
  

Handlingar och processer vid varven 
en analys av varvsindustrins processanpassade  

redovisningsteknik med en byggares ögon 

 

 

 
 
 
 

SARA KJELLIN 
ÅSA SIEVERT 

 
 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2011 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Handlingar och processer vid varven
                     en analys av varvsindustrins processanpassade 

redovisningsteknik med en byggares ögon

 
 
 
 
 

Sara Kjellin 
Åsa Sievert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete INDEK 2011 
KTH Industriell teknik och management 

Industriell ekonomi och organisation 
SE-100 44  STOCKHOLM 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 Examensarbete INDEK 2011 

 

Handlingar och processer vid varven 
  en analys av varvsindustrins processanpassade 

redovisningsteknik med en byggares ögon 

 

   
  Sara Kjellin 

Åsa Sievert 
Godkänt 

2011-04-29 

Examinator 

Örjan Wikforss 

Handledare 

Örjan Wikforss 

Löpnummer 

2011:38 

Uppdragsgivare 

Bjerking Arkitekter och Ingenjörer 
Kontaktperson 

Jan-Olof Edgar 

 

Följande rapport är en del av ett utvecklingsprojekt där flera stora aktörer inom byggbranschen 
samarbetar för att ta fram en ny typ av bygghandling. Tidigare har det gjorts försök att applicera 
bilindustrins processer och metoder på byggbranschen, men i detta arbete framhålls istället 
varvsindustrin som en inspirationskälla. Anledningen är att varvsindustrins slutprodukter 
påminner i högre grad om byggbranschens än vad bilindustrins massproduktion gör. Denna 
uppsats är därför en nulägesanalys av varvsindustrins processorienterade redovisningsteknik ur 
en byggares ögon.  
 
Denna studie bygger huvudsakligen på intervjuer med personer som har kunskap inom 
varvsindustrin. Viss litteraturstudie genomfördes för att erhålla baskunskaper inom branschen, 
vilket underlättade förberedelsen av intervjufrågorna. Utfrågningarna gjordes i de flesta fall som 
personliga intervjuer på arbetsplatsen. Intervjuerna har sedan analyserats och de viktigaste 
observationerna har valts ut för att presenteras i denna rapport. Genom besök hos Kockums, både 
i Malmö och på Muskö, projekteringsföretaget Saltech Consultants AB i Stockholm, Lindövarvet 
på Odense i Danmark och STX Europes varv i Brevik i Norge förmedlades en känsla av hur det 
fungerar ute på varven. Förutom intervjuer med varvsföretag gjordes fler intervjuer för att 
utveckla kunskaperna inom standardisering, ritteknikens historia, generell skeppsbyggnad och 
arbetet ute i produktionen.  
 
Resultatet har visat tydliga likheter mellan varvsindustrin och byggbranschen, men också 
påtagliga olikheter. Det finns även skillnader mellan de besökta varven, vilket i vissa fall har 
gjort resultatet svårtolkat. En viktig observation var varvens användning av arbetsberedare, vars 
arbetsuppgift var att underlätta produktionsanpassningen av handlingar och processer. Vidare är 
handlingarna hierarkiskt systematiserade där dokumenten längst ner i strukturen är väldigt 
detaljerade. Andra iakttagelser är den mycket utbredda användningen av 3D inom varvsindustrin 



 

och hur utvecklingen av verktygen pågått sedan 70-talet. Nämnvärt är också hur företagen arbetar 
med integrering av nyanställda för att ge förståelse kring sina processer och på så sätt skapa 
kvalitet och kundnytta i projekten. 
 
När examensarbetet inleddes var varvsbranschen ett helt nytt område för författarna och litteratur 
kring ämnet var svårt att hitta. Detta gjorde att en stor del av arbetet skulle komma att grundas på 
intervjuerna och att höga krav kom att ställas på intervjutekniken. En konsekvens blev att de sista 
intervjuerna gav mer information än de som genomfördes tidigare i projektet. Det finns utrymme 
för djupare studier kring dessa områden då det i uppsatsen varken fanns tid eller resurser för att få 
den önskade bredden i resultatet. Fler besök skulle behöva göras, bland annat på de stora asiatiska 
varven och hos tillverkarna av de komplicerade passagerarfartygen. Dessutom skulle en mer 
utbredd intervjuinsats genomföras bland arbetarna ute på varven för att undersöka om teorin 
fungerar i praktiken.  
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This Master’s thesis is a part of a developing project where several large companies within the 
construction business cooperate to produce a new type of construction document. There have 
earlier been attempts to apply processes from the automotive within the construction business, 
but in this project the shipbuilding industry is used as inspiration. The reason is because the 
products of the shipbuilding industry remind more of the construction business than the 
automotive mass production. This essay is an analysis of the shipbuilding industries processes 
and the technology of how documents are designed and structured, from a builder’s point of 
view.  
 
The essay is mainly build of interviews of people who has knowledge within the shipbuilding 
industry. A literature study has been done to get basic information about the business, which also 
made it easier to prepare the questions for the interviews. The interviews were mostly personally 
and took place on the interviewee’s workplace. Then the interviews were analysed and the most 
important observations are presented in this essay. A feeling of how a shipyard is run were 
procured by visiting Kockums, both in Malmö and Muskö, Saltech Consultants AB in 
Stockholm, Lindö shipyard at Odense in Denmark and STX Europe in Norway. More interviews 
were made to get further knowledge about standardisation, the history of drawing technique, 
general naval architecture and the work in field.  
 
The result has revealed similarities between the shipbuilding industry and the construction 
business, but there are also observable differences. In addition there are differences between the 
visited shipyards, which could make the result difficult to interpret. An important observation is 
the shipyards usage of workset, which is a person whose assignment is to make the processes and 
drawings easier to adapt in the production. Furthermore the drawings are systemised in a 
hierarchy way where the lowest structured documents are very detailed. Other observations are 
the large usage of 3D within the shipbuilding industry and have been developing constantly since 
the 70’s. It is also of interest how the shipbuilding companies handle the integration of newly 



 

employed; they are instructed to understand the processes to be able to create quality and 
customer benefit. 
 
When the master thesis project started, the shipbuilding industry was a completely new area for 
the writers and the literature within the subject was difficult to find. Therefore a major part of the 
work would be based on the interviews, which made the interview technique important. As a 
consequence, the last interviews gave more information than the ones that were made in an 
earlier stage of the project. There are possibilities to more advanced studies within this field, 
because this Master’s thesis project did not have either time or resources to get the substance in 
the result that was desired. An idea could be to visit even more shipyards for example in China 
and Finland. There is also a requirement of further interviews among the employees on the 
shipyards to find out if the theory works in practice.   
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Förord  

Följande examensarbete har skrivits vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, inom området byggprojektledning. Arbetet har även utgjort en del 
av det SBUF finansierade projektet ”Produktionshandling 2010”. Resor och uppehälle har 
finansierats via detta projekt.  
 
Det finns ett antal personer som hjälpt oss under arbetets gång som vi vill tacka. Först och främst 
våra handledare Jan-Olof Edgar på Bjerking och projektledare för ”Produktionshandling 2010” 
samt Örjan Wikforss, professor i projektkommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan.  Vi 
vill tacka för goda råd och tålamod med många frågor. Tack även alla ni som är med i 
”Produktionshandling 2010” för idéer och uppslag. 
 
Vi är också tacksamma för det mottagande vi har fått ute på varven, och naturligtvis för alla Er 
som har avsatt tid för att bli intervjuade.   
 
Att skriva examensarbetet har varit ett roligt projekt där vi har fått besöka många spännande 
platser och träffa många kunniga och intressanta människor. Så slutligen ett stort tack till alla Er 
som har möjliggjort detta för oss.  
 
 
Stockholm, december 2010 
Sara Kjellin och Åsa Sievert 
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1. Introduktion 

Den 10 augusti 1628 inledde regalskeppet Vasa sin jungfrufärd. Efter endast två timmars resa 
fick en vindpust skeppet att börja luta och vatten strömmade in genom kanonluckorna. Snart 
sjönk skeppet med flaggor och segel hissade. Ett 50-tal personer omkom och redan följande dag 
hölls förberedande förhör inför riksrådet, det var bråttom att hitta någon som skulle 
skuldbeläggas. De som anklagades var skeppare Matsson med ansvar för ballasten, Gierdsson 
med ansvar för riggningen, skeppsbyggmästaren Jacobsson och självklart kapten Sjöfring. 
Skeppare Matsson berättade att kaptenen meddelat amiral Flemming om att skeppet var för rankt. 
Ett krängningsprov utfördes, men när provet inte gav önskat resultat avbröts det. Flemming var 
riksamiralens närmaste man och kunde enligt dåtidens konventioner inte anklagas. Byggmästaren 
skyllde på kungen, som godkänt skeppets mått och dimensioner, vilket ledde till att det inte 
kunde påstås att skeppet sjönk på grund av felaktig utformning. Trots stora påtryckningar hittades 
aldrig någon syndabock. 
 
Den 15 juli 2008 rasade ett betongblock ner över en trafikerad väg i samband med en 
tillbyggnation av Kista Galleria i Stockholm. Två byggnadsarbetare och en bilist träffades av 
rasmassorna; en omkom direkt och två fördes till sjukhus med svåra skador. Polisen startade en 
förundersökning om arbetsmiljöbrott och året därpå inleddes den rättegång som snart kom att 
kallas ”Sveriges största arbetsmiljömål”. Det framkom under utredningen att livet på stålbalken 
som skulle bära betongblocket var för litet och att detta var orsaken till olyckan. Totalt åtalades 
fyra personer på tre företag under rättegången. De två första kom från det ansvariga 
konstruktionsföretaget i projektet; en ingenjör som antagit balkens dimensioner och en 
projektledare som inte hade följt reglerna om egenkontroll och sidomanskontroll. De övriga var 
en arbetsledare på entreprenadföretaget som inte hade reagerat på den tunna balken och en 
anställd på företaget med samordningsansvar som inte hade analyserat trafiksituationen under 
bygget. Åklagaren yrkade på att alla de åtalade företagen skulle betala företagsbot samt att 
konstruktören skulle fällas för vållande till annans död. Den här gången hittades en syndabock 
bland de inblandade och tingsrätten fann konstruktören ”ensam ansvarig”. Straffet blev 
företagsböter samt villkorlig dom med dagsböter och skadeståndskrav för den fällda 
konstruktören. 
 
Trots att det skiljer nästan 400 år mellan dessa olyckliga händelser har de mycket gemensamt. 
Det är två incidenter som inte får inträffa, händelser där en syndabock ska hittas bland många 
inblandade och där det kanske främst är rutinerna som brister. Olyckor av den här karaktären var 
mer frekventa på Vasaskeppets tid, men fortfarande finns det tillkortakommanden i handlingar 
och processer som gör att de inträffar. Varvsindustrin och byggbranschen har utvecklats parallellt 
genom historien med avseende på såväl material och metoder som ritningar. Från början var 
skeppen, liksom byggnaderna, kostsamt utsmyckade och hantverksmässig ingenjörskonst. Idag 
präglas båda branscherna av högteknologiska och funktionella lösningar. Projekten inom båda 
branscherna är stora, kostsamma, tidspressade och kundspecifika. Med anledning av dessa 
likheter har en nulägesanalys kring varvsindustrins ritningar och processer genomförts för att 
fastställa om byggbranschen kan lära sig något av varvsindustrin. Det är denna nulägesanalys 
som är kärnan i följande examensarbete.  
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1.1 Bakgrund och problematisering 
Ritningarna inom byggbranschen ritades tidigare för hand och detta gav upphov till ett stort 
behov av förenklingar och standarder. Idag används vanligen datorer vid skapandet av ritningar, 
men äldre standarder och symbolspråk lever kvar. Standarden som används idag är 
Bygghandlingar 90, som utkom i början av 90-talet och sedan dess har reviderats ett antal gånger. 
Handlingarna delas in efter yrkesgrupper och detta skapar ett behov av att söka information på 
flera ritningar för ett och samma moment. Det finns dessutom mycket överflödig information 
som kan vara förvirrande. 
 
En grupp inom byggbranschen såg dessa utmaningar och tog sig an uppgiften att skapa 
”Produktionshandling 2010”. De ville ge förslag på framtidens bygghandling och riktade sig till 
de slutgiltiga användarna av ritningarna; produktionen. Grundenidén var att handlingarna skulle 
delas in och namnges efter aktivitet, inte position och yrkesgrupp som idag, och att de bara skulle 
innehålla information som är nödvändig för just en specifik aktivitet. Tredimensionella ritningar 
förespråkades, men handlingarna skulle fortfarande kunna skrivas ut på papper för att användas i 
produktionen.  
 
För att ta fram dessa handlingar har en arbetsgrupp bildats med entreprenörer, projektörer och 
yrkesarbetare från byggindustrin. Genom intervjuer på byggarbetsplatser och erfarenhet från 
arbetsgruppen undersöktes vilka utmaningar som finns i byggbranschen idag. Därefter studerades 
lösningar i utlandet och andra branscher. Tidigare har försök gjorts med att studera bilindustrin, 
som kommit långt i sitt effektiviseringsarbete, men detta har inte gått att applicera framgångsrikt 
på byggindustrin. Istället framhölls varvsindustrin som en bättre förebild då de, liksom 
byggbranschen, arbetar med stora unika projekt. Utmaningen inom båda branscherna ligger i att 
kunna standardisera arbetssätt och handlingar som sedan kan användas i olika projekt. Därav är 
essensen i detta examensarbete varvsindustrins handlingar och processer. Viktigast är 
hur varven tar fram, strukturerar och utvecklar handlingarna. Varvsindustrins användning av IT 
och modelleringsverktyg inom projektering och produktion är också av stor vikt. Tanken är att 
arbetsgruppen ”Produktionshandling 2010” ska kunna använda arbetet som inspiration vid 
utvecklingen av de nya handlingarna inom byggbranschen. 

1.2 Frågeställning 
Hur ser varvsindustrins redovisningsteknik och processer ut och kan byggbranschen lära sig 
något av dem? 
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2. Metod 

Metodavsnittet syftar till att visa tillvägagångssättet under examensarbetet och därigenom 
klargöra hur information och material har anskaffats. Först beskrivs uppgiften mer utförligt och 
därefter presenteras hur frågeställningen har besvarats och hur arbetet har strukturerats. Sedan 
redogörs för litteraturstudien som genomfördes i början av projektet och slutligen finns 
information om intervjuerna i den ordning de utfördes. 

2.1 Uppgiftsbeskrivning  
När varvsindustrin undersöktes var det framförallt två delar av processen som var av intresse; 
projekteringen och arbetet vid produktionen. Stor vikt har även lagts vid ritningarnas utseende 
och struktur.  
 
Till en början undersöktes projekteringen för ge en bakgrund till varför ritningar och processer i 
produktionen ser ut som de gör. Av intresse var att studera vilka processer som genomfördes, hur 
dessa var uppbyggda och vilka typer av dokument de resulterade i. Andra viktiga frågor var vilka 
yrkesgrupper som fanns, hur samarbetet mellan dem såg ut och inom vilka områden konsulter 
anlitades. Därefter kartlades själva produktionen och framförallt hur planeringen inför denna såg 
ut. Även här var yrkesgrupper och hur de var sammankopplade av intresse. Andra centrala frågor 
var om handlingarna var indelade efter yrkeskategorierna och hur de i så fall såg ut. Exempelvis 
har ett elschema troligen producerats i projekteringen, men är det nödvändigtvis det schemat som 
används för att utföra elinstallationerna? Vidare undersöktes aktiviteterna i produktionen och dess 
uppdelning för att ta reda på om de var indelade efter funktion eller position. Om stödsystem 
användes under produktionen granskades även detta.  
 
Under hela arbetet var utveckling och produktion av ritningar en viktig del och frågor kring 
användning av 3D-modeller var centrala. Det var också väsentligt hur handlingarna var indelade; 
om det var efter funktion, position eller något helt annat. Även ritteknik, symboler, artikelsystem 
och globala eller nationella standarder uppmärksammades. 

2.2 Arbetsgång 
Vid anskaffandet av information användes kvalitativ metod, främst genom intervjuer och 
insamling av exempelvis ritningar. Anledningen till att denna metod valdes var bristen på 
relevanta personer att intervjua inom varvsindustrin i Sverige och att området var helt nytt för 
författarna. Först genomfördes en litteraturstudie som intervjufrågorna baserades på. På grund av 
den knappa kunskapen om varvsindustrin ansåg författarna att det var viktigt att börja genomföra 
intervjuer i ett tidigt skede i projektet. Övrigt material som har samlats in är ritningar, bilder, 
mötesprotokoll och tidsplaner. 
 
Under examensarbetets gång har kontinuerliga handledarmöten med Bjerking och projektgruppen 
genomförts. Motivet till dessa möten var att säkerställa att examensarbetet följde riktlinjerna för    
”Produktionshandlingar 2010”.  
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 2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes främst för att ge en bakgrund om varvsindustrin, för att analysera 
hur den ser ut idag och för att formulera relevanta intervjufrågor. 
 
Information om varvsindustrins processer och handlingar har varit svår att hitta. Någon månad in 
i projektet hittades dock en nyutgiven doktorsavhandling från Lunds Tekniska Högskola. 
Avhandlingen var en jämförelse mellan varvsindustrin och byggbranschen där det huvudsakligen 
var processerna som betonades. Förutom användbar information fanns det även hänvisningar till 
annan litteratur som tidigare varit svår att hitta. 
 
Inom ritningshistoria och standardisering har i första hand hemsidor och intervjuer använts som 
informationskällor.  

 2.4 Intervjuer 
Detta moment genomfördes med personliga intervjuer och dokumenterades med hjälp av en 
diktafon. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant för att sedan analyseras. Vid 
intervjuerna fanns ingen anledning att tro att de som intervjuades skulle undanhålla information 
eller ge felaktig sådan och alltså analyserades inte denna faktor vidare.  
 
Anledningen till att intervjuer valdes som främsta metod för datainsamling berodde på ämnets 
karaktär och bristen på litteratur, vilket har nämnts tidigare. Med tanke på den ringa kunskapen 
inom området valdes en semistrukturerad intervjuteknik. Denna struktur valdes då det förutsågs 
att skriftliga svar inte hade blivit tillräckliga, då många utav svaren troligen skulle bestå av 
resonemang och längre beskrivningar. Längden på intervjuerna varierade mellan en och fyra 
timmar.  
 
De företag som besöktes hittades under arbetets gång, antingen genom tips eller i litteraturen. För 
att ge en bredare bild av hur arbetet inom varvsindustrin genomförs valdes företag med olika 
inriktningar; ett projekteringskontor med internationella kunder, ett projekteringskontor med 
militären som största kund, ett varv med stor reparationsverksamhet, ett varv med stor offshore 
produktion samt ett varv med hög mekaniseringsgrad och stora projekt. Företagen fick själva 
välja ut de personer som skulle intervjuas. För att förbättra kvaliteten i intervjuerna och öka 
förståelsen för verksamheterna genomfördes intervjuerna i anslutning till produktionen. 
 
I Sverige finns idag endast begränsad varvsverksamhet som består av viss projektering, 
ubåtsproduktion samt renovering och ombyggnation av fartyg. För att undersöka mer storskalig 
produktion besöktes därför varv i Norge och i Danmark. Troligtvis hade besök på något utav de 
större varven i Asien kunnat tillföra projektet viktig information, men brist på tid och resurser 
gjorde att begränsningar fick göras till Norden.  
 
För att säkerställa examensarbetets kvalitet skrevs redan tidigt i projektet en tydlig 
uppgiftsbeskrivning. Det var ur denna beskrivning som de första frågorna till intervjuerna 
arbetades fram. Efter att några intervjuer hade genomförts och det var dags för resan till Skåne, 
Norge och Danmark reviderades frågorna och nya lades till. De frågor som användes vid 
intervjuerna återfinns i bilaga 1.  
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Efter resan var det uppenbart att det fanns fler yrkesgrupper som skulle varit intressanta att 
intervjua. Med anledning av brist på resurser och tid skickades frågor till produktionsberedare 
och arbetare ute i produktionen via mail. 
 
Andra områden som utforskades genom intervjuer var ritningshistoria och standardisering. De 
frågor som ställdes till dessa personer redovisas i bilaga 1. 

 2.5 Presentation av de intervjuade personerna  
Per Sundberg arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling vid Kockums på Muskö. På 
Kockums Muskö utförs mestadels reparation och underhåll av ubåtar och mindre ytfartyg. 
Huvudkunden är försvarsmakten, men även civila kunder förekommer. Just nu bygger 
exempelvis Porsche sin första yacht där.  
 
Thomas Milchert arbetar på Saltech Consultants AB. Tidigare har Milchert varit anställd vid 
Kungliga Tekniska Högskolans program för skeppsbyggnad, först som doktorand och senare som 
adjungerad professor. Saltech arbetar traditionellt mer mot rederier än mot varv; både 
försvarsmakten och kustbevakningen är stora kunder, men de arbetar även mycket med utländska 
rederier. Saltechs uppgift i ett projekt är att projektera, specificera och hantera 
nybyggnadsperioden för rederiets räkning. De utför även arbete kring ombyggnationer. 
 
