta båda logotyperna så det inte känns vinklat eller
oprofessionellt.
Jag hade gärna använt mig utav vetenskapliga artiklar när granskningarna av programmen skulle
göras, men jag hittade inga. Eftersom molnkopplade eller molnbaserade CAD-system inte har
funnits så länge så har det inte varit så stor efterfrågan eller motivation till att göra vetenskapliga
artiklar på det än.

5. Slutsats och rekommendation
Om man skulle sammanfatta de största skillnaderna mellan programmen som skulle påverka
valet av program skulle vara:
•
•
•
•

Onshape är helt webbaserat.
Fusion 360 kan arbetas i offlineläge på datorns lokala program.
Fusion 360 är billigare.
Fusion 360 har möjlighet till månadsbetalning.
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•
•
•
•
•

Onshape har lärarledda kurser för att komma igång snabbt.
Fusion 360 har snabbkommando för gängor.
Onshape har ingen begränsning på importerade dokument.
Fusion 360 har en arkiveringsmapp.
Fusion 360 har ett mer anpassningsbart pris till FEM.

Även om båda programmen var bra så spelar kostnader väldigt stor roll i ett företag, det är bland
annat därför rekommendationen blir Fusion 360. Med Fusion 360 kan man göra justeringar på
webbläsaren samtidigt som man kan arbeta i offlineläge på den lokala datorns program. När
Fusion 360 ska betalas kan man anpassa kostnaden till månadsvis då man kanske inte behöver ha
tillgång till programmet under tiden man har ett uppdrag hos en kund eller under semestern.
Istället för att ha en månadsbetalning för FEM-program kan man anpassa kostnaderna till då man
använder det. Fusion 360 har inte lärarledda kurser men videoklippen gör att konsulten kan
anpassa tiden för inlärning av programvara och ha dem att kolla tillbaka på vid svåra situationer.
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Bilaga 1 sid 1 (1)

Bilaga 1, Format för import och export i Fusion 360
Import:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autodesk Alias (*.wire)
AutoCAD DWG Filer (*.dwg)
Autodesk Fusion 360 Arkivfiler (*.f3d)
Autodesk Fusion 360 Toolpath Arkivfiler (*.cam360)
Autodesk Inventor Filer (*.ipt, *.iam - upp till Inventor 2019)
CATIA V5 Filer (*.CATProduct, *.CATPart)
DXF Filer (*.dxf)
FBX (*.fbx)
IGES (*ige, *iges, *igs)
NX (*prt)
OBJ (*.obj)
Parasolid Binary Filer (*.x_b)
Parasolid Textfiler (*.x_t)
Pro/ENGINEER och Creo Parametric Filer (*.asm, *.prt)
Pro/ENGINEER Granite Filer (*.g)
Pro/ENGINEER Neutral Filer (*.neu)
Rhino Filer (*.3dm)
SAT/SMT Filer (*.sab, *.sat, *.smb, *.smt) upp till ACIS version 7
SolidWorks Filer (*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm) upp till SolidWorks 2018
STEP Filer (*.ste, *.step, *.stp)
STL Filer (*.stl)
SketchUp Filer (*.skp)
123D Filer (*.123dx)

Export:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F3D (*.f3d)
IGES (*iges)
SAT (*.sat)
SMP (*.smp)
STEP (*.step)
FBX (*.fbx)
OBJ (*.obj)
STL (*.stl)
DWG (*.dwg)
DXF (*.dxf)
PDF (*.pdf)
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Bilaga 2, Format för import och export i Onshape
Import:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parasolid B-rep (*.x_t eller *.x_b) från v10 till v31.0.203
Parasolid mesh (*.xmt_txt eller *.xmt_bin) från v28 till v29
ACIS (*.sat) upp till R21, 2018 1.0
STEP (*.stp eller *.step) AP203 och AP214
IGES (*.igs eller *.iges) upp till 5.3
CATIA v4 från 4.15 till 4.24 (via en Assembly .zip fil)
CATIA v5 från R7 till R27 (v5-6R2017)
CATIA v6 R2010x to R2013x, R2015x, R2016X
SolidWorks (*.sldprt) 1999 till 2019
Inventor (*.iam) 9 upp till 2019
Pro/ENGINEER, Creo från Pro/E 2000i till Creo Parametric 4.0
JT (*.jt) upp till 10
Rhino (*.3dm)
STL (*.stl)
OBJ (*.obj)
NX UG15.0 till NX12.0.2.9
Solid Edge (*.par och *.psm) 10 till 2019
AutoCAD (*.dwg) upp till 2018
DXF (*.dxf) upp till 2013

Format som kan importeras men inte öppnas:
•
•
•
•

Alla programmeringsformat (*.py, *.json, *.java, *.js)
*.mov
*.csv
*.doc/docx

Export:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parasolid B-rep (*.x_t eller *.x_b) från v25 till v29
Parasolid mesh (*.xmt_txt eller *.xmt_bin) från v28 till v29
ACIS (*.sat) R21
STEP (*.step) AP203 och AP214
IGES (*.igs eller *.iges) 5.3
SolidWorks (*.sldprt) 2004
STL (*.stl)
Rhino (*.3dm)
Collada (*.dae) 1.4.1
DXF (*.dxf) släppt 11-14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013
AutoCAD (*.dwg) släppt 11-14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013
DWT Template (*.dwt) 2013
PDF (*.pdf)
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