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Sammanfattning
DynaMate AB, som är ägare av DynaMate Industrial Services, är ett fristående helägt dotterbolag
till Scania CV AB. Bolaget startade sin verksamhet 1993 och då inledningsvis som en
underhållsavdelning inom och åt Scania. Under första halvåret av 2001 ombolagiserades dock
DynaMate AB för att kunna erbjuda produktionsstöd även till andra kunder. Under 2009 bildades så
DynaMate Industrial Services AB (DIS), där detta företag idag erbjuder specialkompetens inom
automation, el och mekanik. Med stöd av företagets kompetenser och erfarenhet av produktionsstöd
löser de kundens problem från idé till färdig maskin.
I Scanias regi har DynaMates uppdrag oftast vilat på enskilda konstruktörer, som då agerat både
projektledare, genomförare och slutförare. Som en konsekvens av detta har beslut i många fall
endast varit informella och/eller muntliga, där uppdragsdokumentation och eventuella
ritningskorrigeringar varit bristfälliga. I samband med att DIS nu, i allt större utsträckning, riktar sig
mot andra kunder än Scania, krävs därför större krav på standardiserade arbetssätt med effektivare
metoder för att snabbare kunna angripa och lösa problem.
Det primära syftet med detta projekt var att ta fram ett förslag till en standardiserad, enkel och
överskådlig arbetsmodell för att minska ledtider, produktkomplexitet och underlätta
konstruktionsarbetet. Detta för att skapa möjlighet till ökad uppdragsbeläggning på konstruktörerna,
samt bättre kvalitetssäkring av produkt gentemot kund.
Examensarbetet genomfördes med stöd från litteratur inom aktuellt område, utifrån vilken
intervjufrågor formades. Dessa intervjuer genomfördes med konstruktörer inom DIS avdelning för
mekanisk konstruktion samt tillverkande företag.
Det sammanställda resultatet visade på flera områden som en konstruktör bör tänka på för
enstyckstillverkning. En av de främsta bristerna som påpekades av tillverkning är avsaknad av mått
i ritningar. Dessutom förekom åsikter om onödigt fina toleranssättningar, radier och faser. Dessa är
alla faktorer som bidrar till ökad ledtid och produktkomplexitet.
Det förslag till ny arbetsmodell som presenteras i detta examensarbete är en fasindelad sekventiell
modell, där kund och tillverkning involveras i större utsträckning än idag. Detta för att lättare kunna
säkerställa att tillverkning får korrekt tillverkningsunderlag från konstruktion, samt att produkten
uppnår kundens förväntningar. I modellens faser finns dessutom flera riktlinjer som avser vara ett
stöd för konstruktören i sitt arbete.
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Abstract
DynaMate AB, the owner of DynaMate Industrial Services AB (DIS), is a free-standing whollyowned affiliate company of Scania CV AB. The company started its business in 1993 initially as a
support and maintenance department within and for Scania solely. During the first six-months of
2001 DynaMate’s business was re-formed to also offer its service and production support to other
clients besides Scania. Therefore, in 2009 DynaMate Industrial Services AB was established. This
company offer complete industrial solutions with special skills in the automation, electrical and
mechanical areas.
In the management of Scania, DynaMates missions has often depended on single designers, playing
the role as both project leader and project member as well as project performer and finisher. As a
effect of this working procedure many crucial decisions have been only verbal and informal, where
important task documentation and possible drawings rectifications has been inadequate. The fact
that DIS now, continuously increasing in extent, is aiming to other clients than just Scania, a more
standardized working procedure is required. This is important to be able to decrease time from idea
to complete solution, and still provide customers with high quality products.
The primary task with this project was therefore to develop a working model proposal for
improving designers’ every-day work at DIS, concerning reduced lead time for one-product
manufacturing.
This Master Thesis was performed with the support from litterature within associated research area,
followed by the formation of a interview questionnaire. All interviews were performed within DIS
department of mechanical design and with external manufacturing companies.
The compiled result indicated several areas that a designer must be aware of when designing for
manufacturing. Manufacturers pointed out that the most common defects with construction
delivered drawings are missing measurements, as well as superflously tolerances, radius’ and
chamfers. These factors are all contributing to increased lead time and product complexity.
The proposed new working model presented in this Master Thesis is a phase-divided sequential
process, where both the customer and manufacturer will be more involved than today. This to
ensure that the manufacturer will be given complete data from the designer, and that the final
product will obtain customer satisfaction.
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CAD
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Design for Assembly
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Design for Manufacturing
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Design for X

DIS

DynaMate Industrial Services

DL

Deadline/Leveransdag

FEM

Finita Element Metoden

FMEA

Failure Mode Effect Analysis

GM

General Motors

IS

Informationssystem

ISO

Internationella Standardiseringsorganisationen

IT

Informationsteknologi, virtuell teknologi

MS

Microsoft Corporation

PDM

Product Data Management

PLM

Product Lifecycle Management

PM

Projektmöte med avstämmande syfte

QFD

Quality Function Deployment (”House of Quality”)

RM

Requirement management, kravhantering

SIS

Svenska Industrins Standardiseringskommision (Swedish Standards Institute)

SM

Styrgruppsmöte för särskilda beslut som påverkar projektet

SS

Svensk Standard

VFA

Värdeflödesanalys
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1. INTRODUKTION
Introduktionsavsnittet behandlar uppdragsgivaren, problemformulering, syfte och avgränsning för
detta examensarbete.