Olle Axenborg arbetar som informationschef på SIS, Svenska Industrins 
Standardiseringskommission. SIS är en organisation som utfärdar standarder inom varierande 
branscher. I organisationen får endast juridiska personer vara medlemmar och det är genom dessa 
medlemmar som projekten finansieras. Vidare förekommer försäljning av de utfärdade 
standarderna, såväl som tillhörande dokument och tjänster.  
 
Gunnar Öhrn arbetar som chef för ”Office Service” på Kockums i Malmö. Det är en tjänst med 
varierande arbetsuppgifter som bland annat innebär förbättring av processerna hos arkivet, IT och 
teknikavdelningarna. Kockums i Malmö projekterar till Karlskronas nyproduktion av ubåtar och 
till Muskös reparation. Företaget är tysk ägt och levererar främst ubåtar och ytfartyg till 
försvarsmakten. Kockums styrka är deras låga signaturer, det vill säga att de inte hörs, syns eller 
märks på radar.  
 
Andreas Rise arbetar som skeppsingenjör på produktionstekniska avdelningen vid Lindövarvet 
på Odense i Danmark. Hans huvuduppgift är förberedelser för nybyggnation, det vill säga 
projektering. På Lindö byggs hela fartyget efter löpande-bandet-principen; stålet levereras i 
profiler och formas till stora element som sedan svetsas ihop till det färdiga fartyget. Lindö ska 
inom de närmsta åren läggas ner på grund av problem med lönsamheten. Verksamheten på Lindö 
ska istället bestå av projektering, reparation och nybyggnation av offshore produkter. Detta 
betyder att istället för ett stort varv kommer lokaler och utrustning hyras ut till flera mindre 
företag.  
 
Gier Sather Kristoffersen arbetar som teknisk chef på STX Norway Offshore AS i 
Trosvikbukten i Brevik. STX är en koreansk jättekoncern med 40 000 anställda och är 
verksamma inom många olika områden inom skeppsbyggnad. Det norska varvet som besöktes 
ligger i Brevik och har anor från 1600-talet. Till Trosvikbukten levereras de färdiga skroven som 
ett skal från fabriker i Rumänien. Varvet monterar och installerar högteknologisk teknik för att 
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uppfylla olika ändamål inom offshorebranschen. Dessa fartyg är mycket dyra att tillverka och den 
genomsnittliga produktionen är fem fartyg per år. Det som gör Norge konkurrenskraftigt är deras 
förmåga att bygga specialskepp genom att vara flexibla, ha god kvalitet och leverera i tid. Tack 
vare detta blomstrar affärerna i Brevik där nya byggen planeras och orderstocken är full för flera 
år framöver. 
 
Kurt Löwnertz arbetar på teknikkonsultföretaget Swecos huvudkontor i Stockholm. Han är 
ordförande i standardiseringskommittén ”Bygg- och förvaltningsdokumentation” och ordförande 
i en ISO-kommitté inom samma område. 
 
Klas Eckerberg arbetar som uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Bjerking. 2004 färdigställde 
han doktorsavhandlingen ”Ett eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och 
informationsteknologi”. Klas är även en av deltagarna i ”Produktionshandling 2010”.  
 
Anders Ulfvarsson arbetar som fri konsult och är professor emeritus från Chalmers i Göteborg, 
där han under 26 år verkade som professor. Anders utbildade sig i skeppsteknik, föregångare till 
marina system, på Kungliga Tekniska Högskolan och har även arbetat inom industrin och på 
forskningsinstitut.  
 
Erik Olsson arbetar som produktionsberedare på Kockums. Han har utbildning från den 
yrkestekniska högskolan med inriktning mot konstruktion och produktion.  
 
Dick Sangler arbetar som kvalitetskontrollingenjör på Kockums. Hans arbetsuppgifter är 
huvudsakligen att kontroll-bereda olika aktiviteter i ett projekt. Han har en tvåårig gymnasial 
EL/TELE teknisk utbildning samt olika kursutbildningar inom kvalitet. Dick har dessutom 
arbetat i 20 år med elinstallationer och i 10 år med kvalitet. 
 
Tomas Olsson arbetar som plåtslagare på Kockums. Han arbetar ute i produktionen på Kockums 
i Karlskrona. 
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3. Historia 

Kapitlet ”Historia” bygger till största del på litteraturstudien, men har även kompletterats 
med intervjuer. Avsnittet redogör för hur den svenska varvsindustrin utvecklats genom tiderna 
och till viss del samverkat med byggbranschen. Syftet är att ge en bakgrund till varför 
varvsindustrin ser ut som den gör idag samt att ge en aktuell bild av världsmarknaden. 
Avslutningsvis ges en kort och övergripande historia över ritteknik och ritningar.  

3.1 Sveriges varvsindustris historia  
Varvsindustrin har genom århundradena varit mycket viktig för Sverige. Som mest 
sysselsattes 300 000 personer vid varven och 20 000 hos underentreprenörer (Hedin, G. 
1995). Militären har under hela tiden spelat en betydande roll som viktiga kunder med höga 
krav på standard och teknologi.  
 
Inom byggnadsarkitektur härstammar de första tecknen på användning av matematik och 
formella sekventiella processer från Medelhavet 450 före Kristus. Grekiska lärda män 
utvecklade de mekaniska teorierna kring de begränsade krafterna hos människan; hävstång, 
kil, skruva/vrida och trissan. Denna vetenskap användes för att utforma, mäta och besiktiga 
produkter förknippade med krig såsom skepp, befästningar och vapen (Addis, B. 2007).  
 
I takt med att intresset för internationell handel ökade, växte kraven på såväl skepp som de 
kringliggande anordningarna i form av hamnar, vattenvägar och hamnstäder. Framförallt var 
det storleken på skeppen som frammanade en utveckling. Kring 1500-talet vägde ett vanligt 
skepp minst 600 ton, med Henrik VII:s största krigsskepp Regent i spetsen med sina 1000 ton 
och 29 bronskanoner (Addis). Under 1600-talet byggdes fartyg med hjälp av en ”serte” som 
visade skeppets dimensioner i stora drag, och ibland med stöd från en mindre modell 
(Franzén, A. 1974). Det var först på 1700-talet som beräkningar kring skeppens stabilitet 
började genomföras, istället för att enbart förlita sig till konstruktörernas yrkesskicklighet. 
Även vid byggnaders utformning och konstruktion hade vetenskaplig förståelse börjat 
tillämpas. Praktisk information och teknisk kunskap samlades ihop till böcker för att fungera 
som vägledning åt byggare och arkitekter. Många av böckerna från 1700-talet bestod av 
minimimått och innehöll bland annat rekommendationer för hur brand undviks och en stor 
mängd data om olika material (Addis). 
 
Karlskrona varv grundades 1679, då beslut togs av den svenska kungen att flytta 
örlogscentrum till Karlskrona som skydd mot danskarna. På slutet av 1700-talet verkade 
Fredric Henric af Chapman vid varvet. Han beskrivs som ”den första fartygskonstruktören i 
Sverige" och hans avhandling om skeppsbyggnadskonst ansågs så sent som 1950 vara så 
aktuell att den gavs ut på nytt. Chapman var känd för att planera fartygsbyggen mycket 
noggrant och kunde på så sätt spara mycket tid och pengar (Hedin). I figur 1 nedan visas ett 
av Chapmans handritade konstverk. 
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Figur 1. Ritning av Chapman (www.statensmaritimamuseer.se) 
  
En båtled planerades genom Sverige från Östersjön till Västerhavet redan på 1500-talet (Göta 
Kanals officiella hemsida och Palmqvist m.fl. 1988). Arbetet med den 390 km långa kanalen 
med sina 58 slussar påbörjades dock inte förrän 1810 under Baltzar von Platens ledning. 
Under 22 år arbetade närmare 60 000 man med bygget av Göta kanal. Byggprojektet fick en 
stor betydelse för den svenska varvsindustrin då Motala Mekaniska Verkstad grundades 1822 
för att förse kanalbygget med diverse tekniska produkter (Hedin). Bland annat konstruerades 
fartyg för transport på kanalen under bygget, men även broar och lokomotiv byggdes. 
Däremot var det i Stockholm år 1818 som den första svenska ångbåten konstruerades och 
sattes i bruk (Hedin). Nästa steg i utvecklingen skedde i Göteborg där det första ångfartyget 
bestående av järn sjösattes 1847. Anledningen till att trä senare övergavs till fördel för järn 
var att ”skakningarna från motorerna kunde göra att bordläggningen öppnade sig” och detta 
innebar att både last och besättning kunde skadas (Hedin). Mellan 1850 och 1900 grundas ett 
flertal stora svenska varv, bland annat Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm, Kockums 
i Malmö, Keillers Verkstad (senare Götaverken) och verkstaden som blev Eriksbergs varvet i 
Göteborg. 
 
Tack vare en mängd olika tekniska framsteg och god ekonomisk utveckling blev 
vävnadsindustrin nyckeln till framgång i början av 1800-talet. Den ökade efterfrågan på 
kläder skapade fabriker, arbetstillfällen och förbättrade transportmöjligheter. Järnvägen kom 
på sent 1820-tal vilket ledde till utökning av infrastrukturen i form av vägar, kanaler och båtar 
(Addis). 
 
Nästa stora utvecklingsskede inom fartygskonstruktion var i mitten av 1800-talet då svensken 
John Eriksson konstruerade den första båten som drevs med hjälp av en propeller. Men det 
var först i en amerikansk tävling flera år senare som den propellerdrivna båten fick genomslag 
och 1844 tillverkades den första propellerdrivna båten i Sverige (Tekniska Muséet och 
Hedin).  
 
Nästan allt hantverk försvann på 1840-talet och ersattes med mer vetenskapliga metoder där 
uträkningar, verktyg och material användes för att underlätta viss massproduktion (Addis). 
Vid den här tidpunkten var det inte bara fartyg som tillverkades på varven. Det tillverkades 
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även komplicerade konstruktioner inom många andra områden, exempelvis kyrktorn, 
pumpverk och lokomotiv. Detta möjliggjordes eftersom varven var en arbetsplats med hög 
teknisk kapacitet och kompetens (Hedin).  
 
Tidigare var det inte möjligt att transportera olja med fartyg, men detta löstes på 1880-talet av 
Lindholmens varv genom utnyttjandet av expansionskärl. Samtidigt gjordes ännu ett framsteg 
inom varven; Göthe Wilhelm Svenson insåg att produktionen kunde göras både snabbare och 
säkrare om den skedde i samverkan mellan maskin och människa. Göthe verkade vid flera 
svenska varv men realiserade först sina teorier på Karlskronavarvet (Hedin). 
 
I början av 1900-talet inledde både Kockums och Götaverken samarbeten med marinen 
(Hedin). 1914 levererade Kockums de första föregångarna till ubåtar; fartyg som endast kunde 
förflytta sig på ytan och vid behov dyka under vattnet. Detta samarbete pågår än idag och 
Kockums producerar fortfarande ubåtar till flottan (intervju med Sundberg). Året därpå 
grundas Landskrona Örlogsvarv, senare kallat Öresundsvarvet (Statens maritima museer). 
Varvet anlades på sand som fraktades till Landskronas kust från ett grund i Öresund.  
 
I slutet av 20-talet drabbas Sverige av ”den stora depressionen”(www.popularhistoria.se). 
Inom varvsindustrin visade sig depressionen genom ökad arbetslöshet, sänkta löner och 
minskad export. Innan depressionen hade Götaverken många beställningar, men valde av 
beläggningsmässiga skäl att undvika de stora investeringarna som skulle krävas för att bygga 
ut kapaciteten (Hedin). Istället lejdes skrovbyggandet ut till andra varv för att Götaverken 
skulle vara väl rustade inför sämre tider. Eriksberg mötte lågkonjunkturen genom att öka 
varvets reparationskapacitet och byggde två nya dockor. Varvet hade 1924 Skandinaviens 
största dockningsmöjligheter (Hedin). 
 
1933 blev Götaverken världens största varv. Året därpå levererade samma verk 
flygplanskryssaren Gotland till flottan, samt de tre flygplanen som tillhörde fartyget. Några år 
därpå levererade Kockums världens första helsvetsade fartyg (Hedin).   
 
Under andra världskriget hade varven svårt att bedriva sin verksamhet (Hedin). Sjöfarten 
fungerade inte som vanligt då flottan prioriterade annat än utvidgning och nere i Europa var 
varven ofta mål för flygattacker. Efter andra världskriget blev tiderna bättre för varven 
eftersom många handelsflottor förlorat sina fartyg under kriget. Vid denna tid betalades ofta 
beställningar på förhand, vilket gjorde varvsindustrin till en kapitalstark bransch. Sverige var 
andra största varvsnation i världen och varven var den femte största exportindustrin i landet 
(Hedin).  
 
1946 byggdes Uddevallavarvet utav ett amerikanskt varv som hade monterades ner och 
skeppats till Sverige för att sedan monterades upp igen (Statens Maritima Museer). Bara ett år 
senare sjösatte varvet sitt första fartyg och1959 var det tredje största varvet i världen (Hedin). 
Vid samma tidpunkt utvecklade Eriksbergsvarvet en ny typ av fartygsbäddar som var 
självförsörjande. Mellan bäddarna fanns förråd, centraler och teknisk utrustning samt 
utrymmen för personalen. Varvet ansågs mycket modernt för sin tid (Hedin).  
 
Arendalsvarvet invigdes 1963 och grundades på en idé av Nils Svensson, som byggt en 
modell av ”idealvarvet” baserad på löpande-bandet-principen. I modellen bearbetades 
plåtarna till skrovet på vägen mot dockorna för att sen monterades samman på plats. Andra 
komponenter matades från sidorna och när en del var färdig transporterades den längst ut i 
dockan. Eftersom dockorna hade både tak och väggar var verksamheten helt väderoberoende 
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(Statens maritima museer). Efter några år kunde ett fartyg byggas på halva den ursprungliga 
tiden med hjälp av denna princip, mycket tack vare konstruktionsavdelningens nära samarbete 
med beredningsavdelningen (Hedin). 
 
Under andra halvan av 1900-talet växte sig den japanska elektronikindustrin allt starkare 
(Hedin). När produkterna skulle exporteras behövdes fartyg och de beställdes gärna inom det 
egna landet. De japanska varven hade stora fördelar i de låga lönerna och ett stort statligt stöd 
och många varv i världen hade svårt att möta denna nya konkurrens, endast de svenska varven 
hade en chans. Detta ledde så småningom till att länder där varvsindustrin var viktig för 
nationen valde att ge statligt stöd åt varven och tillslut kallades varvsindustrin för ”en sjuk 
industri”. Trots detta blev 1967 ett rekordår för de svenska varven och Sverige var den näst 
största varvsnationen i världen efter Japan. Under tidigt 70-tal serieproducerade oljetankers i 
hög fart på Kockums och en ny tanker sjösattes var 40:e dag (Hedin).  
 
Därefter blev tiderna snabbt svårare för den svenska varvsindustrin. Regeringen beslutade 
1976 att varvsindustrin skulle minskas med 30 %. Beslutet togs efter att flera varv dragits med 
ekonomiska problem och haft svårt med lönsamheten (Hedin). Samma år lades Lindholmens 
varv ner (Statens maritima museer). Svenska Varv AB bildades 1977 för att avveckla 
varvsindustrin i landet och stod snart som ägare till flera storvarv som Karlskronavarvet, 
Götaverkens två varv i Göteborg, Sölvesborgs varv, Finnboda varv, Öresundsvarvet och 
Uddevallavarvet. Det beslutades att varvet i Karlskrona främst skulle underhålla och bygga 
nytt åt marinen, samt att varvet skulle bli dotterbolag till Kockums i Malmö. Åren därpå lades 
flera varv ner; Eriksbergsvarvet 1978, Finnboda varv, Sölvesborgs varv samt Kalmar varv 
1981, Öresundsvarvet 1983, Uddevallavarvet 1986 och Arendalsvarvet 1989 (Statens 
maritima museer). En del utav varven köptes därefter upp och på dessa platser kan viss 
renovering och visst underhåll ha utförts efter nedläggningen. Innan nedläggning hann 
Arendalsvarvet gå över till offshore verksamhet och tillverkade bostadsplattformar och 
borrplattformar mellan 1982 och 1985 (Hedin). Under 1986 producerades ”den första flytande 
produktionsanläggningen i världen” med mycket goda betyg från beställarna.  
 
2003 fanns endast ett fåtal varv kvar i Sverige och dessa arbetade främst med reparationer. 
Vidare utvecklade Kockums Malmö ubåtar, Kockums Karlskronavarvet producerade ubåtarna 
och vid Motala Mekaniska Verkstad fanns själva verkstaden kvar (Statens maritima muséer). 
Under 90-talet har Kockums åstadkommit ett par uppmärksammade produkter (Hedin). 1991 
levererade Kockums Karlskrona ”Smyge”, ett ytstridsfartyg i plast som undgick både radar- 
och spaningssystem. Fartyget var det första i världen med den utvecklade smyg-tekniken. 
1996 levererar Kockums Malmö en ubåt till svenska marinen. Fartyget har Kockums 
”luftoberoende stirlingmaskiner”, vilket innebär en tyst motor som drivs med dieselolja och 
flytande syrgas. Motorn gör att ubåten kan vara under vattnet i flera veckor och tekniken 
används än idag (Kleja, M. 2006).   
 
De svenska varven hade sin storhetstid under 1930-talet, då de var störst i världen och har 
sedan varit världsledande under 40 år (Hedin). En engelsk undersökning under 30-talet visade 
att de svenska varvens produktion var dubbelt så effektiv som produktionen på andra varv och 
var alltså, trots branschens höga löner, mycket konkurrenskraftiga. Det fanns många 
anledningar till att de svenska varven försvann, bland annat den ombytliga och 
svårförutsägbara marknaden de agerade på och en konkurrenssituation på världsmarknaden 
som inte var till Sveriges fördel (Hedin). Därefter har antalet anslutna länder till OECD, 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, ökat (Regeringskansliet). Inom 
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organisationen har medlemmarna kommit överens om att inte ge statligt stöd och 
subventioner till varven. Målet är att uppnå en sundare konkurrenssituation.  

3.2 Den internationella varvsindustrin idag 
Idag är Kina världsledande inom varvsindustrin (intervju med Rise, Sather Kristoffersen och 
Ulfveson). Andra länder har svårt att konkurrera med de enorma varv som massproducerar 
fartyg med lönenivåer långt under de europeiska. Tack vare know-how och högteknologiska 
lösningar kan västvärlden fortfarande konkurrera inom vissa områden. Japan har kunskap och 
teknik att bygga fartyg i samma klass som i västvärlden, men ofta till ett högre pris. Inom 
branschsegmenten offshore-utrustning och inredning på passagerarfartyg håller de europeiska 
varven fortfarande en högre standard än många av de asiatiska. Det är troligen bara en 
tidsfråga innan de asiatiska varven uppnår samma kvalitet och det finns en oro för att 
varvsindustrin kommer att vara obefintlig i Europa inom tio år (intervju med Ulfvarsson). 

3.3 Ritningshistoria 
Redan i det gamla Egypten användes planritningar som liknar dagens handlingar. 
Anledningen till att det tvådimensionella sättet att beskriva verkligheten används än idag är 
den snabba och enkla möjligheten till att ge en överskådlig bild av verkligheten. Dock har det 
skett många förändringar inom redovisningstekniken sedan planritningar började användas i 
Egypten för 5000 år sedan (Eckerberg K. 2004). 
 
I samband med att den industriella revolutionen började 1780 blev det intressant för företag 
att expandera internationellt (www.historia2.se). Därmed uppstod behovet av internationella 
standarder, av bland annat benämningar och symboler, för att underlätta samarbeten över 
landsgränserna. Förutom försvårat kunskapsutbyte och hämmad utveckling skulle ett uteblivet 
gemensamt skriftspråk innebära en omöjlighet för projektering och produktion i olika länder 
(intervju med Axenborg).  
 
Datorns marknadsmässiga intåg på 1980- och 90-talet innebar slutet för den konstnärliga 
rittekniken vid produktion av handlingar. Med hjälp av internationella standarder började 
istället datorns kapacitet att utnyttjas för att förbättra kommunikationen i ritningarna 
(http://www.e.kth.se, intervju med Axenborg). Vidare har datorteknikens utveckling gjort det 
möjligt till projektion i tre dimensioner vilket ger en betydligt bättre uppfattning av rummet. 
(Eckerberg)
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4. Skeppsbyggnadsprocessen 

Kapitlet ”Skeppsbyggnadsprocessen” bygger till lika delar på litteraturstudien och på 
intervjuerna. Inledningsvis beskrivs skeppsbyggnad och de olika delprocesserna denna delas 
in i. Därefter beskrivs ett väl använt IT-verktyg och hur detta kan användas inom de olika 
delprocesserna. Även aktörer och ritningsindelning nämns.  
 
Inom skeppsbyggnadsindustrin samarbetar, liksom i byggbranschen, ofta olika aktörer i varje 
projekt. Det gör att problem kan uppstå med att hitta en balans mellan att dela med sig av 
tillräckligt med information men samtidigt behålla sina konkurrensfördelar. Arbetet sker i 
projektform och då fartyg kan byggas vid vilket varv som helst i världen och sedan köras till 
redaren är konkurrensen internationell och hård. Skeppsbyggnadsindustrin karakteriseras ofta 
av ”komplexa produkter med korta leveranstider” samt ”enstycksproduktion eller mycket 
korta serier” (Robertson, A. 2010).  

4.1 Arbetsgång  
Skeppsbyggnad handlar snarare om teknik och ingenjörsmässighet, än om design och estetik 
(intervju med Milchert). Det händer sällan att skeppsbyggare gör något av enbart estetiska 
skäl; teknik och funktion kommer alltid i första hand (intervju med Ulfvarsson). Undantaget 
är passagerarfartygen, främst lyxkryssarna. Generellt kan skeppsbyggnadsprocessen beskrivas 
som en idé som börjar översiktligt och sedan dissekeras ner till minsta detalj, för att därefter 
byggas upp igen i verkligheten. Under arbetets gång skapas annan information som planering 
och underlag för materialbeställning. Det finns få standarder för hur processerna ska 
genomföras och därför ser skeppsbyggnadsprocessen olika ut från varv till varv. Tidsbilden 
varierar dessutom kraftigt beroende på hur komplicerat och originellt projektet är.  

4.2 Concurrent engineering  
Inom skeppsbyggnadsindustrin i Europa är konkurrensen hård och processerna blir allt 
snabbare och produkterna mer komplicerade. Processen består av ”sekventiella och parallella 
steg” bestående av Contract Design, Basic Design, Detailed Design, Parts Manufacturing och 
Assembly (Hull and Outfitting). Dessa löper parallellt med Materials Planning and 
Procurement och Production Planning and Procurement, se figur 3 nedan (Robertson). Detta 
innebär att arbete utförs i olika faser samtidigt och till exempel börjar skrovet ofta byggas 
innan utformningen av fartyget är helt färdig.  
 

 
Figur 3. Skeppsbyggnadsprocessens olika steg (Robertson) 
 
Enligt Robertson kallas arbetssättet med parallella delprocesser för Concurrent Engineering 
och han menar att detta arbetssätt är vanligast på varven i Europa. Ulfvarsson tycker att detta 
är en något ytlig beskrivning och menar att Concurrent Engineering handlar mer om ett 
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informationsflöde. Ulfvarsson beskriver en process med ett tydligt kundfokus och ett säkert 
informationsflöde trots att processerna löper parallellt och överlappar varandra. Han menar att 
det handlar om en metodik för att strukturera designarbetet i komplexa processer.  

4.3 Initial Design – Kravspecifikation och tidig projektering 
Hela processen börjar med att ett rederi bestämmer sig för att de vill bygga ett nytt fartyg och 
skapar en kravspecifikation på vad fartyget ska ha för egenskaper. Exempel på egenskaper 
kan vara hastighet, storlek, typ av last och antal motorer. Specifikationen utvecklas sedan till 
en kapacitetsplan och ett generalarrangemang (Robertson). Kapacitetsplanen kan beskrivas 
som en förteckning över det som är viktigt ur en kommersiell synvinkel (intervju med 
Milchert). Det kan exempelvis vara sort och storlek på tankar, navigationssystem och 
motortyp. Generalarrangemanget är översiktliga ritningar över fartyget, exempelvis 
linjeritningar och huvuddimensioner. Linjeritningar beskriver skrovets form och görs enkelt 
med hjälp av automatiska verktyg när huvuddimensionerna bestämts. När skrovets form är 
fastställd kan motståndet i vattnet tas fram och effektbehov räknas ut, för att huvudmaskin och 
propeller sedan ska kunna väljas (intervju med Ulfvarsson). Det är även viktigt att rita upp 
midskeppssektionen och bestämma hur mycket stål sektionen ska innehålla. Denna sektion 
fungerar som en balk i fartyget och tar stora delar av belastningen som fartyget utsätts för ute 
till havs (intervju med Ulfvarsson). 
 
Tiden för denna delprocess är ofta begränsad och därför finns ett stort behov av effektiva 3D-
verktyg (Robertson). Grundläggande information som last, bredd och längd kan läggas in i ett 
3D-program och exempelvis skapa former för skrovet. Även preliminära 
hållfasthetsberäkningar och analyser av vikten kan göras. I denna fas kan 3D-program också 
användas till att skapa kärnan för 3D-modellen med skott, däck och strålstruktur och 
underlättar för en smidig övergång till mer detaljerad design.  
 
Slutprodukten av Initial Design ska vara ett underlag som varven kan lämna anbud på. Tidigt i 
skeppsbyggnadsprocessen tas många beslut om de stora systemen och dessa påverkar i hög 
grad slutkostnaden för projektet. Det är viktigt att dessa beslut är fattade när förfrågan skickas 
ut för att offerterna från varven ska bli jämförbara (intervju med Ulfvarsson). När förfrågan 
går ut till varven ska det även vara klargjort vilka regler som ska följas samt vara säkerställt 
att projektet går att genomföra. 
 
Det är främst skeppsbyggnadsingenjörer som arbetar i Initial Design och de är ofta anlitade 
som konsulter åt redaren (intervju med Ulfvarsson). Vanligtvis arbetar konsulterna helt åt 
redaren och i nära samband med dennes tekniska avdelning. Det är alltså jämförbart med att 
det är redaren själv som genomför denna delprocess. 

4.4 Basic Design – Detaljerad projektering 
Basic Design innebär att produktionen av fartyget har upphandlats och att mer detaljerade 
planer och ritningar utarbetas (Robertson). Aktiva aktörer är varv, rederi och 
klassningsorganisation. Konjunkturen spelar en mycket stor roll för hur många och hur dyra 
offerter rederiet får in på sin förfrågan (intervju med Ulfvarsson). När varven har hög 
sysselsättning skickar de få och dyrare offerter och när de har lägre sysselsättning skickar de 
fler och billigare. Världskonkurrensen med sina stora svängningar gör att priserna under en 
tioårsperiod kan vara dubbelt så höga eller hälften så låga som ett medelvärde (intervju med 
Ulfvarsson).  
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När redaren skickat en förfrågan svarar varven genom att skicka en offert med en 
specifikation där de redovisar valda lösningar samt vad dessa skulle kosta. Offerten kan 
beskrivas som en upprepning av redarens specifikation, men med mer detaljer (intervju med 
Ulfvarsson). Varven kan exempelvis informera om vilka underleverantörer som kommer att 
användas, vilka lösningar de har på de elektriska systemen, vilka apparater de tänkt sätta in på 
bryggan samt vilken huvudmaskin de tänkt använda sig av. De kontrollerar även om det finns 
tillräckligt med stål att köpa och till vilket pris. Det är inte säkert att varvet valt alla system 
när de skickar en offert, men de har en indikation på slutkostnaden (intervju med Ulfvarsson).  
 
Därefter uppstår en förhandlingssituation med några av de offererande varven och efter 
förhandlingarna sker en beställning. Då börjar varvet arbeta med exempelvis 
klassningsritningar, maskinarrangemang, kollisionskontroller och sektionsindelningar 
(Robertson). Klassningsritningarna innehåller huvudmått, tankarnas volym och innehåll, 
bostadsindelning samt ritningar över bryggan och skickas därefter till ett klassningssällskap 
för godkännande.  
 
I denna delprocess kan en 3D-modell användas till att jämföra fartygets koncept med 
klassningsreglerna. Detta kontrolleras med hjälp av ett normkravsprogram (Robertson). I ett 
3D-program kan även klassningsritningar, materialuppskattningar för stål, svetslängder och 
tyngdpunktsberäkningar tas fram. Innan Basic design fasen är helt avslutat börjar de delar av 
modellen som har färdigställts att användas i nästa fas (Robertson).  

4.5 Detailed Design - Produktionsprojektering 
Under denna fas detaljeras ritningarna ytterligare och varje detalj specificeras, ofta med hjälp 
av 3D-verktyg. Skrovets alla detaljer redovisas och ska godkännas av klassningssällskapet 
innan produktionen startar. Följer inte detaljerna deras regler markeras avvikelserna och 
varvet får sedan åtgärda detta (intervju med Ulfvarsson).  
 
Varven arbetar ofta med underleverantörer, vilket ställer höga krav på samordningen i 
projekteringen. Exempelvis måste underentreprenören för el och rör få underlag i form av 
ritningar över stålet. Idag sköts i stort sett allt elektroniskt, vilket gör det enkelt för 
underentreprenörerna att begära in de handlingar de behöver i sitt arbete (intervju med 
Ulfvarsson). På grund av den stora kollisionsrisken har 3D-program använts länge vid 
utformning av installations- och maskinritningar (intervju med Milchert). Innan 3D-program 
användes för installation och maskin skapades ofta fysiska små modeller för att utföra 
kollisionskontroll. På vissa varv kan 3D-modellen till och med användas för att göra 
underhållsplaner och se till att allting blir lättåtkomligt. Målet med modellen efter Detailed 
Design fasen är att den ska innehålla all information som krävs för produktionen (Robertson).   

4.5.1 Produktionsberedning 

Varven har ofta begränsningar i kapaciteten att lyfta och transportera delar i produktionen.  
För att ta hänsyn till dessa begränsningar delas ofta fartyget upp redan tidigt i projekteringen. 
Varven har både produktionsstrategier och egna standarder för att kunna utnyttja kapaciteten 
maximalt. Med hjälp av dessa delas fartyget in i block och beskrivningar över hur fartyget ska 
monteras skapas. Ofta innehåller ett 3D-program verktyg för att jämföra olika alternativ och 
hitta det optimala för varvet och produktionskapaciteten. Programmet kan även innehålla 
funktioner för att underlätta vid ändrade produktionsförhållanden; fartygets uppdelning kan då 
raderas och anpassas till de nya förhållandena istället (Robertson). 
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Inför produktionsstarten görs monteringsanvisningar för alla detaljer och aktiviteter. 
Exempelvis har beredningen för svetsning gemensamma möten med konstruktörer, 
svetsingenjörer och produktionsingenjörer. Skeppsbyggnadsingenjörerna känner oftast inte till 
hur svetsen ska utföras och förberedas, men de vet vilka klasskrav som gäller och vilken 
kvalitet svetsen måste uppfylla. Svets- och produktionsingenjörer tar sedan ett gemensamt 
beslut om arbetet så att det både går att utföra och att alla krav uppfylls(intervju med 
Ulfvarsson).  
 
För att underlätta för produktionen har varven ofta en produktionsberedare, vars arbetsuppgift 
är att sammanställa ritningarna inför varje moment. Vidare ska beredaren se till att allt 
material finns tillgängligt och att arbetet delegeras till rätt yrkesarbetare. Tanken är att de som 
är anställda i produktionen ska kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och inte slösa tid 
på att leta efter ritningar och material (intervju med Ulfvarsson).  
 
Vid produktionsberedningen används 3D-modellen för att skapa produktionsinformation och 
stycklistor till stålskrovet. All information som behövs för tillverkningen kan tas från 
modellen, till och med information och ritningar över minsta detalj. Programmen kan även ta 
hänsyn till det extra material som krävs vid längdändring samt vid svetsning. För 
plåtproduktionen finns funktioner för att märka de olika plåtdelarna och för att sammanställa 
den information som behövs vid sammanfogningen av delarna. Programmen kan också 
innehålla en funktion för att minimera plåtspillet genom att rita upp hur delarna ska skäras ut i 
plåtarna. Ofta finns det även möjlighet att tillämpa andra program för planering och 
produktionsberedning genom att använda information från 3D-modellen (Robertson). 

4.6 Övriga delprocesser 
Det är svårt att dra en skarp gräns mellan delprocesserna då de, som tidigare nämnts, löper 
parallellt och lappar över varandra. Följande delprocesser har alltså troligen behandlats delvis 
ovan. 

4.6.1 Part Manufacturing 

När komponenterna slutligen ska sammanfogas kan information från PIM-modellen användas 
för att styra maskinerna. Exempel på aktiviteter där information kan krävas från modellen är 
skärbränning, flänssvetsning och rörböjning. Som nämnts ovan tas det i 3D-program 
automatiskt hänsyn till längdändring för att bitarna ska passa ihop vid sammanfogningen 
(Robertson) 

4.6.2 Assembly 

För att underlätta sammansättningen av fartyget tas redan i början av projekteringen hänsyn 
till produktionens begränsningar och möjligheter. I denna fas kan detalj-, sammansättnings- 
och översiktsritningar samt arbetsinstruktioner plockas ur en 3D-modell. Ofta kan även 
program för ekonomisk uppföljning och logistik kopplas till databasen (Robertson). 
 
För varven i västvärlden är det viktigt att använda de bästa verktygen som finns på marknaden 
för att vara konkurrenskraftiga (intervju med Ulfvarsson). Dessutom har västvärlden en fördel 
i sin välutbildade personal; om en svetsare exempelvis ser att något verkar konstigt med 
arbetsberedningen inför en svets kan detta ändras så att arbetet utförs på rätt sätt från början. 
Många varv i Asien har svårt att hitta denna kunniga arbetskraft och där är risken stor att 
svetsaren inte upptäcker eventuella fel och ett dåligt resultat blir följden av detta. Det 
underlättar även att företag i västvärlden ofta har en kultur där det är tillåtet att opponera sig 
mot sin överordnad (intervju med Ulfvarsson).  
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4.6.3 Production Planning and Engineering 

För att göra produktionen så effektiv som möjligt tas bland annat vikter, areor och 
svetsningslängder ut ur en 3D-modell (Robertson). Ämnet har redan behandlas under rubriken 
”4.5.1 Produktionsberedning”.  
 
En tanke inom varvsindustrin är att produktionen bara ska få den information de behöver för 
att kunna producera. Exempelvis är installation av rör en komplex process där 3D-instruktion 
ofta är nödvändig. Detta gäller inte för installation av alla komponenter och följaktligen 
behöver inte en sådan instruktion utarbetas inför alla aktiviteter (intervju med Ulfvarsson).   

4.6.4 Materials Planning and Procurement  

För att optimera användningen av material och underlätta införskaffandet finns 
produktdatabaser ofta kopplat till 3D-programmen. I databaserna kan leverantörer lägga upp 
information om sina produkter och skapa objekt med kopplad information som sedan kan 
användas i projekteringen (Robertson). 

4.7 Erfarenhetsåterföring 
Inga nyproducerade fartyg är helt lika varandra, däremot kan fartygen produceras i serier av 
liknande fartyg och kallas då för systerfartyg. Dock tillverkas dessa serier så snabbt att 
erfarenhet från tidigare byggda systerfartyg ofta inte hinner beaktas på varven (intervju med 
Ulfvarsson). Stora rederier har ofta möjlighet att ta tillvara på egna erfarenheter och använda 
dem i senare projekt, medan mindre rederier vanligtvis inte har möjlighet till detta. 
Erfarenhetsåterföring hos de små rederierna sker istället med hjälp av regler och 
rekommendationer från klassningssällskapen. Ulfvarsson, som är professor emeritus, berättar 
att det är svårt för utomstående att få tillgång till denna erfarenhetsåterföring från 
klassningssällskapen, till och med i utbildningssyfte. Endast när ett fartyg kapsejsar och en 
haverirapport skrivs blir denna information offentlig.  
 
Då inget fartyg är det andra helt likt sker återanvändningen av information från gamla projekt 
ofta genom att skeppsbyggnadsingenjörer går igenom den gamla datan och gör en 
utvärdering. De bearbetar materialet och undersöker hur de egna fartygen fungerar jämfört 
med andra fartyg. Sedan används den bearbetade datan i programvaran för att underlätta i 
nästa projekt (intervju med Ulfvarsson). 

4.8 IT-stöd och Aveva Marine 
I litteraturen beskrivs ofta att skillnaden mellan skeppsbyggnad i Europa och i Asien ligger i 
flexibiliteten och den tekniska svårigheten. I Asien tillverkas likartade fartyg i stora serier och 
produktionen är i stora drag standardiserad. I Europa finns det däremot många varv som 
använder just flexibilitet som en konkurrensfördel och har byggt upp projektering och 
produktion kring kravet att sena ändringar ska vara möjliga. Denna flexibilitet möjliggörs 
genom användandet av en produktmodell. Att så stora krav ställs på flexibilitet beror ofta på 
att redaren vill ha en så modern båt som möjligt vid leverans (Robertson).  
 
Aveva Marine används i dag som komplett lösning eller som del lösning på 85 % av världens 
varv (Aveva produktbroschyr). Av den anledningen beskrivs detta program mer utförligt i 
denna rapport. Programmet omfattar hela processen från konceptutformning till skrotning och 
kontrollerar skapande, förändring och fördelning av information i projektet.  

4.8.1 Bakgrund 

Det 3D-program som används idag utvecklades ur Kockums program Styrbjörn. Styrbjörn var 
ett numeriskt system som togs fram 1961 för att underlätta vid produktion av skrovdetaljer 
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(Vittnesseminarium, sammanställning av Lundin, P). Med tiden fick programmet fler och fler 
tillämpningar och redan i slutet av 60-talet grundades begreppet ”beskrivning” som idag 
benämns ”objekt”. Utvecklingen av programmet skedde på kontoret vid varvet och därmed i 
nära samarbete med både produktion och konstruktion. Det tillsattes ett ”numeriskt råd” med 
representanter från konstruktion, produktion, forskning och utveckling för att säkerställa 
programmets kvalitet och användarvänlighet (Lundin).  
 
Under 70-talet arbetades ett program fram med ett tredimensionellt objekt som grund och 
mycket av datakoden som skrevs under denna period är fortfarande aktuell (Lundin). 1975 
presenterades ett rörprogram för kollisionskontroll och för framställning av 
produktionsunderlag. Detta innebar att alla rör kunde tillverkas i förväg och sedan monteras 
ihop i skrovet, istället för att som tidigare utföra all rördragning på plats (Lundin).  
 
Liknande program-idéer fanns samtidigt på andra företag än på Kockums, men dessa program 
gav för dålig noggrannhet. Problemen berodde både på för svaga datorer och svårigheter med 
att hitta rätt matematiska formler. Anledningen till att Kockums lyckades så bra med 
utvecklingen av programmet var samarbetet med Saab. Deras datorer hade hög kapacitet och 
Saab hade även arbetat med formbestämning av komplicerade kroppar tidigare (Lundin).  
 
Ur programmet Styrbjörn utvecklades senare programmet Tribon. En liknande utveckling som 
den på Kockums skedde på ett CAD-center i Storbritannien, men då främst som ett 
rörbeskrivningssystem. Företaget utvecklade även en produktmodell och bytte sedan namn till 
Aveva. I början av 2000-talet köpte Aveva upp Tribon (Robertson).  

4.8.2 Programmets uppbyggnad och användningsområden 

Programmet är uppbyggt med en modell i grunden och till denna kan applikationer kopplas. 
Applikationerna väljs så att en IT-lösning kan skräddarsys för varje företag. En del funktioner 
är knutna direkt till modellen, exempelvis ritnings- och rapportframställning, och för dessa 
funktioner behövs därmed ingen applikation. Andra funktioner, exempelvis materialstyrning 
och planering, finns det ingen applikation för och externa programvaror kopplas genom en 
API till modellen, se figur 2. För system som använder egna databaser, exempelvis 
affärssystem, finns färdiga kopplingar så att den externa databasen kan kommunicera med 
modellens databas. Dessa förenklingar gentemot andra programvaror har gjorts för att 
programmet ska kunna användas på olika varv (Robertson). 
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Figur 2. Externa funktioner knutna till ett 3D-program (Robertson) 
 
PIM-modellen (Product Information Model) är uppbyggd i en ”hierarkisk och 
relationsbaserad objektsstruktur” (Robertson). Ritningarna relateras till modellen och 
ändringar behöver bara göras en gång och sker sedan automatiskt i alla kopplade ritningar och 
vyer. Stora objekt, exempelvis plåtar, kan delas upp i underobjekt (Robertson). Ett objekt kan 
ingå i flera vyer och i andra objekt. Exempel på detta är konstruktionsvy, tillverkningsvy och 
sammansättningsvy.  
 
Tanken med programmet är att information bara ska behöva skrivas in en gång. Fördelen med 
detta är att ändringar och uppdateringar av information bara behöver matas in en gång, 
därmed minskas risken för fel. Det finns även funktioner för att återanvända delar av modeller 
från tidigare projekt. För att alla ska kunna lägga in information i modellen, men samtidigt 
säkerställa att bara vissa ser den, finns funktioner för att koppla information till olika 
användare och behörigheter (Robertson).  
 
Trots att samma program används på så många varv lär sig inte studenterna vid 
skeppsbyggnadsutbildningen på Chalmers att använda något 3D-program (intervju med 
Ulfvarsson). Det beror framförallt på tidsbrist, men det ligger också på företagen att utbilda 
nyanställda efter sina egna metoder.  