1.1. Om uppdragsgivaren
DynaMate AB, som är ägare av DynaMate Industrial Services AB, är ett fristående helägt
dotterbolag till Scania CV AB. Bolaget började sin verksamhet 1993 och då inledningsvis som en
underhållsavdelning inom och åt Scania. Under första halvåret av 2001 ombolagiserades DynaMate
för att kunna erbjuda sina tjänster även till andra kunder. De efterföljande åren erfor bolaget en hög
tillväxt inom både tekniskt produktionsstöd och fastighetsunderhåll.
Idag är DynaMate AB ett av de största underhållsföretagen i Sverige med drygt 1300 anställda,
samt en omsättning på ca 1,4 miljarder SEK (2009) (DynaMate, 2010).
Under 2009 slogs så företagen Svenska Mektek AB och Stockholms Industriassistans AB, som båda
köptes av DynaMate AB år 2002 respektive 2004, ihop med delar av DynaMate AB och bildade
DynaMate Industrial Services AB (DIS). Företaget har tre kompetensområden; Engineering,
Fastighet och Produktion. Utifrån dessa kompetenser skapas förmåga till att, utifrån kunders behov,
projektera, bygga och underhålla nya fabriker.
Avdelningen för mekanisk konstruktion, den uppdragsgivande enheten inom DIS Engineering, tar
fram lösningar för att lösa kundens behov i form av exempelvis maskinkonstruktion och utformning
av specialverktyg.

1.2. Problem- och målformulering
Då avdelningen för mekanisk konstruktion har sitt ursprung som underhållsavdelning inom Scania
har arbetsmetodiken varit särskilt anpassad för att tillgodose Scanias direkta behov. Oftast har
konstruktionsuppdrag vilat på enskilda konstruktörer som då agerat både projektledare,
genomförare och slutförare. En konsekvens av detta är att dokumentation av beslut i många fall
endast varit informella, där muntliga och eventuella ritningskorrigeringar sällan införts i systemet.
En särskilt stor risk med detta, som DIS redan påpekat, är då exempelvis reservdelar krävs. Även
om man lyckats finna originalritningen, finns risken att ersättningsdelen ändå inte passat som en
följd av bristande kunduppföljning och ritningsuppdateringar.
I samband med att DIS nu, i allt större utsträckning, riktar sig mot andra kunder än Scania, ställs
därför större krav på standardiserade arbetssätt med effektivare metoder. Detta för att snabbt kunna
angripa och lösa problem då verksamheten nu konkurrensutsätts alltmer. Utöver att ha kunskap och
konstruktionserfarenheter lättillgängliga, menar DIS även att en välorganiserad och likställd
kommunikation mellan dess kunder och leverantörer kommer ha stor betydelse. Detta för att
leverera rätt produkt i rätt tid och uppnå kundens krav.
Den problemformulering, som formulerades av DIS inför annonseringen av detta examensarbete,
löd enligt nedan.
”Konstruera för tillverkning

•

Utveckla metoder och principer som effektiviserar konstruktionsarbetet med avseende på
tillverkningens komplexitet och ledtid
1

•
•

Utveckla standardelement
Ta fram toleransexempel som konstruktionsstöd med hjälp av CAD”

Denna beskrivning som skulle kunna innefatta ett enormt forskningsområde, vilken efter samtal
med berörda parter på DIS mekaniska konstruktionsavdelning, formulerats om. De omformulerade
områdena viktades därefter tillsammans med företagshandledarna, för att skapa en arbetsprioritering
enligt nedanstående.
1.

Skapa en standardiserad arbetsmodell/process som underlättar konstruktionsarbetet inom DIS
gällande minskade ledtider för enstyckstillverkning.

2.

Ge förslag på hur individuell kunskap och erfarenhet kan delas och göras lätt tillgänglig inom
DIS. Se över hur tidigare kunskap, helst även konstruktionslösningar, kan återanvändas för att
lösa kunds problem snabbare än idag, dvs ge förslag till att möjliggöra sökbarhet i både
aktuella och gamla uppdrag. Skapa även riktlinjer för beslutshantering och spårbarhet i
uppdragsbeslut.

3.

Se över möjligheterna för hur ett PDM-system kan tillämpas, för att lättare hålla samman
CAD-modeller mot övrig uppdragsdokumentation; DIS krav och behov.

Målet med detta projekt har därför bestått i att ge förslag på ny arbetsmodell och därmed bättre
förbereda verksamheten för kommande planerade interna förändringar. Nästa steg i ombildningen
av DIS blir då hela verksamheten flyttar från Södertälje till nya lokaler i Lindvreten, Stockholm,
under första kvartalet 2011. Denna förändring innebär att det nära samarbetet mellan DIS avdelning
för mekanisk konstruktion och DynaMate AB:s tillverkning kommer förändras. Istället kommer
avdelningen för mekanisk konstruktion centraliseras tillsammans med el- och
automationsavdelningen. Detta innebär att kvalitetssäkrat konstruktionsunderlag från DIS kommer
att ha större betydelse i framtiden, då flera olika leverantörer av tillverkat material kommer att
användas.

1.3. Syfte
Det primära syftet med detta projekt var att ta fram förslag till en standardiserad, enkel och
överskådlig arbetsmodell för att minska ledtider, produktkomplexitet och underlätta
konstruktionsarbetet. Detta för att skapa möjlighet till ökad uppdragsbeläggning på konstruktörerna,
samt bättre kvalitetssäkring av produkt gentemot kund.
Att för konstruktörerna kunna återanvända material är något som DIS skulle kunna spara mycket tid
och pengar på, därför är en sökbarhet bland uppdrag och projekt viktigt för att snabbt finna rätt
information. Dessutom genom att hålla konstruktionsunderlag uppdaterat genom löpande revisioner
så kan en spårbarhet lättare uppstå, där förändringar går att jämföra samt förstå varför dessa
genomförts. Detta är särskilt viktigt för uppföljning och eftermarknad, för vilken eventuella
reservdelar snabbt ska kunna tas fram vid behov. Dessa ska då givetvis passa med de eventuella
uppdateringar som utförts i efterhand.
Vidare är syftet med denna rapport att vara ett sammanfattande konstruktionsstöd, där berörda
teorier kan hjälpa konstruktören i sitt utvecklingsarbete. Detta för att lättare kunna generera bättre
konstruktionsunderlag utifrån de krav och begränsningar tillverkningen har.