4.8.3 Utvecklingstendenser 

I Europa byggs allt mer komplicerade fartyg och industrin verkar inte gå mot massproduktion, 
snarare utvecklas processerna för att bygga unika fartyg där sena ändringar är möjliga. 
Robertson har under sitt arbete uppmärksammat följande tendenser inom IT-stödet: 
 

1. Modellen blir den rättsliga handlingen när kontrakt skrivs, istället för som idag då 
ritningar och handlingar i pappersformat används 

2. Bättre verktyg utvecklas för filtrering av modellen så att varvet kan leverera denna till 
redaren för användning under bruksskedet. Idag är varven rädda för att dela med sig av 
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för mycket information, därför att redaren eventuellt kan utnyttja den till produktion 
på andra varv 

3. Utveckling av verktyg för att underlätta klassningssällskapens arbete genom att de får 
tillgång till produktmodellen. Idag sker visst dubbelarbete som skulle kunna undvikas. 
Arbetet försvåras dock genom ovilja från varven att dela med sig av all information 
och därmed skulle modellen behöva filtreras på något sätt. Det underlättar inte heller 
att klassningssällskapen har olika program och regler.  

4.9 Aktörer 
Inom skeppsbyggnadsindustrin är redaren beställare och varvet är de som producerar och 
levererar en produkt. Om rederiet är stort har de ofta ett nära samarbete med 
varvsdirektörerna, medan mindre rederier vanligtvis tar hjälp av skeppsmäklare för att 
kontakta varven (intervju med Ulfvarsson). Det är vanligt att redaren själv inte har den 
tekniska kunskapen som krävs för att styra skeppsbyggnadsprocessen, istället tar varvet eller 
en extern konsult ansvaret för den tekniska samordningen. För att tillvarata sina intressen 
brukar redaren ha egna anställda eller anlitade konsulter på varvet som är med under 
produktionen. Till skillnad från i byggbranschen är redaren inte byggherre utan kan ta emot en 
färdig och provad produkt (Robertson).  
 
I Europa blir det allt vanligare att varven lejer ut delar av processen till underleverantörer och 
entreprenörer, i genomsnitt mellan 60 och 80 % av projektkostnaderna. Trots detta är varven 
fortfarande ”starka processägare” och har därmed stort inflytande på hur underentreprenörer 
och leverantörer sköter sina uppgifter (Robertson).   
 
En viktig aktör inom skeppsbyggnad är klassningssällskapen. Från början fungerade 
klassningssällskapen som tredje part vid försäkringstecknande för fartyg och gjorde då en 
bedömning av fartygets skick som underlag för försäkringspremien (Augustsson, S. 2006). 
Idag klassar sällskapen även fartygen när det gäller utsläpp och sjösäkerhet. En annan viktig 
aspekt för klassningssällskapen är att ritningarna följer de byggregler som finns och att 
fartyget sedan konstrueras enligt dessa. Liksom redaren har sällskapen representanter som 
övervakar arbetet på varven (Robertson). Vidare arbetar klassningssällskapen internationellt 
och konkurrerar därför med varandra. För att denna konkurrens inte ska leda till att 
klassningssällskapen sänker sina krav för att få konkurrensfördelar finns organisationerna 
IMO och IACS, som ger ut regler som gäller för alla sällskap (intervju med Milchert). 
Fartygen måste även besiktigas under bruksskedet för att behålla sin klassning (Augustsson). 
Svenska stridsfartyg och ubåtar är inte klassade av ett klassningssällskap, utan de har egna 
inspektörer inom försvarsmakten som ger sitt godkännande (intervju med Sundberg). I 
dagsläget finns 50 internationella klassningssällskap. Några av de största organisationerna är 
Lloyd’s Register of Shipping (LR), Det Norske Veritas (DNV), American Bureau of Shipping 
(ABS), Bureau Veritas (BV) och Germanischer Lloyd (GL) (www.ihrelawfirm.se).  

4.10 Yrkesgrupper 
Vid produktionen är planering mycket viktig då moment utförs i en viss ordning och 
utrymmet där arbetet ska utföras är begränsat, framförallt vid installationer. Därför måste 
aktörerna i så stor mån som möjligt underlätta för varandra och därigenom undvika 
suboptimering. De konsulter som inte klarar av att planera på detta sätt får dåligt rykte och är 
inte välkomna tillbaka (intervju med Ulfvarsson). Vidare menar Ulfvarsson att det är viktigt 
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att ta hänsyn till Concurrent Engineering och försäkra sig om att alla yrkesgrupper har 
slutkundens bästa i åtanke under hela processen  

4.11 Ritningsindelning 
För att kunna hänvisa ritningar till en viss position på fartyget används spantnumrering och 
styrbord eller babord, se figur 4. Stålets spantnumrering finns i generalarrangemanget och 
denna används sedan för att visa positionen i fartygets längdriktning. Styrbord och babord 
används för att visa vilken sida av båten ritningen redovisar (intervju med Rise). Olika 
spantnumrering används i linjeritningarna och stålritningarna, vilket kan ge upphov till 
oklarheter (intervju med Ulfvarsson). Ett annat problem är att det finns en skillnad mellan 
anglosaxisk och tysk tradition där spanten numreras från olika håll i linjeritningarna. I 
stålritningarna numrerar dock båda traditionerna från akterperpendikeln. Det är även viktigt 
att känna till att avstånden mellan varje spant inte är lika stort i hela fartyget, ofta är avståndet 
kortare i aktern och längre vid midskeppet. Avståndet mellan spant och akterperpendikel finns 
angivet i generalarrangemanget (intervju med Ulfvarsson).  
 

 
 
Figur 4. Spant och koordinatsystem för indelning av fartyg (Lindö varvet) 
 
Vid namngivning av ritningarna finns ingen standard, utan varven har ofta ett internt system. I 
början av projekteringen är antalet ritningar så få att det inte finns något behov av ett system. 
Det är inte förrän produktionsritningarna arbetas fram som ett system är nödvändigt. 
Vanligtvis är ritningarna då indelade efter funktion och därefter position (intervju med 
Ulfvarsson).  

 4.12 Begrepp 
Nedan följer en rad begrepp som uppmärksammats som centrala för examensarbetet. Varje 
begrepp beskrivs i den mening författarna avsett att de ska uppfattas i arbetet.  
 

Handlingar  
Handlingar är alla typer av dokument som styr processen eller är ett resultat av den. Det kan 
till exempel vara mötesprotokoll, materialbeskrivningar, referenslistor, mängdförteckningar 
eller ritningar. 
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Komponent 
Begreppet komponent hänvisar till en del eller en enhet. Exempel på komponenter kan till 
exempel vara en dörr, en maskin eller en skruv. 
 

Position/aktivitet 
Om en ritning är positionsindelad är den uppdelad efter position, till exempel efter rum eller 
sektioner. Är ritningen istället uppdelad efter de moment som ska utföras, det vill säga 
exempelvis rivning, driftsättning eller stålarbete, är den aktivitetsindelad. 
 

Rederier/varv 
Rederier är företag som arbetar med sjöfart och är ofta de som beställer och äger fartyg. 
Varven arbetar med nyproduktion, reparation och ombyggnation av fartyg samt produktion av 
produkter till offshorebranschen.  
 
Standard 
En standard arbetas fram eftersom att det finns ett behov av en gemensam lösning inom ett 
område. Till exempel har alla elektriska produkter som säljs i Sverige en kontakt som passar i 
de svenska eluttagen. 
 

Suboptimering  
Suboptimering innebär att till exempel en yrkesgrupp endast optimerar sitt eget arbete, oavsett 
om det innebär att hela projektet i sig påverkas negativt. De ser inte helheten utan bara till sitt 
eget bästa. 
 

Yrkesgrupp 
När begreppet yrkesgrupp används menas de som arbetar inom samma profession – 
exempelvis elektriker, plåtarbetare eller mekaniker.  
 

3D-program 
När begreppet 3D-progam används syftas till den typ av program där det är möjligt att skapa 
ritningar som förutom mått på höjd och bredd också har ett djup. I programmet finns ett antal 
objekt, vilket är en samling data och kod som hör ihop. Ett objekt kan till exempel vara en 
dörr, ett fönster eller en linje och till objekten kan egenskaper kopplas. Ett fönster kan 
exempelvis inte placeras var som helst, utan måste sitta i en vägg och alltså är detta ett utav 
fönster-objektets egenskaper. Tillsammans bygger objekten upp en 3D-modell. Inom 
byggbranschen kallas 3D-modellen BIM (Building Information Model) och inom annan 
produktion kallas den ofta för PIM (Product Information Model). För att visa modellen på 
olika sätt finns olika vyer. En vy kan exempelvis visa ett plan, en fasad eller en detalj. 
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5. Skeppsbyggnad på varven 

Informationen i följande kapitel är resultatet från de genomförda intervjuerna. Kapitlet är 
indelat i de områden som har undersökts och sedan efter varven i bokstavsordning. 
Anledningen till att dessa områden har valts är för att de uppmärksammats som de mest 
intressanta under projektets gång. Huvudområdena är projektering, produktion, 
erfarenhetsåterföring, arbetsmiljö och säkerhet, handlingar, IT-stöd, ändringar, 
skråindelning, beredare och utbildning. Inom vissa områden finns endast information om de 
besökta varven som har produktion. När det finns stora olikheter i verksamheten delas 
Kockums upp mellan Muskö och Malmö. Området som behandlar handlingar vid varven 
består av underrubriker som beskriver kodning, hantering, informationsmängd och 
kommunikation.  

5.1 Projektering 
Projekteringen av fartyg är en komplicerad process med många aktörer som ska samarbeta. 
Fördelen är att det vanligtvis finns en tydlig kund som fungerar som det slutgiltiga 
beslutsorganet. I kapitel fyra beskrivs delprocesserna Initial Design och Basic Design och de 
utgör tillsammans det som i detta kapitel kallas projektering. Nedan följer en redogörelse för 
hur de besökta varven och projekteringskontoren arbetar.  

5.1.1 Brevik 
Sedan 2003 bygger varvet i Brevik sina stålskrov på något utav STX:s andra varv, vanligtvis i 
Braila, Rumänien.  Den största delen av projekteringen görs i Norge, men i Braila finns en 
projekteringsavdelning som utarbetar underlag till produktionen. Utformningen sker normalt i 
samarbete med STX:s egna designkontor, men även andra designer kan konstrueras, 
exempelvis Rolls Roys Marina. På varvet finns ett säljteam som säljer fartyg med kontrakt 
och specifikation. När kontraktet undertecknats av kunden tar en projektledare på varvet över 
och har ansvar för att leverera fartyget till redaren. Det är designern som utformar 
specifikationen i samarbete med den tekniska avdelningen på varvet, säljteamet och redaren.  
 
Produktion av ett fartyg vid varvet tar cirka två år. Projekteringen utgör mindre än hälften av 
denna tid, men då pågår projektering och produktion tidvis parallellt. Innan produktionen 
startar genomförs projektering i ungefär ett halvår. På varvet produceras främst 
offshorefartyg. Dessa fartyg ska exempelvis klara av att operera vid en plattform i 20 meter 
höga vågor och detta ställer stora krav på den tekniska nivån, kvaliteten och flexibiliteten.  
 
Innan kontraktet ingås produceras ett generalarrangemang, vilket fungerar som ett förslag till 
kunden. Arrangemanget signeras av redare och varv och utgör tillsammans med en 
specifikation kontraktsgrunden. När kontraktet har signerats är parterna överens om hur 
fartyget ska se ut och en del beräkningar har genomförts. När detta är avklarat kommer varvet 
in i projektet och producerar klassritningar som skickas till Norske Veritas för godkännande. 
Klassritningarna består av linjeritningar, arrangemang med översiktsbilder och placering av 
viktiga komponenter samt en kapacitetsplan. När klassningssällskapet har godkänt ritningarna 
arbetar varvet vidare med att skapa en 3D-modell ur de tvådimensionella ritningarna. Det 
första som skapas i modellen är skrovet och allt stål, därefter skapas all övrig utrustning 
såsom komponenter, rör och fundament i modellen. När stålet är färdigprojekterat i Norge 
börjar varvet i Braila att producera skrovet. Därför är det viktigt att varvet i Norge har en plan 
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för hur all utrustning ska få plats i fartyget, även om en exakt position inte är fastställd. 
Arbetet på varvet i Brevik fortsätter med 3D-modelleringen och ur modellen tas fundaments- 
och arrangemangsritningar ut. Det är dessa ritningar som används tidigast i produktionen. Vid 
den här tidpunkten är skrovet troligen färdigt i Braila och bogseras upp till Norge. Efter att 
monteringen påbörjats i Brevik blir kontorets uppgifter mestadels hantering av fel och 
uppföljning. 
 
Samordningen under projekteringen är otroligt viktig för varvet och i alla projekt hålls 
veckovis ingenjörsmöten med hela projektgruppen. Då behandlas ny information och problem 
diskuteras. På Brevik eftersträvas tät kommunikation mellan projektmedlemmarna och de 
placeras nära varandra på kontoret för att underlätta den informella kommunikationen. Det 
finns även möjlighet att rådfråga personal från produktionen vid behov. Enligt Sather 
Kristoffersen är närhet till produktionen en viktig resurs som bör utnyttjas.  

5.1.2 Kockums 
Kockums har i sitt arbete med kvalitet tagit fram en arbetsgång som gäller för hela företaget. 
På grund av beställningskedjan, där behovet finns hos försvarsmakten men beslut tas av 
regeringen, är processerna inom Kockums långsamma. Öhrn menar att processerna på 
Kockums inte följer några andra affärsprinciper. Projekt inleds med ett beslut om att arbeta 
med en offert, vilket grundar sig på om denna kan bli tillräckligt lönsam eller inte. Därefter 
kommer förhoppningsvis en beställning och nästa steg blir att bestämma ifall den ska 
accepteras. När beställningen har godkänts börjar arbetet med konceptet som, enligt 
Sundberg, handlar mer om vad båten ska kunna utföra än vad den ska innehålla.  Först 
därefter börjar själva projekteringsarbetet. 
 
Projekteringen utgår från ett kravdokument och mynnar ut i en färdig specifikation för 
fartyget. Det första steget är att analysera behoven utifrån kravspecifikationen och planera hur 
dessa behov ska tillfredsställas. Därefter definieras systemen, de breda ILS-lösningarna 
arbetas fram, ett generalarrangemang utvecklas och en tvärteknisk analys genomförs. Under 
detta arbete framställs även konstruktionsanvisningar. Ur dessa parallella steg läggs grunden 
till en specifikation.  
 
På Kockums Malmö börjar projekteringsprocessen med en utredning som innehåller grova 
skisser och idéer. Inom ubåtsproduktionen sker arbetet i ett mycket nära samarbete med 
kunden, som finns i samma byggnad. Enligt Öhrn ”springer de fram och tillbaka och 
diskuterar”. Kockums fartyg är konstruerade för att vara mångsidiga och både ytfartyg och 
ubåtar byggs upp i moduler. Denna uppbyggnad förenklar projekteringen; en skiva kan enkelt 
tas bort och ersättas med en annan för att hitta en optimal kombination. Fartygen kan 
exempelvis utrustas med vapen, sökutrusning eller verktyg för oljesanering.  
 
Först måste en order på förprojektering fås, sedan ett konstruktionskontrakt och till sist ett 
produktionskontrakt. Förprojektering innebär att fartygets funktioner bestäms och att en skiss 
framställs för att säkerställa att alla komponenter och funktioner ryms i fartyget. Därefter 
ingås förhoppningsvis ett konstruktionskontrakt och ett mer detaljerat projekteringsförslag 
utarbetas. När detaljkonstruktionen börjar sker arbetet i en 3D-modell. När en konstruktör 
producerat en ritning skickas denna till en granskare för kontroll. Därefter skickas ritningen 
till linjechefen som slutligen godkänner den. 
 
En projektledare har som uppgift att leda projekteringen. Processen förenklas genom att de 
flesta konsulterna av sekretesskäl sitter i Kockums egen byggnad. Både konsulter och 
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Kockums egna personal blir kontrollerade av myndigheter och måste ingå 
säkerhetsskyddsavtal för att få arbeta i projekten. Samordningen sker genom planeringsmöten 
och med hjälp av den gemensamma 3D-modellen samt genom den informella 
kommunikationen i huset. En utmaning är enligt Öhrn att fartyget ska vara så 
produktionsanpassat som möjligt när det lämnar projekteringen i Malmö. Denna samordning 
försvåras av att produktion och projektering finns i olika städer, vilket gör att den enkla 
kommunikationen som är självklar i resten av projekteringen förloras.  
 
Den typ av fartyg som Kockums producerar kräver smala och djupa kompetenser. Det innebär 
att offertförfrågningar inte sker på vanligt vis, då det är få som har kapacitet att lämna en 
offert på de komplicerade systemen. Även projekteringens komplexitet gör den till en kostsam 
process som ytterligare minskar antalet offerter. Det har funnits önskemål om att behålla 
denna spetskompetens inom Sverige, vilket gör att försvaret gärna använder sig av Kockums 
och inte andra utländska företag för att producera sina fartyg. Ett annat problem med 
kompetensen är de långa projekttiderna där det kan ta åtta till tio år mellan order och leverans. 
För nyanställda innebär det att de har medverkat i ett helt projekt tidigast efter tio års 
anställning. Det är också vanligt att de nyanställda aldrig har varit inne i eller ens sett en ubåt. 
Kockums försöker motverka detta genom att sända sina anställda till Karlskrona för att 
medverka vid produktionen.  
 
En skillnad mellan de fartyg som Kockums producerar och kommersiella båtar är, som 
tidigare nämnts, att fartygen inte klassas av klassningssällskapen. Försvarsmakten har egna 
inspektörer som har hand om klassning och detta innebär att arbetet med klassning förändras.  

5.1.3 Lindö 
Då Lindövarvet inte arbetar direkt under någon redare kommer de först in i 
skeppsbyggnadsprocessen till Basic Design-fasen. När kontraktet undertecknats delas 
designen upp i stål, maskin, utrustning, däckshus och bostäder. De olika områdena arbetar 
sedan parallellt med varandra. Varvet har många yrkeskategorier anställda, men exempelvis 
används underentreprenörer till elinstallationer. 
 
Det är den produktionstekniska avdelningen som har ansvar för koordineringen under hela 
processen. De sätter ihop ”crossteams” för stål, utrustning och maskin, där det diskuterar hur 
fartyget ska produceras på bästa sätt. Crossteamen har även ansvar för att förmedla hur 
processen ska se ut till alla i projektet. Under projekteringen anordnas kontinuerliga möten 
med crossteamet. Exempelvis kan ett möte fokusera på ett maskinrum med en viss position, 
där en diskussionspunkt kan vara om det är möjligt att ha svetsade ben istället för fundament 
till en sjövattenpump.  
 
På Lindö genomförs arbetet genom att block som färdigprojekteras och skickas till 
produktionen. Denna blockuppdelning medför problem med att fastställa slutdatum för system 
då vissa av dessa löper längst med fartyget. Detta gäller främst utrustningen med rör.  
 
Arbetet planeras veckovis med milstolpar. Ett exempel på detta visades för en serie bestående 
av tre stycken fartyg. Utformningen av dessa fartyg tar 26 veckor att projektera och ytterligare 
22 veckor att producera. Exempel på milstolpar under den produktionsförberedande fasen är 
modellinformation, materialinformation, stålbeställning samt starten för den 
produktionstekniska förberedelsen.  
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5.1.4 Saltech Consultants 
På Saltech börjar ett uppdrag med att rederiet har önskemål, exempelvis storlek på båten och 
vilken typ av last den ska bära. Det finns ofta även krav på fartygens djupgående och längd, 
då de ska kunna transportera gods i hela världen. Dessa begränsningar finns då fartygen ska 
ha möjlighet att passera grunda kanaler och vända i trånga hamnar. Detta utgör 
grundförutsättningarna för Saltechs arbete och de tar fram lämpliga huvuddimensioner i ett 
generalarrangemang, som rederiet sedan får godkänna. Om en helt ny typ av fartyg 
produceras måste projekteringen göras mer detaljerad genom att ett koncept först tas fram. I 
konceptet är all data grövre och syftet är att kontrollera om projektet är genomförbart. Fås 
acceptans på detta görs arbetet om igen, men med finare detaljeringsgrad. Hur stort 
maskinrummet ska vara är ett exempel på vad som kan ingå i ett koncept. Då tas beslut om 
hur många kilowatt som behövs för att driva fartyget och vilken typ av motorer som önskas. 
 
I projekten är Saltechs roll att projektera och specificera. De har inte kapacitet till att rita hela 
fartyget, det gör varvens konstruktionsavdelningar eller av varvet anlitade konsulter. Inför 
produktionen ska varje bricka ritas ut och det är viktigt att detta görs av personer med insikt i 
produktionen, det är inte möjligt att göra allmänna produktionsritningar som gäller för alla 
varv. I vissa projekt producerar Saltech inga handlingar överhuvudtaget utan deras arbete är 
att granska redan färdiga handlingar. Detta gäller exempelvis när varven producerar 
standardfartyg. Saltechs fokus vid granskning är fartygets användning, men de kontrollerar 
och granskar även klassningssällskapets arbete. Milchert medger att det är ett samarbete som 
inte alltid är så lätt att beskriva.  
 
Exempel på dokument som Saltech kan producera är stabilitetsdata, kapacitetsplan och 
klassningsritningar. På klassningsritningarna för tankfartyg ritas utöver huvudmått och tankar, 
även de rör på däck som landkontakten sker genom. När Saltech skickar ritningarna till varvet 
är de färdigprojekterade med en tillhörande specifikation. Varvet genomför sedan sin egen 
projektering och kontrollerar all data mer detaljerat. Saltech bygger upp fartygen efter 
grundläggande principer gällande fartygsproduktion, medan anpassningar till 
produktionstekniken görs först på varven. 

5.2 Produktion 
I stycket Detailed Design i kapitel fyra beskrivs hur projekteringen inför produktionen kan se 
ut och denna delprocess antas tillhöra själva produktionen och beskrivs alltså vidare i detta 
kapitel. Eftersom det finns få gemensamma regler och standarder som styr processen, har 
produktionen anpassats till varven och ser alltså olika ut. Detta gör att den faktiska processen 
skiljer sig mycket mellan varven; vissa varv producerar hela fartyg utifrån råa plåtar och 
andra varv inreder färdiga skrov. Nedan följer en redogörelse för hur de besökta varven 
arbetar. Eftersom Saltech inte har någon produktion behandlas inte företaget under denna 
rubrik.  

5.2.1 Brevik 
Varvet i Brevik bygger ungefär fem fartyg om året och har plats för tre fartyg åt gången vid 
sina kajer. För några år sedan producerade varvet hela sju fartyg per år, men kvaliteten blev 
bristande och marknaden började bli mättad. All produktion i Brevik sker inne i och på 
fartyget, då skrovet kommer färdigt från Braila, Rumänien.  
 
Varvet i Braila bygger och målar skroven, samt utför vissa installationer av utrustning. De har 
plats att producera åtta skrov åt gången. Produktionen börjar med att stålplattor skärs upp och 
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märks i maskiner enligt skärunderlag från en 3D-modell. Därefter svetsas stålet samman i 
sektioner som körs på en räls ut till en stor plan, där de sedan monteras samman till ett helt 
skrov. När skrovet är färdigt körs det på skenor ner i vattnet och sjösätts. Efter sjösättningen 
börjar den 25 dagar långa bogseringsresan upp till Norge och varvet i Brevik.  
 
Det första som görs när skrovet kommer till Brevik är att skära upp dörrar och luckor i stålet 
för att få tillträde till fartyget. Sedan fylls de främre skotten så att fartyget tippas framåt och 
en propeller och en styrmaskin installeras. Därefter ska all utrustning, bestående av rör, 
kablar, navigation, kommunikation, bostäder till personalen med mera, tas in i båten. Sedan 
ska utrustningen testas och denna fas är en kostsam del av produktionen. Vid testen ska 
representanter för redare, klassningssällskap och myndigheter vara med ombord. Alla system 
kan dock inte kontrolleras vid kajen, utan ett sjötest på mellan tre och fem dagar genomförs. 
Det är viktigt för varvet att minimera denna tid då de betalar 50 000 norska kronor per timme 
under testen som inte kan utföras vid kajen. 
 
Produktionen är indelad som en projektorganisation med en koordinator som är 
produktionschef för projektet. Under produktionschefen finns fyra stora yrkesgrupper: stål, 
rör, elektro och mekanik. På varje område finns en chef som har ansvar för yrkesarbetarnas 
dagliga arbete. Som grund för arbetet finns en projektplan eller produktionsplan som 
redovisar när varje disciplin ska genomföra olika moment.  

5.2.2 Kockums 
Som tidigare nämnts finns en arbetsgång som är gemensam för hela företaget; efter 
projekteringen utförs system- och detaljkonstruktion och därefter startar produktionen. På 
Kockums Muskö finns en stor fördel i att hela produktionen sker inne i berget, vilket gör den 
helt väderoberoende. Det är i praktiken samma processer oavsett om det är ett ytfartyg eller en 
ubåt som byggs, skillnaden mot kommersiella fartyg gäller främst slutprovningen. Inför 
produktionen tas ett produktionsunderlag fram och i detta ingår planering av den ordning som 
delmomenten ska utföras i. Innan produktionen startar hålls möten för att säkerställa att 
projektet är genomförbart med det underlag som finns, så kallade produktionsbarhetsmöten. 
På dessa möten finns konstruktörer och beredare från produktionen med för att se till att allt 
som behövs inför produktionen finns tillgängligt. Tidigare kunde det upptäckas först när 
produktionen var igång att underlag saknades och då förlorades både tid och pengar. En 
representant från varje yrkesgrupp finns sedan med under hela produktionen.  
 
Planeringen är avgörande för produktionen, dels för att det är mycket viktigt att hålla 
tidsschemat och dels för att arbetet sker i små utrymmen. Innan sektionerna fogas samman har 
så många komponenter som möjligt monterats in. De sista komponenterna måste därmed 
sättas på plats när fartyget fogats ihop och det är då viktigt att bara en yrkesgrupp åt gången 
behöver vara i samma utrymme. Servicerapporter skickas till projektledare så att denne kan 
pricka av när ett moment är utfört.  
 
Innan fartyget sedan levereras måste det genomgå en slutprovning. Fartygen som Kockums 
producerar har flera och mer komplicerade system än många andra fartyg och slutprovningen 
kan pågå i upp till ett år. Då testas prestandan på alla system, exempelvis söksystem och 
vapensystem, men även de system som krävs för driften av fartyget. 
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5.2.3 Lindö 
På varvet vid Lindö börjar produktionen med att stål beställs och ritningarna som levererats 
anpassas till produktionen. Med ritningarna medföljer filer för att programmera 
skärmaskinerna och för robotprogrammering. Därefter startar skärningsarbetet och när 
stålbitarna skurits ut böjs de och får ett identifikationsnummer som är unikt för varje plåt. 
Plåtarna märks även med nummer där andra plåtar ska fästas och sätts sedan samman i allt 
större element, se figur 5. Till slut är en skiva av fartyget färdig och dessa monteras sedan 
ihop till ett helt skrov. Under hela processen installeras utrusning, exempelvis monteras 
stålkomponenter i samband med att stålskrovet byggs. 
 

 
Figur 5. Först numreras plåtarna, därefter märks var de ska mötas och till sist sammanfogas de (foton 
tagna på Lindövarvet)  
 
Blocken som produceras har normalt dimensionerna 32 gånger 20 meter och på varvet kan 
tyngder upp till 1000 ton hanteras. Delarna till blocken produceras parallellt i de olika 
verkstäderna, exempelvis finns tillverkning av rör och andra komponenter på varvet. Serien 
med fartyg som nämndes i projekteringen beräknade produceras på 66 veckor och sedan 
levereras med 10 veckors mellanrum. Det första fartyget tog alltså 46 veckor att producera. 

5.3 Erfarenhetsåterföring och återanvändning 
Som nämnts tidigare sker en stor del av erfarenhetsåterföringen inom varvsindustrin via 
klassningssällskapen. De större varven har ofta även interna metoder för 
erfarenhetsåterföring. Under denna rubrik finns endast information om hur Brevik, Kockums 
och till viss del Lindö arbetar med erfarenhetsåterföring.  

5.3.1 Brevik 
På STX:s varv försöker enheterna inom offshore-segmentet standardisera processer och 
handlingar för sin verksamhetsgren. Mellan affärsenheterna, till exempel offshore och 
passagerarfartyg, är slutprodukterna så olika att det inte finns några fördelar med att ha 
gemensamma arbetssätt. Detta medför svårigheter med gemensam erfarenhetsåterföring inom 
hela företaget, så när problem och frågor uppstår riktas dessa oftast till andra varv inom den 
egna affärsenheten. Samma 3D-program används inom hela offshore-enheten, vilket 
möjliggör återanvändning av gamla ritningar och modeller mellan de olika varven. Då STX:s 
affärsidé är specialanpassade fartyg för varje kund kopieras ingenting direkt från ett fartyg till 
ett annat, utan projektering sker i alla projekt. 
 

 



39 
 

5.3.2 Kockums 
På Kockums har alla avvikelser som inträffat arbetats igenom och resulterat i en intern 
utbildning. För att undvika att kunskap försvinner med personal som slutar har ett 
dokumentationssätt för system och planering arbetats fram. Inom ubåtsbyggnation är det extra 
viktigt att moment utförs i rätt ordning, då det är mycket ont om plats på fartygen. Därför har 
en specifikation över alla system och vilka yrkesgrupper som utför moment inom systemen 
tagits fram. Det finns även möjlighet att gå in i en databas och se vad systemen innehåller i 
form av bland annat plåt och el.  

5.3.3 Lindö 
På Lindö är det oklart hur de arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring. Enligt Rise blir det 
färre fel på det sista fartyget inom en serie än på det första, då yrkesarbetarna lär sig från 
fartyg till fartyg.  

5.4 Arbetsmiljö och säkerhet 
Varven är farliga arbetsplatser och omgärdas därför av hårda regler och säkerhetskrav. Då 
varven som besökts arbetar med olika typer av fartyg och processer finns ingen gemensam 
beskrivning av säkerhet och arbetsmiljö. Dessutom verkar de besökta varven inte i samma 
land och lyder därför under olika nationella säkerhetsföreskrifter. Nedan beskrivs endast de 
varv som har produktion. 

5.4.1 Brevik 
STX fokuserar mycket på sina HES-krav (Health Environment Security) och har övningar och 
procedurer rörande säkerheten. Exempelvis finns regler kring vad som ska göras innan en 
tank får beträdas, bland annat att tömma den på farliga gaser utifall någon skulle bli instängd. 
En del av reglerna och rekommendationerna beskrivs på intranätet och en del ges ut i 
pappersformat. Idag är Brevik i ett stadium mellan det gamla systemet, med allt dokumenterat 
på papper, och det nya systemet där allt rörande kvalitetssäkring ska finnas på intranätet. 
 
Sather Kristoffersen medger att det är riskfyllt att arbeta på ett varv och bara på de nio första 
månaderna år 2010 har tre olyckor som lett till sjukfrånvaro inträffat. De har dock aldrig haft 
något dödsfall i Brevik, något som tyvärr har skett på varvet nere i Braila då en man ramlade 
från en hög höjd. De vanligaste tillbuden är skador på ögon eller vrickade fötter och på 
arbetsplatsen ska därför alltid skyddsglasögon, skyddsskor och hjälm bäras. Enligt Sather 
Kristoffersen följs dessa regler väl. På grund av att varvet ofta anlitar utländsk arbetskraft 
översätts alla skrifter om säkerhet till polska, rumänska och engelska. Sather Kristoffersen 
medger att de har en del problem med den östeuropeiska arbetskraften som upplevs något 
nonchalant mot regler kring arbetsmiljö.  

5.4.2 Kockums Muskö 
Arbetsmiljöverket har gett ut en författning som heter ”Arbeta på fartyg” och den innehåller 
krav på en samordningsansvarig. Samordnaren arbetar som projektledare på varvet och 
fungerar som en intern kund till produktionen. När ett fartyg tas in på varvet vid Muskö måste 
ansvaret för fartyget skrivas över från fartygschefen till projektledaren. För att projektledaren 
ska kunna ta på sig ansvaret för fartyget dokumenteras exempelvis ifall tryckkärl finns 
ombord, om fartyget har ammunition och tankarnas innehåll. Ett fartyg som är bestyckat med 
torpeder, robotar eller sjunkbomber tas aldrig in i berget på Muskö. När fartyget ska levereras 
till kunden lämnas ansvaret åter till fartygschefen och samma dokument som vid 
överlämnandet fylls åter i. När ansvaret för fartyget ligger hos projektledaren innebär det att 
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fartygschefen inte får göra något arbete ombord som inte har godkänts av samordnaren. Under 
själva produktionen genomförs säkerhetsronder med krysslistor.  
 
Det har inte varit många skador på Muskö, den allvarligaste inträffade för 20 år sedan då en 
dykare blev av med båda armarna i en olycka. När varvet anlitar utländsk arbetskraft ställer de 
krav på att de svenska kollektivavtalen ska följas. Sundberg berättar att han upplever att de 
utländska arbetarna ofta har en annan syn på alkohol på arbetsplatsen, men berättar att de på 
Muskö har ”rök- och krökförbud”.  

5.4.3 Lindö 
På Lindö finns speciella ritningar som anger när ett säkerhetsstaket ska sättas upp och hur 
länge det ska vara kvar. Det finns även noggranna anvisningar som anger säkerheten kring 
lyft, med information om var tyngdpunkten på elementet finns och hur det ska lyftas på ett 
säkert sätt. Innan lyftet sker undersöks fästet av lyftanordningen med hjälp av ultraljud för att 
säkerställa att inga lokala materialfel eller svagheter finns som kan orsaka brott. På 
arbetsplatsen ska alltid hjälm och skyddsglasögon användas.  

5.5 Handlingar 
Det finns ingen standard för indelning av handlingar, utan alla varv har sina egna system.  
De besökta varvens ritningar är hierarkiskt systematiserade, ett exempel visas i figur 6 nedan.  
Då skeppsbyggnad är en internationell bransch är all text på ritningarna utöver det nationella 
språket även skriven på engelska. Handlingarna är också i samtliga fall uppdelade efter 
position. Dock är de så pass aktivitetsstyrda att stålet färdigställs först och inredningen sist.  
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Figur 6. Systematisk bild över hur ritningshierarkin hos varven ser ut; fartyget bryts ner i sektioner 
och sedan i allt mindre delar. De minsta delarna utgörs av odelbara komponenter, exempelvis 
muttrar, skruvar och plåtar.   

5.5.1 Brevik 
I Brevik är installationsritningarna lika detaljerade som på andra varv, men 
konstruktionsritningarna påminner mer om montageritningar då stålskrovet inte produceras på 
varvet. En montageritning visar exempelvis vart i rummet ett skåp ska monteras, inte hur 
skåpet ska konstrueras eftersom skåpet levereras som en färdig komponent. Då 
montageritningarna är relativt odetaljerade blir antalet ritningar endast omkring tusen stycken 
för ett fartyg.   
 
Det ritningsunderlag som skickas till varvet i Braila ligger även till grund för 3D-modellen av 
fartyget. Kärnan i hela projekteringen är den nämnda 3D-modellen, som också finns 
tillgänglig nere i produktionen. De anställda kan se alla system och rum i modellen för att få 
en ökad förståelse, men de kan inte ändra någonting i den. Tanken är att använda 3D-
modellen som en databas där all information med listor, detaljer och annan data lagras. Det är 
viktigt att all information kommer från en och samma plats för att undvika missförstånd och 
avvikelser.  

5.5.1.1 Indelning i Braila, Rumänien 

Skrovfabriken i Rumänien delar in fartyget inför produktionen i fyra block, där varje block är 
uppdelat i sektioner. Sektionerna är små och indelade i P (babord) och S (styrbord). 
Uppdelningen beror på begränsningar i fabriken; de kan bara hantera sektioner som väger upp 
till 50 ton. Det är möjligt för fabriken att hantera en sektion som väger 100 ton, men då måste 
två kranar användas samtidigt. Förutom viktbegränsningen finns det andra orsaker som 
påverkar indelningen, exempelvis skrovets form.   

5.5.1.2 Indelning hos Brevik 

Ritningarna från Brevik är främst uppdelade efter rum, till exempel pumprum, propellerrum 
och maskinrum. Numreringen på rummen varierar mellan olika fartyg beroende på storlek, 
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men de numrerar alltid med den lägsta siffran från aktern. I 3D-modellen kallas rummen eller 
delarna för zoner, medan de på montageritningarna kallas benämns med rumsnamnen. Denna 
namngivnings används i montageritningarna då det är mer informativt för de som arbetar. För 
varje rum finns en arrangemangsritning som visar en översikt för rummet. Det finns också 
tillhörande referenser till andra ritningar som visar alla andra ritningar som beskriver rummet. 
Även en lista på all utrustning som ska in i respektive rum finns med i arrangemangsritningen. 
En annan typ av ritning som används är fundamentsritningar som beskriver hur fundamenten 
för all utrustning ska vara utformade och var de ska sitta. Dessa ritningar innefattar fundament 
för alla komponenter och visar även var hål ska tas. Exempel på hur ett fartyg som tillverkas i 
Brevik kan delas in visas i figur 7 nedan.  
 

 
Figur 7. Exempel på ritning som används i Brevik. En större version av ritningen visas i bilaga 2.   

5.5.1.3 Kodning hos Brevik 

En förteckning över alla handlingar innehåller ett identifieringsnummer och titeln på 
handlingen. Namngivningen är ganska lika från fartyg till fartyg och regleras av en norsk 
standard. Själva ritningsnumret har ingen koppling till utrymmet det beskriver. Exempelvis 
kan det i titelfältet stå ”main-deck” till ”second deck”, vilket på 3D-modellen kan motsvara 
rum sex och sju. Vidare finns spantnumrering efter en spantlinje. Vanligtvis har rummen flera 
ritningar och vilket ritningsark det är anges i titelbladet. Exempelvis betyder 3/6, att det är ark 
tre av sammanlagt sex ark för till exempel stål. Förutom stål finns till exempel ritningar inom 
fundament, utrustning, el, kargosystem och vindrutetorkare. I Norge finns en standard för 
kodning som kallas för SFI. Detta namngivningssystem för skeppsbyggnadstradition i Norge 
identifierar, med hjälp av nummer, all utrustning som används. I figur 8 nedan visas ett 
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exempel på hur kodningen kan se ut på Breviks ritningar, det finns även exempel på en ritning 
från Brevik i bilaga 2 och i figur 7 ovan. Denna kodning används inte i Rumänien. 
 

209-1-65056-3 
 
 

 
209 1 65 056 3 

Område 
209 = stål 
351 = kargosystem 
513 = vindrutetorkare 
… 

Pappersstorlek 
1 = A1 
2 = A2 
… 

Byggnummret 
på båten, 
projektets 
löpnummer. 
Nästa båt 
kommer ha 
nummer 66 

Löpnummer 
utan speciell 
betydelse 

Arknummer, 
till exempel 
ark nr 3 av 6 

 
Figur 8. Exempel på kodning av ritningsnummer i Brevik.  

5.5.1.4 Hantering av ritningar 

För varje rum finns en arrangemangsritning, men även listor med information om vilka 
komponenter som ska vara i varje rum. Där står även vilka tillhörande ritningar som beskriver 
utformningen mer i detalj. Alla komponenter har ett eget identifikationsnummer som används 
då de ska hämtas ut från lagret. På ritningen syns bara numret, vilket också gör att ritningarna 
blir mer lättlästa och rena från text, se exempel i bilaga 2.  
 
De ritningar som behövs i produktionen plockas ut genom att en behörig person skriver ut 
dem. På så sätt upprätthålls kontroll över vilka ritningar som finns i omlopp och vid revision 
sänds nya ritningar ut till dem som har hämtat ut.   

5.5.1.5 Informationsmängd och kommunikation 

Brevik strävar efter att bara ha information som behövs i produktionen på ritningarna. Detta är 
en avvägning mellan hur mycket information som är relevant, samtidigt som den ska vara 
konkret och precis. Ritningarna innehåller viss implicit information, till exempel förväntas det 
att montörerna vet hur en koj ser ut; att en person måste krypa in i den och att den inte ser ut 
som en vanlig säng. På varvet har det aldrig hänt att någon sagt att de inte förstått en ritning, 
utan då har det varit fel i ritningen. Då det är personer som är vana vid att läsa ritningar som 
använder dem, anses inte ritningarna vara speciellt komplicerade. Brevik förväntar sig inte att 
personer med bristande kompetens inom området ska kunna läsa ritningarna.  
 
Det är inte möjligt att ha ritningar som innehåller alla discipliner, då det till exempel i 
maskinrummet skulle bli helt svart eftersom det innehåller så otroligt många komponenter. 
Istället delar de upp ritningen i en elektroritning, en rörritning och en komponentritning. Om 
en 2D ritning används måste det finnas många snitt för att se i vilken höjd alla komponenter 
ska vara, därför används i många fall 3D. Vidare finns allt som behövs i ritningen, med 
undantag för vissa mått som kan behövas mätas ut med hjälp av en måttstock.  

5.5.2 Kockums 
Alla ritningar för ubåtar produceras på Kockums i Malmö, medan produktion av ritningar för 
ytfartyg sker i Karlskrona. De utgår från en 3D-modell, där komponenter sedan utformas i 
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detaljritningar. För system görs även en sammanställningsritning. Den största 
sammanställningsritningen som görs är på hela ubåten och ytfartyget i sig.  
 