2

1.4. Avgränsning
Examensarbetet har endast behandlat arbetsprocessen inom avdelningen för mekanisk konstruktion
inom DynaMate IS. Däremot har input inhämtas från den tillverkande enhet som hittills tagit stor
del av konstruktionsunderlag för nya produkter, samt från andra tillverkare. Förhoppningen var att
tillverkningen skulle kunna bidra med information med ett annat synsätt, på samma problem, än de
konstruktörer som främst berörts i detta projekt.
Den, för uppgiften, prioriterade arbetsmodell som DIS efterfrågat behandlar ej utformning av
exempelvis kravspecifikation. Projektarbete avsåg att endast behandla processen från fastställd
kravspecifikation till levererat tillverkningsunderlag till leverantör/tillverkare, enligt
översiktsmodell i Figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktsmodell för området inom arbetsprocessen som kommer behandlas av examensarbetet.

Arbetsmodellen utformades enkom för uppdragsbeställaren, avdelningen för mekanisk
konstruktion, varmed anpassning för arbete tillsammans med exempelvis DIS elautomation ej
genomförts.
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2.

METOD

Metodavsnittet avser belysa hur projektarbetet genomförts med beskrivning hur information
inhämtats och bearbetats samt beskriva hur förslaget till ny arbetsmodell arbetades fram.

2.1. Projektplanering och tidplan
Ett viktigt stöd vid genomförandet av examensarbetet var tidplanen för att lättare kunna orientera
sig i projektets faser och nå DL på utsatt tid. Arbetet har varit fasindelat i en sekventiell modell med
förutbestämda leveranspunkter, vilken kan liknas med milstolpemetoden (Tonnquist, 2008).
Motiveringen till denna planeringsmodell var främst resursbrist, men även enkelheten i
koordinering av arbetsuppgifterna.
Aktiviteterna i arbetsfaserna planerades grovt, utom för den fas som låg närmast i tiden. Att planera
alltför detaljerat tidigt i ett projekt är slöseri med resurser, då omplanering varit nödvändig, vilket
enligt Tonnquist (2008) även är något som kan påverka arbetsmotivationen negativt. Den aktuella
arbetsfasen i projektet specificerades allteftersom in på detaljnivå genom närzonsplanering. Detta
har underlättat för att diverse händelser under projektets gång kunnat assimileras i
projektplaneringen. Dessutom undveks alltför omfattande omplanering som nämnts ovan.
Tidplanen var utformat som ett GANTT-schema innehållande en aktivitetslista och tidsaxel, där
aktiviteterna var färgmarkerade fält som indikerade start, varaktighet och slut (Tonnquist, 2008).
Respektive fas hade en egen färg, varmed aktiviteterna under dessa antog nyanser av densamma.
Tidsplanen som använts för examensarbetet ses i sin helhet i Bilaga A - Tidsplan examensarbete.

2.2. Riskanalys av examensarbete
Ett projektarbete ute på ett företag kan innebära flera olika risker för projektet gällande både för
utföraren och beställaren. För detta fall nyttjades miniriskmetoden (Tonnquist, 2008) för
uppställning av risker varefter en handlingsplan togs fram. Den kompletta riskanalysen ses i Bilaga
B - Riskanalys examensarbete.

2.3. Litteraturstudie
För att skapa en bättre uppfattning om det problem som examensarbetet omfattar behöver
information samlas in. Detta har genomförts genom en litteratursökning på bibliotek inom berörda
forskningsområden, samt artikelsök via internet och KTHB1. Denna information har därefter
sammanställts för examensarbetets referensram.

2.4. Kunskapsinsamling
Då kunskapen och erfarenheten finns hos de anställda konstruktörerna på företaget, måste en metod
och intervjuguide tas fram för att lättare kunna ta del av och analysera denna. För detta ändamål har
därför intervjuer och därefter även gruppreflektion genomförts. Information har primärt inhämtas
hos anställda på DynaMate IS, men även externa tillverkande företag har bidragit med information.

1

www.lib.kth.se, KTH Biblioteket för artikelsök och vetenskapligt arkiv.

5

Ljudinspelningsutrustning har använts som anteckningsstöd för både enskilda intervjuer och
gruppreflektionen.
Parallellt under projektet har dessutom viss observationsstudie genomförts, för att lättare ta del av
hur arbetet på DIS avdelning för mekanisk konstruktion fungerar. Upplägget på observationerna har
varit ostrukturerad, där anteckningar gjorts av sådant som kan relatera till detta examensarbete.
2.4.1. Intervjuer
För intervjuerna har input erhållits från både konstruktion och tillverkning, för att få olika
synvinklar för det område detta examensarbete berör. Intervjuerna har ej varit anonyma, men
konfidentiella där utfallet från dessa endast varit tillgängliga för författaren av detta examensarbete.
Av denna anledning har möjlighet givits att kunna komplettera intervjuerna med mer information
från specifika respondenter. Med konfidentiell menas ett löfte om att respondenten ej ska kunna
identifieras utifrån lämnade svar, medan anonym innebär att inte ens författaren ska veta vem som
lämnat svar (Bell, 2006).
Upplägget på intervjuerna har utgått från en på förhand bestämd intervjuguide, där två olika
tekniker tillämpats. För att lättare skapa en jämförbarhet med statistisk analys består intervjuguiden
inledningsvis av ett antal påståenden, för vilka respondenten får ta ställning till hur väl dessa
stämmer in enligt Likertskalan (Bell, 2006; Olsson & Sörensen, 2007). Svarsskalan för dessa
påståenden är numrerade 1-5 med där 1 motsvaras av Stämmer inte alls till 5 och Stämmer helt.
Utifrån angivna värden kan dessa räknas samman och förmedla respondentens attityd (Olsson &
Sörensen, 2007).
Genom öppna frågor kan eventuella oväntade svar inkomma, vilket kan bredare information och
nya insikter till examensarbetet. Ett möjligt problem med öppnare frågor som påpekas av Bell
(2006), är hur dessa ska kunna kategoriseras vid den efterföljande analysen. Däremot var avsikten
att dessa knöts an till föregående ställningstaganden via påståenden.
Påståendena och frågorna utformades delvis utifrån nulägesanalysen av DynaMate IS (se avsnitt
2.12. Nulägesanalys av DynaMate IS), för att skapa mervärde till resultatet och input till ny
arbetsmodell.
2.4.2. Gruppreflektion
Syftet med genomförandet av en gruppreflektion, eller workshop, var att ge uppdragsbeställaren,
konstruktionsavdelningen på DynaMate IS, möjlighet att ta del av resultat från intervjuer och
därefter ge vidare input till projektet. Genom att involvera uppdragsbeställaren på detta vis är
förhoppningen att slutresultatet som presenteras i denna rapport, kan tas bättre om hand och
förbereda konstruktörerna för kommande verksamhetsändringar.

2.5. Utveckling av arbetsmodell
Den arbetsmodell som detta examensarbete utformat, har utvecklats i samråd med
uppdragsbeställaren på DIS utifrån data från litteraturstudien samt synpunkter via
kunskapsinsamlingen.
Arbetsmodellen presenteras inte som flera olika förslag utan endast som en grundmodell. Avsikten
med denna, är att tillåta konstruktörerna själva driva den fortsatta iterativa utvecklingen internt efter
att projektet avslutats.
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2.6. Reliabilitet och validitet
Den information som framkommit under detta examensarbete har kritiskt granskats för att se om
den är tillräckligt tillförlitlig och giltig i sammanhanget. Reliabilitet och validitet är ett mått på hur
ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid samma förutsättningar, fast vid olika tillfällen (Bell,
2006; Olsson & Sörensen, 2007).
Arbetets giltighet eller validitet beskrivs av Bell (2006) som ett mått på hur väl en fråga faktiskt
mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva. Detta för att senare kunna utgöra
grunden för ett bra resultat med trovärdiga slutsatser.
Ett sätt att uppnå högre grad av reliabilitet och validitet för detta examensarbete har varit genom att
referensgrupperna varit flera, där intervjuer genomförts både internt och externt. De interna källorna
har varit konstruktionsavdelningen på DynaMate IS, uppdragsbeställaren för detta examensarbete,
samt den tillverkande enheten inom DynaMate AB. Externa källor har varit två fristående
enstyckstillverkande företag, som ej tidigare haft kontakt med DIS konstruktionsavdelning.
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3. REFERENSRAM
Detta avsnitt behandlar den litteratur som använts som stöd för projektet. Denna behandlar även en
nulägesanalys av företagets nuvarande arbetssätt och metod.

3.1. Komplexa produkter
Idag är det väldigt viktigt för ett vinstdrivande företag att kunna erbjuda produkter i rätt tid till rätt
pris. Dock är detta något som blir allt svårare då produktkomplexiteten successivt ökar (Svensson &
Malmqvist, 2001). Företag utsätts dessutom alltmer för konkurrens på global nivå, där den snabba
tekniska utvecklingen ställer större krav på att minska processtiden från idé till kund (Nambisan &
Wilemon, 2000). För att minska ledtiden finns enligt Nambisan och Wilemon (2000) fem områden
för vilket detta kan ske: förenklade arbetsprocesser, borttagning av processteg, parallell utveckling,
eliminerande av störningar/väntetider samt snabba på delmoment.
En definition av en komplex produkt enligt Malvius (2009) är en sammansättning av både
mjukvara, samt elektriska och mekaniska komponenter. Utveckling en sådan produkt kräver
generellt mycket resurser i form av personal med specialkompetenser inom olika
ingenjörsdiscipliner. Således menar Malvius (2009) att dessa produkter kan beskrivas som starkt
teknik och kunskapsberoende.
För att kunna organisera utvecklingen av en komplex produkt krävs således en tydlig plattform eller
produktutvecklingsprocess, för att lättare bibehålla kontrollen över utvecklingen samt hålla ned
ledtider. Utvecklingstiden för komplexa produkter generellt brukar dock mätas i år och inte i
månader (Malvius, 2009; Ulrich & Eppinger, 2008).
Då komplexa produkter innehåller flera olika teknologier, uppstår kritiska gränssnitt mellan dessa
för att produkten sedan ska fungera. Dessa gränssnitt påverkas inte bara av fysiska system, utan
även andra integrerade enheter såsom människor, samt arbetsprocesser. Gällande en typisk komplex
produkt, såsom en bil, ökar risken för inkompatibilitet och andra problem lavinartat ju fler system
och undersystem som ska fungera ihop (Malvius, 2009).