Det finns en ritning på hela ubåten som sedan bryts ner i sektioner. Vidare bryts sektionerna 
ner till de olika systemen, för att sedan brytas ner i mer detaljerade ritningar. Fartygets 
ritningar delas upp i ritningspaket efter varje system och komponent som ska utföras. Antalet 
ritningar i ett sådant paket kan variera från 1 till 40 stycken, och sammanlagt produceras cirka 
20 – 25 000 ritningar för en ubåt och något färre för ett ytfartyg. På Muskö levereras 
ritningarna i den ordningen efter vilken fas som genomförs. Till exempel kommer först en 
rivningsfas där i princip allt ståljobb utförs, följt av en återmonteringsfas och sedan den 
slutliga driftsättningen. Överst i varje ritningspaket som levereras finns stycklistor. Dessa 
skapas varje gång som flera komponenter ska sättas ihop. Varje gång minst två saker skruvas 
ihop görs en sammanställningsritning.  

5.5.2.1 Indelning av fartyget 

Fartyget kan delas upp på många olika sätt. Det kan vara uppdelat efter system, sektioner eller 
rum. På Kockums byggs båten i sektioner som är fem till sex meter långa och systemen går 
ofta genom flera sektioner. Det är definierat från början vad varje sektion ska innehålla och de 
är alltid uppbyggda efter en spant.  

5.5.2.2 Kodning hos Kockums 

För tillfället finns det två system för kodning på Kockums. Anledningen är att de befinner sig 
i en övergångsfas från det gamla till det nya systemet. I figur 8 nedan visas ett exempel på hur 
Kockums namnger sina ritningar efter det gamla systemet. Exempel på ritningsstämpel finns i 
bilaga 3.  
 
 

471-90 000-00 
 
 

 
471 90 000 00 

Båtnummer, t.ex. 
Australienbåten 

Sektionsnummer Ritningssort, t.ex. 
översiktsritning 

Ritningsnummer 

 
Figur 8. Exempel på kodning av ritningsnummer på Kockums.  
 
Det nya systemet innebär att varje dokument får ett löpnummer som saknar innebörd, vilket 
betyder att det inte går att se om det är en ritning, en korrespondens eller vilket projekt 
dokumentet tillhör. Anledningen till att det nya systemet har börjat användas är att mycket 
information återanvänds inom Kockums. När ett fartyg producerats kommer det efter ett par 
år behöva renoveras eller moderniseras. Då blir det egentligen ett nytt fartyg där vissa av de 
gamla systemen tas ut och nya monteras in. Det resulterar i en blandning av gamla och nya 
system, vilket gör att det blir svårt att definiera och hålla ordning på alla ritningar som 
behövs. Med tiden så tappas vitsen med att ha en specificerande benämning i ritningsnumret.  
 
Det nya systemet består av åtta siffror. Systemet bygger på att det i koden kan utläsas vid 
vilken tidpunkt och alltså vid vilken renovering av fartyget handlingen skapats. När ett 
dokument registreras anges vilken fartygsserie den tillhör. En handling kan tillhöra en hel 
serie eller ett visst fartyg inom serien. Detta beror på de långa produktionstiderna då modellen 
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kan uppdateras och ändras från det första till det sista fartyget i serien. För att hitta ett 
dokument i det nya systemet söks det efter en plats, ett system, en detalj eller liknande och då 
hittas alla dokument inom detta område. Sedan väljs den aktuella båten med önskad variant 
och version. Vitsen med det här systemet är att samma dokument kan nås från flera olika 
mappar.  

5.5.2.3 Hantering av ritningar 

Till skillnad från Brevik har inte arbetarna på Kockums Muskö tillgång till 3D-modellen i 
produktionen. Från Malmö kommer fem ritningspaket till Muskö som distribueras ut på 
varvet. En ritning lämnas ut till verkstaden, en arkiveras och tre stycken ges till beredarna. 
Ifall nya ritningar behöver plockas ut går det bra att skriva ut den senaste versionen, men på 
Kockums egna utskrifter bara giltiga ett dygn. Det är mycket sällan det behövs fler än fem 
ritningar och det är också anledningen till att det delas ut så många. Behovet av att plocka ut 
fler ritningar ska inte finnas.  
 
En sekreterare har övergripande kontroll på vem som har hämtat ut en ritning och bockar av 
inlämnade ritningar när en revidering sker. På så sätt är de ritningar som förekommer ute på 
arbetsplatsen alltid den senaste versionen. Vidare måste ritningarna för varje moment anlända 
i tid till Muskö, dels för att material ska hinna införskaffas och dels för att aktiviteten ska 
kunna utföras enligt tidsplanen. Varje yrkesgrupp får en ritning; en elritning till elektrikern, en 
plåtritning till plåtslagaren, och så vidare. 
 
Ritningspaketet är indelat i aktiviteter, medan arbetet delas upp i ritningspositioner. Olsson, 
beredare på Kockums, tycker att det är hyfsat lätt att läsa en ritning och att det är viktigt att ha 
likadana upplägg på alla ritningar. 
 
Sangler berättar att det till varje aktivitet finns ett antal ritningar och att ritningarna sedan kan 
delas upp i olika operationslistor för att vidare brytas ner till arbetsoperationer. Alla aktiviteter 
planeras och bereds i ett planeringsverktyg som heter MARS-planning. I detta program ges 
information till produktionen genom ett arbetskort som innehåller ritningar och material, samt 
planerad tid för start och slut av arbetet. För kontrollplanen finns programmet Weld-Eye som 
rapporterar kontroller på de utförda arbetena. Eftersom Sangler är specialiserad på 
elinstallationer tycker han att det är lätt att läsa ritningar inom det området. Varken Sangler 
eller Olsson tycker att det finns någon implicit information eller återkommande fel på 
ritningarna. 

5.5.2.4 Informationsmängd och kommunikation 

Ritningarna innehåller i princip inga vinklar och mått utan det finns numrerade hänvisningar i 
marginalen till mer detaljerade ritningar eller beskrivningar. Om till exempel ett skåp ska 
konstrueras kommer det ett färdigt ritningspaket med en stycklista som länkar till olika 
ritningar och anger vilka material och komponenter som behövs. Skåpsdörren kan hänvisa till 
sex stycken hålskruvar M610, som då ska vara med i paketet som beredaren har förberett.  
Storleken på ett ritningsark beror på vad ritningen föreställer; det räcker med ett A4-ark om 
det är en enkel detaljritning på en enda komponent.  
 
Kockums var det enda besökta varvet där det fanns tid och möjlighet att fråga en arbetare ute i 
produktionen om ritningarna. Den tillfrågade arbetaren ansåg att det var lätt att hitta rätt 
information och rätt ritningar, samtidigt som det inte fanns någon överflödig information. Den 
enda information som saknades var telefonnumret till konstruktören. Vidare föredrog han 
skala 1:10 på ritningen och tyckte att A:1 var det mest lättlästa ritningsformatet. Om ritningen 
utformades enligt standard när det gäller texter, symboler, linjetyper och liknande så var det 
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inga problem med att läsa den. Han trodde att alla ritningar var lättlästa inom den 
yrkeskategori som yrkesarbetaren tillhör. Dock trodde han inte att han, som är plåtslagare, 
skulle kunna läsa en annan yrkesgrupps ritning. Han såg inte detta som ett problem och kunde 
inte förstå varför det skulle behövas.   

5.5.3 Lindö  
På Lindövarvet genomförs hela produktionsprocessen av ett fartyg; från stålprofil till färdigt 
fartyg. Även på Lindö utgår de från en 3D-modell som plockas isär likt en sprängskiss. Det 
går att producera efter de ritningar som tas från modellen, där alla yrkesskrån har sina egna 
ritningar. För varje block som produceras finns en tillhörande ritningshög som innehåller en 
översiktsritning och mindre ritningar som beskriver detaljer. Antalet ritningar är stort på den 
här typen av lastfartyg, bara inom ståldisciplinen finns det 10 till 20 stålritningar per sektion 
och det finns uppemot 200 sektioner.  

5.5.3.1 Indelning av fartyget 

Skeppet som ska byggas delas in i sektioner och namnges med ett nummersystem. Fartygen är 
stora, vilket är anledningen till att det kan finnas upp till 200 sektioner. Vid dimensionering av 
sektionerna utgår Lindö från hur verkstaden fungerar. Storleken på en sektion, eller ett block, 
är ungefär 32 gånger 20 meter. Hela skeppet konstrueras efter stålets utformning, varför 
indelningen sker i nära samarbete med stålkonstruktörerna. Det finns möjlighet att flytta 
måtten på en sektion, men det finns maxmått som inte får överskridas. Genom att följa en 
”break down structure” försöker Lindö följa samma metodik på alla skepp när blocken 
namnges. Exempel på hur indelning av ett fartyg kan se ut på Lindövarvet finns i figur 10 
nedan.   

Figur 10. Indelning av lastfartyg på Lindövarvet. En större version finns i bilaga 4.  

5.5.3.2 Kodning av ritningarna 

Första siffran i ritningsnumret indikerar om det är babord eller styrbord, det är underförstått 
vilket fartyg ritningen beskriver. Sedan identifieras vilket block det är, följt av en siffra som 
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ger information om ifall det är stål eller annan utrustning handlingen behandlar. Olika system 
har olika kodning, men de innehåller inga långa löpnummer. Det betyder att till exempel rör, 
el och design har sina egna kodningssystem, se figur 11 nedan.  

 
Figur 11. Exempel på ritning från Lindövarvet. En större version finns i bilaga 4.  

5.5.3.3 Hantering av ritningar 

Vid ändring ersätts den gamla ritningen ur blockets ritningspaket med en ny, så att det alltid är 
den rätta versionen som finns ute i produktionen. För att kontrollera att alla moment på ett 
block är utförda används det ovan nämnda ritningspaketet som följer med blocket under hela 
produktionsprocessen. När blocket byter fas kontrollerar arbetarna i nästa fas att det som ska 
ha gjorts i föregående fas har blivit utfört. I det här momentet är det mycket eget ansvar hos 
den konstruktör som skriver under att arbetet är utfört, det finns nämligen ingen som 
kontrollerar detaljerna.   

5.5.3.4 Information och kommunikation 

Informationen på ritningarna hos Lindö är avskalad och det finns nummer som refererar till 
varje detalj. Se exempel i figur 12. 
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Figur 12.  En översiktsbild (vänster) över fartyget hänvisar till snitt (mitten), som i sin tur hänvisar till 
detaljerna. Information om detaljerna finns i en lista (höger) ovan ritningsstämpeln 

5.5.4 Saltech Consultants AB 
Projekteringsfirman Saltech har ett stort arkiv på kontoret som strukturerats utan någon 
speciell regel, huvudsaken är att de hittar vad de letar efter. Innehållet i arkivet består av mer 
än bara ritningar, det finns bland annat manualer för hur besättningen ska utbildas, 
vibrationsanalyser och dynamiska analyser. När stålet ritas snittas fartyget vanligtvis på 
längden som en brödlimpa. 
 
På Saltech finns det ingen handling där alla komponenter och system finns med i en och 
samma ritning. I maskinrummet görs ibland sammanställningsritningar där de går ner till 
rördimensioner vid en viss diameter, till exempel kan alla rör över 200 millimeter ritas ut. När 
dimensionerna är lägre, exempelvis ner till 50 millimeter, finns de inte med i ritningen 
eftersom de alltid får plats. 

5.6 Användningen av 3D och IT-stöd 
I teoriavsnittet om IT-stöd beskrivs programmet Aveva Marine som exempel på ett mycket 
vanligt 3D program. Tyvärr användes inte programmet på något av de besökta varven.  

5.6.1 Brevik 
Som underlag för kontraktet skapas linjeritningar och designritningar i 2D och ur dessa skapas 
också modellen i 3D. Det är framförallt linjeritningarna som är viktiga för att kunna skapa en 
modell, då de med hjälp av linjer beskriver fartygets form. Grunden till modellen är 
stålskrovet och detta fylls efter hand med annan utrustning. När en 2D-ritning omvandlats till 
en 3D-modell kan i princip samma ritning skrivas ut i 2D igen, det finns dock ingen koppling 
mellan dessa i vare sig system eller namngivning. Varvet har även program för att simulera 
walk-trough:s som framförallt används för att säkerställa att alla maskiner och komponenter 
är åtkomliga för service och underhåll.  
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Figur 13. 3D modellens visualiseringsfunktion med vy över fartygets främre del och maskinrummet 
 
I produktionen används 3D-modellen i en visualieringsvy (se figur 13 ovan). På en skärm går 
det att klicka sig fram och skriva ut ritningar eller ta bilder ur modellen. Systemet har använts 
i cirka fyra år och har varit en stor hjälp vid trånga utrymmen och installation av komplexa 
system. Programmet används inte dagligen i produktionen, utan mer som hjälp när ritningar 
och instruktioner är svåra att tyda.  
 
3D programmet som används i Brevik heter Foran och används av samtliga yrkesgrupper och 
inkluderar alltså alla system och komponenter. På varvet i Braila använder de sig av Tribon, 
men det är inga problem att konvertera filer mellan programmen. I Foran finns det vid varje 
komponent en liten ”tag” som innehåller information om vilket system komponenten ingår i 
och inom vilken zon den finns. Ifall mer information om komponenterna behövs finns 
möjlighet att hitta den i kataloger från leverantören.  

5.6.2 Kockums Muskö 
Det är svårt att projektera ubåtar utan 3D, då utrymmena i fartyget är trånga och 
fartygskroppen har en komplex form. Konstruktörerna i Malmö ritar i 3D och lägger sedan in 
3D-bilder i monteringsanvisningarna till produktionen. Produktionen på Muskö har inte 
tillgång till modellen, de får endast se 3D-ritningar utskrivna på papper. Ritningar och en 3D-
bild ger tillräckligt med information för produktionen, modellens syfte är främst att underlätta 
för konstruktörerna och för att utföra kollisionskontroller för de olika systemen.  

5.6.3 Kockums Malmö 
På Kockums i Malmö används ett 3D-CAD program som kallas Proengineer, medan de i 
Karlskrona använder ett annat program. Anledningen till detta är att behoven är så olika, det 
är skillnad mellan konstruktion av ett ytfartyg och en ubåt. Vid konstruktionen av ytfartyg 
finns den största hjälpen av 3D-modellen i den komplicerade skrovformen, medan den vid 
konstruerandet av en ubåt finns i att kunna utnyttja alla utrymmen maximalt. Det finns planer 
på att byta till samma program inom hela företaget, men troligen saknas det i nuläget kapital 
enligt Öhrn.  
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För själva skrovet började de inom ubåtsproduktionen att använda CAD någon gång under 
andra halvan av 80-talet, då i 2D. Det var under tidigt 90-tal, när Kockums byggde en serie 
ubåtar till Australien som de började lära sig att utnyttja 3D-teknik. 1995 försökte Kockums få 
in 3D-användande i alla sina projekt, framförallt för att demonstrera och visualisera 
komponenter och utrymmen. 

5.6.4 Lindö 
På Lindö är arbetsgången likadan som i Brevik; under förprojekteringen ritas allt i 2D, sedan 
modelleras fartyget i 3D för att därefter skrivas ut i 2D till produktionen. 3D-modellen är 
uppbyggd efter block och informationen om en sektion innehåller även information om 
intilliggande block, vikt, tyngdpunkt och identifikationsnummer.  
 
Avdelningarna på varvet har olika 3D-program, vilket skapar problem vid koordineringen. 
Detta har lösts genom att koordinera alla hål som ska tas ut i stålskrovet. Alla ingenjörer är 
ansvariga för att kontrollera var deras komponenter kommer att gå igenom stålstrukturen och 
detta rapporteras sedan i ett Excel-dokument. Hålen anges med identifikationsnummer, 
koordinaterna i x-, y- och z-led, vilken typ av hål det ska vara med mera. Därefter skapar 
stålavdelningen dessa hål i modellen. Detta är enligt Rise en mycket tidskrävande aktivitet 
med stora risker för fel. Varvet på Lindö har därför varit med och arbetat fram ett nytt 
program som heter SM3D, Smart Marine 3D. I det nya programmet sköts koordineringen 
mellan de olika miljöerna (utrustning, maskin och stål) i programmet och ingenjören måste 
bara acceptera placeringen innan hålet skapas. Då Lindö stänger ner sin produktion kommer 
de tyvärr inte få dra fördel av detta nya program.  

5.6.5 Saltech Consultants 
På Saltech utförs arbetet fortfarande mestadels i 2D. Anledningen till detta är att det är väldigt 
dyrt att bygga upp hela stålskrovet i 3D, framförallt när de endast arbetar med de översiktliga 
ritningarna. Milchert tror att skrovets komplicerade form utan räta vinklar gör att en del 
företag inte tar steget över till 3D. 

5.7 Ändringar, tillägg och fel 
Fartygsbyggen är stora och tidskrävande projekt med höga krav på den senaste teknologin vid 
slutleverans. Det gör att det blir omöjligt att undvika ändringar och tillägg under 
produktionen.  

5.7.1 Brevik 
För STX offshore är det viktigt att erbjuda sina kunder en flexibel produktion. Fartyg i Asien 
produceras genom att all projektering färdigställs först och sedan inleds produktionen. Inom 
STX offshores affärsenhet gör den höga teknologin och kraven på flexibilitet detta omöjligt. 
Därför är det viktigt att redaren kan göra ändringar efter att kontraktet har undertecknats, ofta 
för att oljesällskapen kräver det. Exempel på ändringar kan vara tankinnehåll, storlek på 
besättningen eller att det ska finnas en stor kran på däck. STX:s affärsidé är att vara flexibel 
under hela kontraktsperioden och tillåta förändringar under i princip hela produktionen.  
 
Alla ingenjörer har inte lika bra översikt och förståelse för andra discipliner vilket kan leda till 
fel. På varvet har det till exempel inträffat att ingenjörer ritat rör som löper rakt under luckor. 
Anledningen till felet kan vara att den som utformat ritningen inte har visat allt stål i 3D-
modellen vid själva ritandet, och därmed missat luckan. När produktionen upptäcker felet 
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måste det anmälas till kontoret, som i sin tur ändrar ritningarna och bestämmer hur problemet 
ska lösas. Detta blir då en extra kostnad.  
 
Om det uppstår ändringar efter att ritningar har skickas till Braila för skrovproduktion, måste 
Braila skicka tillbaka handlingarna till Brevik. Detta gäller då STX måste rita om designen 
eller formen på elementet inför nästa fartyg. Det blir en försäkran om att inte göra samma fel 
flera gånger. En ytterligare åtgärd för att undvika upprepande av fel är att ha veckovisa möten 
där alla avvikelser bokförs. 

5.7.2 Kockums Muskö 
Vid varvet på Muskö blir det ofta ändringar under produktionen. En av orsakerna till detta är 
att handlingarna inte alltid är färdiga när produktionen startar. En annan anledning är att 
projekteringen på Kockums är en lång process, samtidigt som kunden vill ha den senaste 
teknologin. Då projekteringen är klar kan det vara planerat för en viss produkt, som sedan 
byts ut mot en modernare komponent med bättre pris och kapacitet. Detta byte i samband med 
trånga utrymmen gör att ändringar ofta sker. Det är också vanligt med uppdatering av 
ritningar. Att hålla reda på vilken ritning som gäller är inte alltid lätt, Sundberg minns ett 
projekt där det fanns ritning nr 34 i ändringsordning. En annan incident Sundberg berättar om 
inträffade under en period då varvet hade mycket att göra innan semestern. Den dåvarande 
chefen fick nya ritningar precis när han skulle gå på ledighet och lade stressat in dem i sitt 
kassaskåp. När fartyget skulle levereras efter semestern och kunden kom för att titta på 
fartyget var ändringarna fortfarande kvar i kassaskåpet och dörrarna var av fel storlek.  
 
När det blir ritningsförändringar kommer det idag en ”Change order” och de ritningar som 
blivit ändrade skickas ut på nytt. Då plockas de gamla ritningarna in och de nya delas ut. För 
att markera att det är en ändring fylls en ruta ”revision” i med numrering från 00.  

5.7.3 Kockums Malmö 
Inom produktionen sker det i princip inga missförstånd då de flesta är vana tekniker. Det som 
kan hända är att produktionen gör det enkelt för sig och placerar en komponent där den är 
enkel att fästa, inte där den ska sitta. Detta kallas inte för missförstånd utan snarare för slarv 
enligt Öhrn.  
 
Det är ofta större problem med ändringar och fel vid renovering och modernisering av gamla 
fartyg. Öhrn berättar om ett projekt där fartyg köptes in från svenska marinen, för att 
renoveras och säljas vidare till Singapore. Renoveringen var tvungen att starta efter 
preliminärt underlag och efterhand upptäcktes att fartygen inte alltid såg ut som på 
ritningarna. Anledningen var att marinen hade gjort fler ändringar på fartygen än de förväntat 
sig på Kockums. Problemet har inträffat förut, men inte alls i den utsträckning som med 
fartygen till Singapore. Situationen är ofta sådan i projekten att tiden är så knapp att 
produktionen startar trots bristfälligt material. Enligt Öhrn är det inte ovanligt att ritningarna 
inte är färdiga på den dagen de ska levereras. Lösningen blir att leverera dem ändå och börja 
med den första revisionen följande dag.  
 