3.2. Tvärfunktionell integration
Ur ett organisatoriskt perspektiv beskriver Malvius (2009) hur en produktutvecklande avdelning
bestående av flera stora avdelningar med olika ingenjörsdiscipliner måste kunna samarbeta. Detta
ställer krav på utrustning och arbetsmiljön gällande hur information ska delas och kunna tas del av
bland involverade i projektet oberoende av disciplin, avdelning eller utvecklingsprocess, se Figur 2.
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Figur 2. Förenklad figur för tvärfunktionalitet mellan ingenjörsdiscipliner enligt Malvius (2009) modell.

Med en tvärfunktionell organisation menas samspelet och samarbetet mellan två eller flera
organisatoriska funktioner (Malvius, 2009). Tvärfunktionell integration enligt Adamsson (2007)
definieras som ”(…) the state and quality of interaction and collaboration activities that involve two
or more engineering disciplines”.
En organisatorisk viktig faktor till att hålla ned ledtider i utvecklingsarbetet är sammansättningen av
projektgrupper. Genom att skapa tvärfunktionella grupper där alla funktioner blandas in tidigt i
projekt, flyttas beslutsfattandet nedåt i organisationshierarkin. Detta i kombination med en flexibel
arbetsmiljö där informell kommunikation främjas, finns goda förutsättningar för bättre samarbete
och snabbt beslutsfattande (Nambisan & Wilemon, 2000). Kunskap och information måste kunna
delas mellan flera olika avdelningar och ingenjörsdiscipliner, då detta är en viktig framgångsfaktor
för projekt med tvärfunktionella team (Griffin & Hauser, 1996).

3.3. Produktutvecklingsmodeller och arbetsprocesser
Behovet att ha en väldefinerad arbetsprocess för produktutvecklings- eller framtagningsprojekt som
verktyg har alltid varit stort. Den vanligast förekommande modellen har beskrivits som en
sekventiell modell, uppbyggd av olika faser innehållande arbetsuppgifter som ska utföras i
kronologisk ordning (Tonnquist, 2008; Ullman, 2003; Ulrich & Eppinger, 2008). Enligt Ullman
(2003) mäts ofta framsteg i projekt av mängden information som dokumenterats, varmed
informationshanteringen är essentiell. Huruvida hur väl en arbetsmodell fungerar har att göra med
hur lätt berörda parter kan använda den. En organisation bör således sträva efter en så enkel
arbetsmodell som möjligt för att medarbetare ska använda den. Det är därför viktigt att ledningen
gör klart över dess syfte och premiera medarbetare som faktiskt använder införd arbetsmodell
(Tonnquist, 2008).
Konstruktörer med olika tekniska bakgrund tenderar att arbeta enligt väldigt olika arbetsprocesser
vid utveckling av, exempelvis mekaniska och elektriska system (Malvius, 2009). Detta grundar sig
till stor del av att informationsutbytet mellan dessa ofta uteblir. Malvius (2009) fortsätter hur
konstruktörer med olika bakgrund löser problem olika, där även kommunikationen mellan
ingenjörsdiscipliner skiljer sig åt. Detta beror grundar sig i stora skillnader i utövandet samt
forskning inom respektive område (Nambisan & Wilemon, 2000).
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För många företag och organisationer har det betydelse att den interna arbetsprocessen utvecklas
och antar de kvalitetskrav som kunder kräver. Ett sådant som påverkar arbetsprocessen och
ledningssystem är kvalitetsstandarden ISO 9000. Denna är tillämpbar på organisationer som vill
uppnå fördelar genom att införa ett ledningssystem för kvalitet (SIS, 2010).
3.3.1. Concurrent engineering och integrerad produktutveckling
Begreppet Concurrent engineering eller Concurrent design innebär att teknisk kunskap överförs
från ett projekt till ett annat, genom direkt kommunikation och kunskapsutbyte mellan
projektmedlemmar i avslutande och uppstartande projekt (Nambisan & Wilemon, 2000). Detta
begrepp har blivit en symbol för det arbetssätt som förordar samverkan och effektivitet (Norell,
1992b). Norell (1992b) fortsätter att beskriva hur concurrent engineering innebär att
utvecklingsarbete sker parallellt, där informationsutbyte förekommer i stor utsträckning mellan
olika funktioner. Detta tvärvetenskapliga område består av följande tre områden, se Figur 3.

Figur 3. De tre huvudområdena inom Concurrent Engineering enligt Norell (1992b).

Utifrån Figur 3 gäller det att det integrerade arbetssättet stöds av ledning och organisation, där det
finns metoder och verktyg för att underlätta informationsutbyte. Vidare är det viktigt att
informationshantering sker på ett meningsfullt sätt (Norell, 1992b); man förstår varför/nyttan.
För concurrent engineering eller samverkande konstruktion gäller det att inte skynda på processen,
så att slutprodukter stressas fram utifrån endast experimentella prototyper (Ullman, 2003). Både
konstruktörer, tillverkare och andra inblandade bör ha varit involverade tillräckligt länge i projektet,
för att ha kontroll på att produkten uppnått rätt mognad för att lanseras.
Enligt Norell (1992b) är de flesta fördelarna med concurrent engineering ej mätbara. Bland dessa
fördelar menas förbättrad intern och extern kommunikation, samarbetsförmåga, höjd moral och mer
effektivt tillvaratagande av människors kunskaper.
Integrerad produktutveckling är en kombination av både ingenjörs- och ledningsperspektivet inom
produktutveckling (Malvius, 2009). Enligt Malvius (2009) karaktäriseras denna modell av att flera
utvecklingsfrågor behandlas simultant. Detta är således något som förespråkar tvärfunktionalitet (se
avsnitt 2.2 Tvärfunktionell integration), där utvecklingsfaserna överlappar varandra och
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utvecklingsaktiviteter sker parallellt med fokus på slutprodukten. Fokus på kundens behov,
stödmetoder och utvecklingsprocessen, är även de områden typiska för integrerad
produktutveckling.
Ett par viktiga faktorer vid implementering av parallell produktutveckling är bland annat
riskanalyser, benchmarking2 samt återanvändning av tidigare idéer och lösningar (Nambisan och
Wilemon, 2000).
3.3.2. Stage-gate® modellen
Att skapa nya produkter är sällan ett arbete som endast involverar en avdelning på ett företag, som
tidigare nämnt, utan dessa är ofta ett resultat från ett tvärfunktionellt samarbete mellan flera
avdelningar (Cooper & Kleinschmidt, 2001). Cooper och Kleinschmidt (2001) fortsätter dock med
att många företag saknar effektiva projektutvärderingar och arbetsprioriteringar. Det är även vanligt
att för mycket resurser läggs på projekt med för liten avkastning, kontra för få resurser på projekt
med hög lönsamhet (Tonnquist, 2008). För att lösa detta problem krävs därför ett system eller
arbetsprocess som stöd, för att kunna ta beslut om vilka projekt som ska fortgå respektive inte.
För att undvika att utvecklingstiderna för projekt rinner iväg finns ett par riktlinjer att gå efter,
enligt Cooper och Kleinschmidt (2001).

•

Gör rätt från början - Bygg in kontrollsteg i arbetsprocessen, som kontrollerar kvalitet och
hur väl kraven uppnås.

•

Arbeta framtungt och skapa en klar projektdefinition - Lägg mycket tid och resurser i början
på projektet, definitionen ska göras utifrån fakta och inte spekulationer. Detta sparar tid senare
i projektet då mindre information måste kompletteras och/eller projektdefinitionen måste
göras om.

•

Involvera flera olika funktioner från början - Skapa tvärfunktionella arbetsteam för att
undvika att projekttiden rinner iväg i form av väntetid då ärenden lämnas runt till olika
avdelningar/funktioner.

•

Parallella processer - Bättre om aktiviteter sker parallellt/samtidigt än i sekvens; bättre
tidsutnyttjande per resurs. Däremot kräver detta en disciplinerad arbetsmodell för att kunna
bibehålla kontroll.

•

Prioritering och fokusering - Undvik att med få resurser belägga dessa med arbete inom
många olika projekt. Bättre är att fokusera på ett, eller ett fåtal, projekt för att höja kvaliteten
samt hastigheten på projektet. Denna rekommendation innebär vidare att beslut om att
eventuellt frysa/avsluta påbörjade projekt för att hinna med andra mer prioriterade.

Ovanstående kan uppnås genom implementering av ett stage-gate system; en arbetsprocess med
specifika kontrollpunkter (stopp/gå beslut), enligt Figur 4.

2

Benchmarking - En standard för vilket något kan jämföras, mätas eller bedömas efter.
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Figur 4. Stage-gate® processen baserat på modell av Cooper och Kleinschmidt (2001).

Antalet grindar (gates) som används i processen varierar beroende på hur företaget väljer dess
utformning. Dess syfte är att samla ihop informationen för projektet för att stämma av huruvida det
är moget att gå vidare till nästa steg, samt diskutera förutsättningarna för kommande arbete (Cooper
& Kleinschmidt, 2001). Processen är dessutom flerfunktionell, där flera avdelningar/funktioner är
aktiva samtidigt. Därmed finns inga steg som exempelvis endast avser marknad eller konstruktion.
Grindarna är fördefinierade bestående av skall-, bör- och önskemålskrav. Dessa skapar
förutsättningar för hur arbetet mellan grindarna ska genomföras. Ansvariga personer, i egenskap av
resursägare från olika avdelningar/funktioner, fastställer vanligtvis grindarnas innehåll.

3.4. Kunskapsbaserad produktutveckling och spårbarhet
Kunskapsbaserad utveckling behandlar området för hur information och kunskap ska kunna hämtas
och helst återanvändas för spara projekttid vid (ny)utveckling av produkter. Informationshantering
är därför en stor del av en ingenjörs vardag oavsett fas i projektet, där information ska kunna sökas,
inhämtas, delas och sparas.
Om information som sparas inte kan sökas uppstår dock stora problem. Detta kan bero på olika
terminologi bland exempelvis ingenjörsdisciplinerna och/eller avdelningarna. Utifrån fel
terminologi kan således lika information benämnas olika, fast det har samma innehåll, alternativt
benämnas lika för olika information (Griffin & Hauser, 1996; Malvius, 2009). Det senare fallet
anses enligt Malvius (2009) vara än värre, då sökbarheten blir avsevärt sämre. Problem med att hitta
rätt information kan även ha med versionshantering (revisioner) att göra, där ingenjören har svårt att
avgöra huruvida den funna specifikationen eller ritningen är den senast uppdaterade.
Informationstillförlitligheten är således en stor osäkerhetsfaktor i sökprocessen.
Ett sätt som föreslås rörande hur informationshanteringen på ett företag skulle kunna upprätthållas
är genom formellt tilldelade roller. Dessa roller ansvarar för att hålla information uppdaterad och
sökbar bland olika ingenjörsdiscipliner och avdelningar (Adamsson & Malvius, 2005). Dock
försvåras ofta informationshanteringen genom integrationen av diverse IT- och IS-verktyg
(Crnkovic et al, 2001; Svensson & Malmqvist, 2001).
Att hitta, hämta och spara rätt information är ett tidsödande och vanligt förekommande problem för
konstruktörer. Problemet har att göra med kommunikationsstrukturen både mellan olika
datorsystem och mellan människor, såsom exempelvis otillräcklig IS-integration och olika
terminologi (Malvius, 2009). En ökande produktkomplexitet kräver omfattande kunskapsdelning
över funktionsgränserna och mellan olika ingenjörsdiscipliner, vilket enbart kan ske genom arbete i
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team. En god kommunikation inom en arbetsgrupp skapar förutsättningar till att tidigt kunna belysa
problem. Genom att belysa problem tidigt bidrar till ett bättre kundfokus för utvecklingsarbetet
(Nambisan & Wilemon, 2000).
Ett annat problem som konstruktörer ställs inför är hantering av kravspecifikationer. Dessa kan vara
olika utformade, därmed även variationer i huruvida krav är klart uppställda eller inte. Det är då upp
till konstruktören att tolka dessa och arbeta därefter. Ett behov enligt Malvius (2009) är tydliga
riktlinjer för hur kravspecifikationer ska ställas upp, för att minska risken för feltolkningar, därmed
minska tiden från uppgift till faktiskt konstruktionsarbete.