Med anledning av att mängden handlingar på Kockums i Karlskrona är för omfattande för att 
systemet med sekreteraren ska fungera, är det beredarens uppgift att se till att de i 
produktionen alltid arbetar efter de senaste handlingarna. Till sin hjälp har beredarna det nya 
dokumenthanteringssystemet där de alltid har tillgång till den senaste uppdateringen.  



52 
 

5.7.4 Lindö 
På Lindö har det varit problem med samordningen eftersom alla yrkesgrupper använder olika 
3D-program. Lösningen har varit ”hål-programmet” som behandlats ovan, men enligt Rise har 
det varit ”en klassisk situation” att nya hål måste tas upp och gamla täckas igen ändå. 
Lösningen på problemet skulle vara det nya 3D programmet, SM3D, som tyvärr aldrig hinner 
börja användas på varvet. Ett annat problem kan, enligt Rise, vara när blocken tillverkas allt 
eftersom och då en ändring sker i något av de längsgående systemen måste redan färdiga 
block revideras.  

5.8 Olika yrkesgrupper och underentreprenörer 
Varvsindustrin är en vimmelindustri där många olika yrkesgrupper ska samarbeta mot ett mål. 
Flera av yrkesgrupperna finns som anställda på varven, medan stora delar av entreprenaden 
tas in som underentreprenörer eller leverantörer.  

5.8.1 Brevik 
I produktionen på Brevik finns yrkesgrupperna plåt, el, rör och mekaniker. För att tillverka 
och montera inredning tas underentreprenörer in, men ritningarna utformas fortfarande på 
varvet. Vanligtvis är det samma underentreprenör som levererar möbler som även monterar 
dem. Andra områden där varvet tar in underentreprenörer är till utrustning i styrhytten, 
målning, en del rörsystem och montering. När varvet beställer varor, exempelvis motorer från 
Rolls Roys, skickar leverantörerna ofta sina anställda som monterar, driftsätter och testar 
produkterna.  
 
På varvet i Brevik uppstår ibland problem med att olika yrkesgrupper endast bryr sig om sitt 
eget arbete och därigenom försvårar för de andra. Sather Kristoffersen visar ett exempel där 
ett skåp och en ventilationskanal ska få plats i ett trångt utrymme. Om inte komponenterna 
placeras där de ska kan det bli svårt att öppna skåpet eller att få plats med ventilationskanalen. 
Är en sådan placering enklare finns det risk för att skåpet placeras fel och får monteras om. 
Den här typen av suboptimering motverkas främst genom tydliga ritningar med, av 
ingenjören, väl genomtänkta lösningar. På varvet uppmuntras även att rapportera in sådana fel 
som inträffar i produktionen för att ritningarna ska kunna revideras. För att ytterligare undvika 
fel körs kollisionskontroller i 3D-modellen, men Sather Kristoffersen menar att den mänskliga 
faktorn ändå gör att fel uppstår.  

5.8.2 Kockums Muskö 
Vid Kockums på Muskö drivs ofta flera projekt parallellt på varvet vilket leder till att samma 
resurser kan användas i flera projekt samtidigt. Sundberg menar att det då är viktigt med en 
ledning som förstår problematiken med detta och kan styra verksamheten mot ett gemensamt 
mål. På varvet finns en kärna med en viss kompetens som ledningen förlitar sig på. Den 
specialkompetensen är svår att få tag på och de anställs därför istället för att anlitas som 
underentreprenörer.  
 
De yrkesgrupper som finns på varvet är främst elektriker, mekaniker, svetsare och plåtslagare. 
Sundberg tycker att vissa yrkesgrupper är svårare att hantera med inhyrd personal. Som 
exempel berättar han om svetsare som ena dagen svetsar på ett fartyg och nästa dag på ett 
kärnkraftverk. De skiljer sig kunskapsmässigt från de som arbetar inom rör och som känner 
till alla system som finns på en ubåt. Om en underentreprenör inte sköter sig byts de snabbt ut. 
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På varvet har det lagts stor möda på att undvika suboptimering mellan yrkesgrupperna. Bland 
annat har befogenheterna utvidgats mellan grupperna; tidigare var det exempelvis bara plåt 
som fick sätta dit skruvar, idag tillåts fler yrkesgrupper utföra detta moment. Undantaget är el, 
som är så specifikt att andra yrkesgrupper inte kan blandas in. Det har införts ett nytt 
arbetssätt där arbeten utförs i lag med medlemmar från olika yrkesgrupper för att öka 
förståelsen för varandra.  Detta försvåras dock på grund av de parallella projekten.  

5.8.3 Kockums Malmö 
På Kockums i Malmö finns konstruktörer, systemingenjörer och de som Öhrn kallar för 
”beräkningsnissar”. Enligt Öhrn är planering mycket viktigt för att undvika konflikter mellan 
yrkesgrupperna. Komponenterna måste monteras i en viss ordning för att de ska få plats och 
för att de överhuvudtaget ska kunna monteras.  

5.9 Beredare 
På alla varv som besökts har beredaren varit en nyckelperson i produktionen. Information 
gällande beredarens roll införskaffades ute på varven. Det gjordes även intervjuer med två 
beredare på Kockums. 

5.9.1 Brevik 
I Brevik har beredaren framförallt ansvar för att allt material ska finnas tillgängligt för 
produktionen. Från lagret kvitteras de förnumrerade komponenterna ut och levereras till 
respektive arbetare. 
 

5.9.2 Kockums 
På Kockums finns det en yrkesgrupp som bara utför arbetsberedning. Deras uppgift är, liksom 
på Brevik, framförallt att se till att det material som behövs finns tillgängligt och att alla 
moment är tidsbestämda. Beredaren plockar ut material ur förråden och sammanställer ett 
paket som sedan levereras till exempelvis svetsaren ute i produktionen. Svetsaren ska få alla 
komponenter som behövs. Det som inte finns i förrådet ansvarar beredaren för att köpa in från 
annat håll. Svetsaren ställer krav på att allt ska finnas till hands i verkstaden. 
 
På Kockums i Malmö finns det inköpare som införskaffar alla delar och dessa levereras sedan 
till Muskös förråd. Tanken är att allt som behövs i produktionen ska finnas tillgängligt, men 
som nämnts ovan kan kompletteringar komma att behöva göras. Det är från dessa förråd som 
beredaren plockar ut material allteftersom det behövs. Beredaren fördelar också jobben inför 
produktionen, jobben ska komma till rätt kategori eller verkstad. 
 
I Olssons, beredare på Kockums, arbetsuppgifter ingår planering av i vilka verkstäder jobben 
ska utföras, kalkylering av arbetstid för ett jobb och i vilken ordning ett moment ska göras. 
Dessa åtaganden är utöver att samla ihop ritningar och material till rätt person.  
 
En viktig del i Sanglers arbete är att säkerställa att både Kockums interna krav och kundens 
krav uppfylls i arbetspaketen. Förutom säkerställande av att kundnyttan genomsyrar hela 
projektet, ska även en slutdokumentation levereras till kunden. Med i arbetspaketen följer inte 
bara ritningar, utan även dokument över de kontroller som ska genomföras vid varje moment. 
Dessa kontrollkrav ingår även i det arbetspaket som produktionsberedaren skickar ut till 
produktion. Upptäcker Sangler felaktigheter på en ritning rapporteras detta med en avvikelse 
till berörd teknikavdelning. 
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5.9.3 Lindö 
På Lindö finns en överordnad som kallas för produktionsförberedare, PF. I produktionen är 
PF:s roll att med hjälp av ritningar markera på stålet var de olika delarna ska sitta. Det är extra 
viktigt med en PF för stålsektionen eftersom stålet är grunden i fartyget och stålarbetarna inte 
har möjlighet att koordinera var de andra yrkesgrupper vill ha sina hål och hållare. PF sätter 
också ihop ritningshögarna, ser till att allt material finns tillgängligt och samlar ihop 
information så att produktionen av block kan påbörjas. 

5.9.4 Saltech Consultants 
Milchert berättar att de företag som Saltech utför uppdrag åt i Europa, Japan och Korea har 
egna produktionskonstruktionsavdelningar, medan varven i Kina ofta använder sig av 
konsulter. Där anpassas ritningarna till produktionen, men anpassningarna blir i regel ganska 
små. Produktionsavdelningen och ritkontoret beskriver hur de olika blocken ska skarvas ihop, 
eftersom en båt inte byggs i ett stycke.   

5.10 Utbildning 
Under denna rubrik finns huvudsakligen information gällande Kockums utbildningar från 
Sundberg. Från Lindö har tyvärr ingen information om ämnet erhållits. 

5.10.1 Brevik 
Nyanställda skeppsbyggare vid varvet i Brevik får börja med att vara i produktionen under 
några månader. Då lär de sig hur produktionen fungerar, vilka problem som uppstår och hur 
de kan lösas. Under besöket på varvet påträffades en nyutexaminerad skeppsingenjör som 
varit ute i produktionen i ett antal månader. Han hade fått imponerande kunskaper om hur 
fartygen fungerade och om hur processerna genomfördes.  

5.10.2 Kockums 
För att undvika suboptimering av yrkesgrupper och öka medvetenheten gällande eget ansvar 
anordnar Kockums en utbildning för de anställda. Det började på 90-talet med en 40 timmars 
utbildning för alla medarbetare där de behandlade områden inom kvalitet, hälsa, säkerhet och 
tydliga målformuleringar. De ansåg att om inte grundsynen fanns var det svårt att börja med 
processerna. Resultatet av utbildningen blev märkbar och företagets vinstmarginal ökade. 
 
Utbildningen började med att berätta om kopplingen mellan miljö och arbetsmiljö. Den 
allmänna åsikten bland de anställda var ofta att ”det där fixar någon annan”. Därför behövdes 
information om hur viktigt det är att utföra jobb med kvalitetssäkring. Vidare gavs 
information om det personliga ansvaret, det vill säga vad det kostar att slarva. De flesta 
anställda var inte medvetna om att det kostar 10 000 kronor i personliga böter om olyckor och 
misstag inte rapporteras och begränsas. Denna utbildning har alla yrkesarbetare i 
produktionen och deras chefer fått genomgå. De diskuterade också resultatet av Kockums 
produktion för att säkerställa en gemensam målbild. På så sätt är det större chans att misstag 
och missförstånd undviks.  
 
På Kockums i Malmö sker ingen produktion, utan endast projektering. Detta skulle kunna 
medföra en risk för ogenomförbara konstruktioner då de kontorsanställda inte får se systemen 
i verkligheten. Det motverkar Kockums genom att låta sina konstruktörer i Malmö besöka 
produktionen i Karlskrona och på Muskö.  
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5.10.3 Saltech Consultants 
Nyanställda på Saltech får arbeta sig igenom organisationen genom att arbeta några månader 
på alla områden. När de har lärt sig hur ett område fungerar byter de avdelning för att lära sig 
ett nytt. Till slut har den nyanställde fått en bra översikt över hela Saltechs arbete och 
metoder.   
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6. Analys  

Detta kapitel är en analys av resultatet utifrån empirin. De områden som behandlas är de 
som uppfattats som mest intressanta för byggbranschen och där varvsindustrin är 
framstående. Inledningsvis beskrivs skillnader mellan de besökta varven och hur detta kan ha 
påverkat arbetet med rapporten. Därefter följer projektering, processen, kommunikation, 
indelning av yrkesgrupper, utbildning, 3D-användning, handlingar, arbetsberedning, 
klassningssällskap, standarder, framtiden och slutligen reflektioner över vårt eget arbete.  

6.1 Skillnad mellan varven 
De varv som besökts har skiljt sig avsevärt från varandra, både när det gäller färdiga 
produkter och produktionssätt. Det visade sig genom att storleken på varven är olika, antalet 
färdiga fartyg per år varierar och detaljarbetets utförande skiljer sig från varandra. Lindö har 
det största varvet eftersom skrovproduktionen utförs på området, samtidigt som de producerar 
de största fartygen. En skillnad mellan slutprodukterna är den precision som krävs när en ubåt 
ska konstrueras, vilket gör att antalet ritningar ökar inom ubåtsproduktionen. Det kan ta upp 
till tio år att färdigställa en ubåt, i kontrast till den knappt årslånga produktionen av Lindös 
lastfartyg. Då Brevik inte själva producerar skrovet, kan de producera fler fartyg per år och 
antalet ritningar blir därför färre. 
 
På ubåtar måste allting vara utformat med stor noggrannhet eftersom ett av de största 
problemen är det trånga utrymmet och den runda formen. Om en ny och mer fördelaktig 
motor skulle komma ut på marknaden så kan det innebära att hela maskinrummet måste ritas 
om. Dessutom måste alla komponenter på en ubåt sitta perfekt då ubåtens egenskaper är att 
vara osynlig och ljudlös. Hos handelsfartyg spelar inte motorn och maskinrummets storlek 
någon avgörande roll, inköparna kan välja en annan typ av motor än tänkt från början då det 
vanligtvis finns gott om plats.   
 
Inför detta projekt ville vi ha en så stor bredd som möjligt på de besökta varven när det 
kommer till produktion och slutprodukt. Anledningen är att få ett så brett och väl 
genomarbetat underlag som möjligt till nulägesanalysen. Då vi varken har haft tid eller 
resurser för att få den önskade bredden och variationen kan skillnaderna mellan varven ibland 
ha gjort svaren mer svårtolkade än underlättande. Av de intervjuer som har gjorts har svaren 
varierat främst på grund av fartygens olikheter. Det ultimata hade varit att besöka flera varv 
av samma typ för att jämföra svaren. Dessutom fanns tyvärr inte möjligheten att besöka något 
varv som producerar passagerarfartyg. Dessa fartyg påminner mer om byggnader än de 
fartygstyper som de besökta varven producerade. Det är inte mer tekniskt avancerat att bygga 
ett passagerarfartyg än andra fartyg, utan det främsta problemet är samordningen. 
Passagerarfartyg är inte bara stora utan innehåller även många komponenter och kräver 
många yrkesgrupper vid produktionen. Lastfartyg, till exempel, innehåller inte lika mycket 
inredning i form av kök, hytter och andra installationer för sociala aktiviteter. 
Passagerarfartygen kan kosta flera miljarder vilket gör tidspressen stor att bli av med det 
bundna kapitalet så fort som möjligt. 
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6.2 Projektering 
Varvsindustrin har vanligtvis en snabb projektering och produktion. Detta gäller dock inte 
ubåtsproduktionen där det inte är ovanligt att det dröjer tio år mellan kontrakt och leverans. 
Ett fartygs projektering karakteriseras av både god översikt och noga utarbetade detaljer; när 
skrovet väl har producerats måste alla komponenter få plats. Ett exempel på detta är varvet i 
Brevik som producerar skrovet innan projekteringen är klar. Det innebär att Brevik måste ha 
både en bra överblick samtidigt som detaljerade ritningar har utformats till den pågående 
skrovproduktionen. Detta underlättas genom att varven är bra på att återanvända delar av 
gamla fartyg och att de följer en tydlig arbetsgång. När ett fartyg projekterats är alla detaljer, 
produktionsmetoder och arbetsgångar genomtänkta - inget löses på plats.  
 
Om projekteringen sker på ett projekteringskontor, produceras inte produktionsritningarna på 
detta kontor. Utan produktionsritningarna utarbetas alltid av personer i nära samarbete med 
produktionen. Exempelvis säger Milchert att det inte går att göra konstruktionsritningar som 
gäller för alla varv. En positiv aspekt av de varvsspecifika ritningarna borde vara att de är 
produktionsanpassade, där projekteringen anpassar sig efter produktionen och inte tvärtom. 
Varvet kan därmed producera med de resurser som finns tillgängliga och med det 
produktionssätt som är mest effektivt för just det varvet. En nackdel kan vara att produktionen 
låses till ett varv och om något ändras i projekteringen har mycket arbete i 
produktionsanpassningen utförts i onödan.  
 
I Brevik rådfrågas produktionen under den grundläggande projekteringen och det hålls 
veckovisa planeringsmöten. Detta är en stor fördel då ritningar och handlingar redan kan 
produktionsanpassas i början av projekteringen.  

6.3 Processen 
Inom skeppsbyggnad finns många begrepp och namn på olika faser och processer vilket gör 
det svårt att skapa en bild av hur det faktiskt ser ut. Detta försvåras ytterligare av att själva 
processerna skiljer sig från varv till varv.  
 
Kockums har arbetat mycket med kvalitetssäkring och har därför tagit fram en gemensam 
arbetsgång för alla projekt. I arbetsgången beskrivs delprocesser och milstolpar för att göra 
det enklare att förstå hela processen. Som tidigare nämnts bygger Kockums sina fartyg i 
moduler. Genom att använda sig av färdiga utbytbara moduler borde det vara enklare att 
jämföra olika system för att finna det bästa. För att underlätta planeringen har Kockums även 
dokumenterat vilka yrkesgrupper som behövs till varje moment. Det är eftersträvansvärt att 
dokumentera resurser för varje fas då det säkrar kunskap från enskilda personer till företaget.  
 
På alla STX varv inom samma affärsenhet finns en genomarbetad process för hur 
återanvändning av information ska ske. Då de gör kundanpassade lösningar kan inte all 
information tas från en gammal modell, men de återanvänder det som går. Återanvändning av 
gamla projekt är ett effektivt arbetssätt som sparar mycket tid. 

6.4 Kommunikation 
Som nämnts ovan underlättas kommunikationen på många varv genom att projektering och 
produktion eller montage sker på samma plats. Detta gör att processutvecklingen och 
erfarenhetsåterföringen sker på ett mer effektivt sätt.   
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Lindö har så kallade ”crossteams” som träffas och stämmer av situationen på varvet. Dessa 
team består av medarbetare från alla yrkeskategorier. Lindö är även duktiga på att förmedla en 
gemensam målbild till alla anställda, vilket ökar kundfokuseringen. Det är fördelaktigt att ha 
en 3D-modell som gör det möjligt att dela med sig av information mellan aktörer och projekt. 
För att minimera risken för förvirring måste det finnas en reglering av vilka som kan se vad i 
modellen.  
 
Generellt verkar kommunikationen vara välutvecklad och genomtänkt inom varvsindustrin. 
Det kan bero på det utbredda användandet av 3D-modeller, som i ett tidigt skede kräver 
samordning. Dessutom är utrymmena vanligtvis begränsade på ett fartyg vilket gör att det 
ställs högre krav på kommunikation. Andra aspekter som gynnar varvsindustrin är att 
fartygets utformning utgår från kravspecifikationen för att säkerställa att alla kraven uppfylls. 
Därför har ett fartyg ingen estetisk yrkesgrupp utan all utformning bygger på optimering av de 
funktionella behoven. Därför talar alla samma ”ingenjörsspråk” och detta maximerar det 
tekniska resultatet hos produkten (undantag lyx yachter). 
 
Varven verkar även benägna att hålla tids- och kostnadsplanen och lyckas ofta uppfylla dessa 
mål. 

6.5 Indelning av yrkesgrupper 
Inom varvsindustrin accepteras inte suboptimering mellan yrkesgrupper. Om det skulle 
förekomma så är det i liten skala och blir därför inget allvarligt problem. Till exempel har 
Kockums en medarbetare från varje yrkesgrupp med under hela produktionen. De har även 
utbildningar och noggrann projektering för att undvika de komplikationer som kan uppstå när 
procedurer sker i fel ordning eller när material fattas. 
 
Inom varvsindustrin är fackföreningarnas inflytande liten och lojaliteten verkar i första hand 
ligga hos arbetsgivarna. Detta skulle kunna bero på att utbudet av arbetsplatser är liten för de 
yrkesgrupper som har den specialkompetens som krävs inom branschen.  

6.6 Utbildning 
En tydlig trend som uppmärksammats inom varvsindustrin är att företagen verkar anstränga 
sig för att ge sina anställda en bra helhetsbild över processerna. Kockums i Malmö skickar 
sina nyanställda till Karlskrona för att medverka i produktionen. Även i Brevik får de 
nyanställda ingenjörerna vara ute i produktionen under några månader innan de påbörjar sitt 
arbete på kontoret. På Saltech får de nyanställda fokusera på varje område inom 
organisationen tills de kan dem mycket bra. Denna inskolning av nyanställda ingenjörer ska 
ge dem en ökad förståelse och på så sätt skapa kvalitet i produktionen. Det borde vara en 
fördel att låta de nyanställda vara på olika delar av företaget inför det framtida arbetet, men 
det är också en stor investering i den enskilda individen. Inom skeppsbyggnad lönar sig ofta 
en sådan investering då företagen kan förlita sig på att en anställd stannar inom organisationen 
under en längre tid.  

6.7 3D-användning 
Inom skeppsbyggnad är det näst intill omöjligt att utforma vissa system utan 3D-modeller, 
vilket är anledningen till att de har använts under en lång tid. Innan systemen modellerades i 
datorer byggdes fysiska modeller i plast, vilket var tidskrävande. De komplicerade systemen 
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och det tidskrävande modellbyggandet fungerade troligen som incitament till framtagandet av 
dagens välutvecklade 3D-modeller. Ulfvarsson berättar även att de europeiska varven måste 
använda sig av den senaste tekniken för att kunna konkurrera med länder som har billigare 
arbetskraft. 
 