3.5. Informationshantering och PDM-system
För hantering av information i både produktframtagnings- samt produktutvecklingsprojekt, är
datorstödda hjälpmedel essentiellt för att kunna snabba på arbetsprocessen (Nambisan & Wilemon,
2000). Hanteringen av ett PDM-system i ett produktutvecklande företag är dock ett enormt
åtagande (Ullman, 2003).
Konstruktörer ska inte låsas av krångliga förfaranden i sitt arbete, utan ska ges möjlighet till att
kunna skapa kreativa lösningar för att hantera information. Detta är något som Malvius (2009)
menar kan uppnås genom särskilda egenutvecklade konstruktionshjälpmedel och/eller databaser.
Innan datorerna fick sitt genombrott inom detta område sparades produktdata i låsta valv på
pappersdokument och/eller mikrofilm. Att i efterhand söka och hitta information var då ofta svårt
om inte omöjligt. Idag då denna information till största del är i digitalt format, har datorns
hanteringsförmåga utvecklats vilken nu avser kunna hantera både produkt- och processinformation i
vad som brukar kallas Product Data Management system (PDM) (Ullman, 2003). Däremot kan
b e h o v a v i n f o r m a t i o n s u t b y t e i n o m o rg a n i s a t i o n e n f i n n a s , v a r m e d s ä r s k i l d a
informationshanteringssystem är nödvändiga. Informationsutbyte i form av datahantering skapar
förutsättningar för bättre kommunikation, tillgänglighet och transparens i arbetsprocessen (Malvius,
2009). Zahay, Griffin och Fredricks (2004) påpekar dock att sparade dokument som inte är viktiga
för uppdraget kan bidra till försämrad kommunikation mellan inblandade parter. Det är därför av
vikt att, innan projekt startas, klargöra vilken typ av information som är betydelsefull vid
nyutveckling samt senare spårbarhet.
PDM är den övergripande benämningen på ett system som behandlar informationshanteringen för
en produkt. Ett PDM-system underlättar hantering, lagring och skapande av produktdata, samt kan
hantera integrering gentemot andra datorprogram och kontroll av arbetsprocessen (Sellgren, 1999;
Ullman, 2003). Exempel på filer om detta system avser att hantera är inte bara CAD-filer (se avsnitt
3.9 Grafisk solidmodellering - CAD) såsom solidmodeller och olika ritningar, utan även
textdokument, kalkylblad (exempelvis QFD och beslutsmatriser), rapporter, komponentbibliotek,
tillverkarinformation samt ändringsordrar (Ullman, 2003). Ullman (2003) fortsätter med att förutom
att spara all denna information, som förekommer i olika former, skapar PDM-systemet
förutsättningar för sökbarhet. Databasen kan finna vilka komponenter som ingår i vilka produkter,
vilket material en komponent tillverkas av samt vilka leverantörer som bidrar med vilka slags
komponenter.
Genom att underlätta informationshanteringen minskas tidsspill och arbete som ej bidrar till extra
kundvärde. PDM-system är därför ett värdefullt verktyg för konstruktören i ett produktutvecklings-/
framtagningsprojekt.
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3.5.1. Produktstruktur i PDM-system
Grundtanken med ett PDM-system är att det ska kunna hantera dokument och produktstrukturer, där
produktstrukturen underlättar överblick av komponenter i en sammanställning. Idag då CAD är ett
väletablerat konstruktionsverktyg är kraven på PDM-system att även dessa CAD-modeller ska
kunna hanteras, vilket PDM-leverantörerna idag i stor utsträckning gjort (Crnkovic et al, 2001).
Med hjälp av denna produktstruktur är det lätt att spåra information genom att se över
förhållandena, se exempel i Figur 5.

Produktstruktur

Varianter

Revisioner

Dokumentation

Figur 5. Exempel på produktstruktur med tillhörande dokumentation enligt Svensson och Malmqvist (2001).

Moderna PDM-system kan inte bara hantera dokument och produktstrukturer, utan även hela
utvecklingsprocesser med möjlighet till projektstyrning och tidsplanering. Vidare upprätthåller ett
modernt PDM-system möjlighet till att ge personer tillträde till rätt information när de behöver det
(Svensson & Malmqvist, 2001).
3.5.2. Användarfunktioner
De viktigaste användarfunktionerna för ett PDM-system (Crnkovic et al, 2001; Svensson &
Malmqvist, 2001) ses nedan.

•

Datavalv och dokumenthantering - Organisering av sparade dokument. Information om dessa
dokument sparas i en central databas. Dokumenthanteringen kontrollerar förändringar/
uppdateringar/revisioner samt släppta dokument.

•

Arbetsflöden och processhantering - Hantering av arbetsstegen i processen samt regler för
godkännande av varje steg. En process under genomförande kontrolleras och övervakas av
PDM-systemet.

•

Produktstrukturhantering - Produktstrukturer inklusive komponentbeskrivningar hålls
kontinuerligt uppdaterade.