I 3D-programmen finns även funktioner för återanvändning, något som användes på flera av 
de besökta varven. Återanvändningen underlättar även för felreduceringen, då felen korrigeras 
i de gamla modellerna för att inte upprepas.  
 
På ett av de besökta projekteringskontoren användes inte 3D-modellering i det dagliga arbetet. 
En förklaring till detta kan vara att kontoret endast utför förprojekteringen och därmed 
producerar de ritningar som sedan används som underlag till 3D-modellen. Ulfvarsson 
berättar att elever på utbildningen inom skeppsbyggnadsteknik inte får lära sig att använda 
3D-program, något som är förvånande då branschen använder sig flitigt av dem.  
 
Ett problem som uppmärksammades vid användning av 3D-modeller var sorteringen av vilka 
delar som ska synas på skärmen. Släcks en instans som skulle ha varit tänd kan uppenbara 
misstag göras. Exemplet som nämnts tidigare på detta är under projekteringen i Brevik där 
ingenjörerna ibland missar luckor i stålet och drar rör rakt under luckan.  
 
Då Aveva Marine har en så stor marknadsandel borde samordningen mellan olika instanser 
underlättas. En annan stor fördel med Aveva Marine är dess förmåga att enkelt kopplas till 
andra program. Troligtvis gör den enkla överföringen till andra program att endast delar av ett 
företag kan övergå till Aveva Marine. 
 
En negativ aspekt på Aveva Marines stora marknadsandel kan vara att bristen på konkurrens 
inte tvingar företaget till snabb utveckling och innovation. Detta verkar dock inte vara något 
större problem med tanke på programmets popularitet. Trots Aveva Marines stora utbredning 
användes det inte av något av de besökta varven, vilket kan tyckas något motsägelsefullt. 
 
Som nämnts ovan är det stor skillnad mellan varvens verksamheter vilket gör att behovet av 
3D-användingen varierar. Ulfvarsson menar att produktionen aldrig får mer information än de 
behöver för att producera och detta borde vara en ledstjärna inom användandet av 3D-
modeller. I Brevik har exempelvis yrkesarbetarna tillgång till 3D-modellen i produktionen för 
att klargöra otydligheter i ritningarna. På så sätt går det aldrig att skylla på oklarheter i 
ritningen vid problem, eftersom det alltid finns möjlighet att kontrollera det i 3D-modellen. 
Milchert berättar att 3D-modellen används för att underlätta sammanfogningen av skrovets 
sektioner genom att visa på vilket sätt de hänger ihop. Milchert menar också att det skulle ha 
varit mycket svårt att bestämma tyngdpunkten för elementen utan 3D, något som är av stor 
betydelse för säkerheten vid lyften.  

6.8 Handlingar 
Fördelen med att använda ett PLM-system (Product Life cycle Management), likt Kockums 
nya system, är att samma fil kan nås från olika mappar. Då används ett löpnummer som 
saknar innebörd vilket kan vara en fördel om det förekommer flera olika system i samma 
organisation. PLM är också bra om många dokument återanvänds och används i flera projekt 
samtidigt. Om ritningar och dokument dessutom har ett namn, förutom kodningen, så kan det 
tyckas vara överflödig information och onödigt komplicerat att även ha ett kodsystem att 
följa.  
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Utifrån den information som har tillgivits oss finns det ingen önskan om att kunna läsa någon 
annan yrkesgrupps ritning. Ingenjören ska ha övergripande kontroll på samordningen och se 
till att rätt ritning kan läsas av rätt person. Vad är anledning till att vem som helst ska kunna 
läsa en ritning? Alla yrken idag kräver någon form av utbildning, varför det kan tyckas 
konstigt att vem som helst ska kunna läsa en ritning. Det viktigaste borde vara att fokusera på 
att rätt person nås av rätt information. Problemet med att ritningar skulle vara svårtolkade 
verkar inte finnas på varven. Det kan också bero på att processerna och metoderna är väl 
genomarbetade, där alla fel registreras och korrigeras inför nästa produktion.   
 
Viss risk för ineffektivitet har observerats på varven då de, till exempel i Brevik, inte har 
någon standard för numrering av rummen, utan de varierar från projekt till projekt. Detta ser 
de själva inte som något problem, då de är vana vid att läsa ritningar på detta sätt. Värre kan 
det vara för nyanställda. Dock bevisar Brevik att de är uppmärksamma på vad produktionen 
vill ha då de delar in fartyget efter rumsnamnen. Detta är ett bra sätt att dela upp ett fartyg på, 
eftersom hänsyn tas till dem som faktiskt ska montera rätt komponent på rätt plats. De är 
också medvetna om sina problem och arbetar aktivt med att minimera dem. Ett exempel är de 
olika namngivningssystemen i Norge och Braila. Numera har dessa två system gjorts om till 
ett gemensamt system, vilket underlättar kommunikationen mellan de två varven.  
 
Hanteringen av ritningar för att undvika att fel version är ute i produktionen är välutvecklad 
inom varvsindustrin. Några bra exempel är ritningspaketen, obligatorisk rapportering av fel i 
Brevik och Muskös sekreterare. Andra exempel på effektivisering inom varven är 
fundamentsritningarna som visar exakt var alla fundament till utrustningen ska sitta. 
 
När en arbetare på Kockums intervjuades tyckte han att allt som behövde finnas på en ritning 
fanns, förutom numret till konstruktören. Detta är en spännande tanke och skulle kunna vara 
en bra feedbackprocess för konstruktörerna. Om de blir väldigt nedringda så kan det även 
fungera som en varningsklocka om att det är dags att ge sig ut i produktionen.  

6.9 Arbetsberedning 
Med tanke på hur mycket beredarens roll underlättar i produktionen är det konstigt att denna 
yrkesgrupp inte finns inom byggbranschen. Vi har även upptäckt att beredare finns inom 
verkstadsindustrin, där till exempel Bombardier i det skrivna tillfället aktivt söker sådana. En 
produktionsberedare förenklar samordning, logistik samt minskar missförstånd och fel på de 
besökta varven. 

6.10 Klassningssällskapen och försäkring 
Det är stor skillnad mellan besiktning av en byggnad och besiktning av ett fartyg. De höga 
kraven som finns på ett fartyg, utifrån bland annat mer avancerad teknik och högre säkerhet, 
har gjort att klassningssällskap vuxit fram från försäkringsbolagen. En representant från 
försäkringsbolaget är med under hela besiktningen av ett fartyg. Klassningssällskap fungerar 
också som erfarenhetsåterföring inom branschen då de blir konkurrenskraftiga genom att 
erbjuda stor branschkunskap. Detta skulle kunna vara intressant för att förenkla försäkring av 
fastigheter.   
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6.11 Standarder  
Branschtäckande standarder ska fungera som stöd för att öka effektiviteten och lönsamheten 
hos företagen. Till skillnad från branschtäckande standarder har varje varv sina egna 
standarder. Detta standardsystem verkar fungera väldigt bra, och blir därmed ett bevis på att 
standarder inte måste vara helt styrt av högre instanser för att vara lyckosamma.  
  
Det finns samma problem med erfarenhetsåterföring och standarder inom både bygg- och 
varvsindustrin. Fartygen specialanpassas åt varje kund vilket gör att all information inte går 
att återanvända. En anledning till att saker och ting fungerar bra på varven kan vara att varje 
varv har standarder som är anpassade efter just deras produktion och kapacitet. 
Branschtäckande standardisering gynnar ofta de stora företagen som har råd att ha med 
representanter vid standardiseringsprojekt, medan de mindre bolagen kan glömmas bort.  

6.12 Framtiden 
Den internationella och hårda konkurrensen gör att varven kontinuerligt måste öka sin 
produktivitet för att överleva, något som skyndat på utvecklingen. De asiatiska varven har 
med sin billiga arbetskraft tagit över de delar av marknaden där kraven på tekniken inte är lika 
stor. Idag ser kompetensen på de europeiska och de asiatiska varven olika ut, men med tiden 
kommer den troligtvis att jämnas ut.  

6.13 Reflektioner över det egna arbetet 
När vi fick den här uppgiften hade vi mycket liten kunskap om varvsindustrin. Arbetet 
underlättades inte av den knappa tillgången på litteratur inom ämnet, utan tyngdpunkten fick 
läggas på intervjuerna. Det gjorde att kraven på vår intervjuteknik ökade och resulterade i stor 
skillnad på den information som vi fick fram från intervjuerna, beroende på hur tidigt i 
projektet de genomfördes. Vi fick mycket bra information från Brevik, som också var det sista 
varvet vi besökte. Även Kockums gav oss en bra bild av hur de arbetade, men det berodde 
framförallt på att vi besökte och intervjuade dem flera gånger. I Danmark var det stora 
språkproblem, men vi fick mycket information i pappersform vilket underlättade tolkningen i 
efterhand. Saltech var ett av de första företagen som vi intervjuade och därifrån har vi ganska 
lite information. Det beror på att vi inte hade tillräckligt med kunskap för att ställa de rätta 
frågorna, samtidigt som vår intervjuteknik inte var tillräckligt välutvecklad. Om mer tid och 
resurser hade funnits skulle vi gärna ha åkt tillbaka och kompletterat våra intervjuer med den 
nya kunskapen som vi skaffade oss. Vi hade även velat intervjua flera arbetare i produktionen. 
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7. Diskussion och slutsats 

Nedan följer en diskussion om skillnader mellan byggbranschen och varvsindustrin. Dessa 
skillnader påverkar möjligheten för byggindustrin att använda varven som inspirationskälla.  
 
Både byggen och varv är farliga arbetsplatser som ställer höga krav på såväl säkerhet som det 
personliga ansvaret. Det är dessutom vanligt att båda branscherna använder sig av utländsk 
arbetskraft, vilket har uppmärksammats i Brevik där alla skrifter om säkerhet har översatts till 
polska, rumänska och engelska. Detta representerar för oss ett mycket utvecklat säkerhetstänk 
då en individs oförsiktighet kan innebära fara för flera personer på en arbetsplats. Möjligheten 
för samtliga att kunna läsa och förstå säkerhetsföreskrifterna är enligt oss något som alla 
arbetsplatser med utländsk arbetskraft borde eftersträva.  
 
Inom skeppsbyggnad används PIM-modellen fullt ut och utvecklingen ligger långt före den 
inom husbyggnad. Inom det här området kan byggbranschen lära sig mycket av 
fartygsproduktionen.  
 
En stor skillnad mellan varvsindustrin och byggbranschen är att inom fartygsproduktionen 
finns själva produktionen alltid på samma plats, medan en byggarbetsplats finns där själva 
byggnaden ska uppföras. Det gör att många delar av processen på varvet förenklas då resurser 
lättare kan användas inom olika projekt samtidigt. Dessutom förenklas arbete med lager, 
kontorsplatser, rutiner och inte minst sammanhållningen. På varvet i Brevik produceras dock 
skrovet i Braila och detta skulle kunna jämföras med det som inom byggbranschen kallas 
industriellt byggande. Själva produktionen i Brevik får då ett färdigt skal som ska utrustas och 
färdigställas. Även många av de komponenter som ska monteras beställs färdiga, exempelvis 
skåp och kojar. En skillnad mellan branscherna är att inom skeppsbyggnad behöver skrovet 
endast öppnas upp, medan byggnadsdelarna måste monteras samman till en byggnad.  
 
I början av arbetet uppstod viss förvirring när de som intervjuades pratade om designen av ett 
fartyg, då denna ofta utfördes av ingenjörer. Det visade sig senare att det inte handlade om 
den estetiska utformningen, utan om den tekniska och funktionella designen. Detta gäller 
framförallt inom de områden som de besökta varven arbetade inom, det vill säga 
handelsfartyg och fartyg till offshoreverksamhet. Undantaget är lyxyachter och 
passagerarfartyg, där det estetiska kan ha mer påverkan på utformningen. Denna renodlade 
ingenjörskonst borde göra projekteringen av ett fartyg enklare än projekteringen av byggnader 
där mer hänsyn tas till det estetiska. Designen på ett fartyg kommer först i slutskedet när delar 
”snyggas till” och godkänns, dock endast om det inte innebär kompromisser för de egentliga 
funktionerna. Detta arbetssätt skulle inte vara möjligt inom byggbranschen där det estetiska 
uttrycket har en mycket viktigare roll, men det är värt att notera skillnaden.  
 
Inom byggbranschen har byggherren allt ansvar för en byggnad, både att bestämmelser och 
föreskrifter följs, men även att tillräckliga kontroller och provningar utförs. Inom 
varvsindustrin går redaren att jämföra med byggherren, men en redare har inget ansvar för 
fartyget under produktionen. Redaren tar emot en färdig och godkänd produkt och övertar 
först då ansvaret för att kontroller och bestämmelser utförs under fartygets användande.  
 
Inom varvsindustrin finns ett mycket uttalat kundfokus som genomsyrar hela 
skeppsbyggnadsprocessen, dock troligen främst där det inte sker någon massproduktion. Flera 
varv har gjort kundanpassning, flexibilitet och sena ändringar till sitt signum och byggt upp 
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hela sin projektering och produktion därefter. Inom en bransch där sena ändringar är ett 
faktum kan det troligen vara en fördel att arbeta in denna omständighet i processen istället för 
att försöka motverka den. Varven i Asien har dock inte kommit lika långt och producerar först 
efter att projekteringen har färdigställts, mer liknande husbyggnad. Detta kan förenklas av att 
det inom skeppsbyggnad ofta finns en specifik kund som beställer och som ska bruka 
produkten.  
 
Både hus- och skeppsbyggnad är vimmelindustrier, där det inte är ovanligt att olika aktörer 
samverkar i varje projekt. Det kan leda till svårigheter med informationsdelningen då alla 
aktörer behöver en viss mängd information för sitt arbete, men fortfarande är måna om sina 
konkurrensfördelar. En skillnad mellan branscherna är den speciella kompetens som behövs i 
varje skeppsbyggnadsprojekt och att marknaden troligtvis är smalare inom varvsindustrin. Det 
borde leda till att det alltid är viktigt att göra ett gott intryck inom varvsbranschen, då det 
finns få arbetsgivare och ett kontrakt med en av dessa därmed blir mycket värdefullt. 
Troligtvis är detta även en anledning till att fartygsproduktion sällan dras med förseningar, 
aktörerna värnar helt enkelt om att inte bli utbytta till nästa projekt.  
 
Både byggnader och fartyg karakteriseras av hög teknologi och kompetens inom projekten. 
Dock skiljer sig livslängden på den tekniska utrustningen, speciellt inom ubåtsproduktionen 
där ett fartyg kan vara omodernt innan det ens har levererats. Detta beror kanske främst på de 
långa produktions- och leveranstiderna och ställer höga krav på flexibiliteten i projekten. 
Fartygen skulle kunna jämföras med installationstäta byggnader (se figur 14), men fartygen 
ska dessutom kunna förflytta sig på ett energieffektivt sätt, stå emot hårt väder och samtidigt 
utföra en uppgift.  
 
 

 
 
Figur14. Bild över en av många installationer på ett fartyg i Brevik 
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Slutsatsen av detta arbete är att det finns många likheter mellan byggbranschen och 
varvsindustrin som gör att det är fortsatt intressant för byggindustrin att studera 
varvsindustrin. Även om olyckor, liknande den som inträffade Vasa-skeppet, är mycket 
ovanliga idag så är varvsindustrin fortfarande en bransch med hög riskfaktor. Olyckor händer 
sällan men med svåra konsekvenser. Det tycker vi även stämmer in på byggbranschen, med 
Kista-olyckan som ett tragiskt exempel. Dock beror de olyckor som inträffar ofta på den 
mänskliga faktorn och därför måste det finnas väl utarbetade och genomtänkta processer och 
handlingar för att motverka detta. Förutom olyckor är det en samhällsekonomisk fråga där 
dålig effektivitet drabbar människor på ett indirekt sätt genom att budgetar och tidsplaner 
spricker. Dessa faktorer gör att det finns områden inom varvsindustrin som byggbranschen 
kan lära sig av.  
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Bilaga 1 – frågor till intervjuer 

Varven  
• Hur ser projekteringen ut? 
• Hur är dokumenten strukturerade och systematiserade? 
• Vilka skeden och processer finns och vilka dokument resulterar de i? Delprocesser? 

Aktörer? Namn? Utveckling? 
• Vilka yrkesroller finns i de olika skedena? Är de uppdelade i skrån och är de anställda 

av företaget eller arbetar de som UE/konsulter? 
• Är produktionen aktivitetsindelad? Hur genomförs och planeras i så fall detta? 
• Hur är processerna i produktionen uppdelade – efter funktion eller position? 
• Används någon form utav stödsystem? 
• Ritningar - uppbyggnad och produktion 

- utförande - 3D modeller, sprängskisser eller annat? 
- Hur delas ritningar upp? 
- Vad finns inom ritteknik, symboler, artikelsystem och nationella standarder? 
- Hur många ritningar gör man för ett fartyg?  
- Hur namnges ritningarna? 

• Hur fungerar det med standarder inom varvsindustrin? 
• Vilken information innehåller ritningarna? Implicit och explicit! 
• Vilken skala är ritningarna i? Finns det någon standard för detta? 
• Finns det några fel som ofta uppkommer i och med att ritningarna är svåra att tyda? 
• Består ritningarna av överflödig information eller saknas information? 
• Hur lång tid tar produktionen av ett fartyg – från idé till leverans? 
• Vanliga fel och misstag? 
• Hur fungerar det när ändringar uppkommer? 
• Vad tror ni om framtiden inom varvsindustrin? 

Standardisering 
• Hur ser en standardiseringsprocess ut? 
• Hur tänker ni? 
• Vad vill ni uppnå? 
• Följer alla standarderna? 
• Vad händer om de inte följs? 
• Kan en standard vara en lag? 
• Hur fungerar det internationellt? 
• Vad standardiseras? 
• Finns det samarbete med andra branscher? 
• Vad är skillnaderna mellan bygg och varv? Klassificering? Symboler? 
• Vad certifieras inom varvsindustrin? 
• Vad är kopplingen mellan standardisering och klassificering? 
• Hur ser historien ut? Hur utarbetades standarder? Vem bestämmer?  
• Finns det mer incitament för ett företag vid användning av standardiseringar förutom 

att vara konkurrenskraftigt?  
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• Hur finansieras standardiseringsorganisationer? 

Beredaren 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur tänker du när du produktionsbereder en ritning och vad ändrar du framförallt på? 
• Är produktionen aktivitetsindelad eller positionsindelad? 
• Tycker du att det är lätt att läsa en ritning? 
• Finns det något speciellt fel som uppkommer ofta för att ritningarna är svåra att tyda? 
• Är produktionsritningarna riktade till en speciell person 
• Innehåller de överflödig information? 
• Vilken information finns i ritningarna? (Finns det implicit/underförstådd information 

som ej syns på ritningen? 
• Används någon form utav stödsystem i produktionen? 
• Vet du hur ritningarna har ändrats den senaste tiden (historia)?   

Produktionsarbetare 
• Vilken roll har du? (el, plåt, etc.) 
• Är det lätt att hitta rätt information/ritning, och följa hänvisningar osv, om nej ge 

exempel? Går det att härleda orsak till problemen enligt följande: 
- Projekteringsmiss? 
- Svårlästa ritningar (ritteknik)? 
- Planeringsmiss (handlingar ej fullständiga)? 
- Samordningsmiss? 

• Finns det information på ritningarna som du aldrig behöver, ge gärna exempel?  
• Finns det information på ritningarna som du alltid saknar, ge gärna exempel? 
• Vilken skala föredrar du för de handlingar du använder (1:5,1:10, 1:50, 1:100, 1:200)? 
• Vilken typ av arbete bör ha en detaljerad redovisning med hög läsbarhet och stor 

skala?  
• Vilket ritningsformat föredrar du generellt (A0,A1,A2,A3,A4), motivera ditt svar?  
• Är det svårt att läsa texter, linjetyper, symboler mm? Dels vad det står och om det är 

tydligt och dels om det går att enkelt förstå vad det visar, tjocklekar på olika streck, 
streckad linje och streck- prickad linje, symboler mm. 

• Vilken yrkeskategori har de mest svårlästa och lättlästa ritningarna?  
• Kan du läsa ritningar från andra yrkesgrupper? 
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Bilaga 2 – exempel på ritning från 

Brevik 

 
Exempel på indelning av fartyg  

 



70 
 

Bilaga 3 – exempel på ritningsstämpel 

från Kockums 

 

 
 
 
 
 
 



71 
 

Bilaga 4 – exempel på ritningar från 

Lindövarvet 

 
Indelning av lastfartyg  
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Exempel på ritning 
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Översiktsbild för orientering av snitt, nr 62 till 64 visas nedan 
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Snitt 62 till 64 med detaljhänvisningar till andra ritningar 
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Lista med information om detaljerna finns ovan ritningsstämpeln 
 