•

Komponenthantering - Klassificering och hämtning av komponenter, där exempelvis
standardkomponenter kan klassificeras och information om dem sparas för att kunna
återanvändas.

•

Projekthantering/styrning - Möjlighet till att bryta ned ett stort projekt i mindre delprojekt.
Utvecklingen för projekten kan lätt övervakas och spåras.

Syftet med alla ovanstående funktionerna är vidare beskrivet nedan.
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•

Förflyttning och översättning av data - Konstruktion sker ofta i en miljö med flera olika
verktyg; PDM-systemet måste därför kunna kommunicera med flera olika dataprogram och
förflytta data.

•

Bild- och figurhantering - Trots att CAD är ett väletablerat konstruktionshjälpmedel,
förekommer dessa med olika filformat (olika leverantörer). Det finns behov av att sådana
modeller översätts till ett neutralt filformat (STEP). Detta för att kunna visualisera CADmodeller gratis på en vanlig dator utan något dedikerat, dyrt, CAD-program.

•

Administration - Konstruktionsprojekt involverar ofta flera personer samt många olika
dokumenttyper. Därför finns behov att kunna styra dokumenthanteringen samt ha kontroll
med åtkomstbehörigheter inom PDM-systemet.

Det generella förfarandet vid konstruktionsarbete kopplat till ett PDM-system är att dokument
antingen skapas utifrån för att därefter checkas in. Detta ger dokumentet vanligtvis ett
artikelnummer, ett namn samt ett revisionsnummer. Om dokumentet senare måste justeras väljer
användaren att checka ut detta, varmed förändringar genomförs följt av incheckning och
dokumentet får nytt revisionsnummer automatiskt. I samband med utcheckningen låses dokumentet
för annan användare att ändra denna, tills ny revision checkats in. På detta vis säkerställs att fel
revision inte kan användas i konstruktioner. För produktstrukturen håller PDM-systemet denna
uppdaterad med endast de senast reviderade och släppta komponentmodellerna tillgängliga.
3.5.3. Risker och val av PDM-system
Valet att implementera ett PDM-system är ett organisatoriskt beslut, varmed detta måste ses som en
företagsstrategi. Detta då systemet stödjer integration av människor, processer, affärssystem och
information (Malvius, 2009).
En trend som vuxit sig allt starkare är möjligheten att hantera PDM-system över internet med hjälp
av webbaserade gränssnitt. Detta möjliggör helt enkelt lättare åtkomst för personer utanför företaget
att nå viktig information (Crnkovic et al, 2001; Tonnquist, 2008). Tonnquist (2008) menar även att
dessa kommunikationsplattformar tillåter att olika typer av dokument ges åtkomst till olika
personer.
Beroende på ett företags behov kan upplägget av PDM-system variera. Det är därför viktigt att ett
företag som avser investera i ett PDM-system har klart för sig vilken information detta ska hantera,
på vilket sätt samt med vilka andra program detta ska vara integrerat med (Crnkovic et al, 2001).
Utifrån detta företagsspecifika klargörande kan ett företag därmed lättare ställa krav på PDMleverantörer.
Ett problem som kan uppstå i samband med produktutvecklande projekt då många av dessa utgår
från en kravspecifikation (RM), är att PDM-system hanterar dessa mindre bra. Det finns bra
kravhanteringssystem på marknaden, men integrationen mellan RM och PDM ger upphov till
problem med spårbarhet och dubbletter av data. Vidare har det betydelse att ett företag endast
använder ett PDM-system för en och samma arbetsprocess. Detta för att problem gällande senare
förändringar, samt data som ska stämma överens, ska undvikas (Svensson & Malmqvist, 2001). En
jämförelse mellan ett RM-systems och PDM-systems styrkor, gällande dess funktionalitet, se Figur
6.
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RM

PDM

Figur 6. Funktionsjämförelse mellan ett RM-system och ett PDM-system enligt Svensson och Malmqvist (2001).

Ett sätt att komma runt datahanteringsproblemet med systemen för RM och PDM är att avgränsa
användandet. Detta genom att se till att dessa endast används i olika faser i projektet; RM tidigt för
att senare implementeras i PDM-systemets produktstruktur (Svensson & Malmqvist, 2001). Ett
annan teknik att knyta ihop användarkrav, RM, och konstruktionsparametrar, PDM, är med hjälp av
en QFD. En sådan teknik kan även underlätta för att minska ledtid och testcykler, därmed snabba på
utvecklingsprocessen (Nambisan & Wilemon, 2000; Ullman, 2003).
Information som berör ett projekt ska inte lagras på flera olika ställen, utan endast vara tillgänglig
på ett ställe samtidigt. Risken är annars stor att fel och/eller ej uppdaterad information används
(Tonnquist, 2008).
En annan risk med en av PDM-systemens egenskap, speciellt där standardkomponenter kan
användas, är att gamla lösningar används i alltför stor utsträckning. Detta menar Svensson och
Malmqvist (2001) kan hindra konstruktören att tänka utanför ramen och introducera nya lösningar
till ett problem.

3.6. DFx - Design for X
Begreppet Design for X eller DFx är ett samlingsnamn för flera stödmetoder/riktlinjer som kan vara
konstruktionsverktyg för olika ändamål, beroende på vad X representerar. Dessa är alla avsedda att
användas under konstruktionsfasen, som stöd för konstruktören vid utvecklandet av nya produkter.
DFx hjälper utvecklare att hålla reda på och jämföra olika faktorer som på något sätt kan påverka en
produkt.
De områden som beskrivs i följande underavsnitt är exempel på metoder och tillvägagångssätt som
är särskilt intressanta för konstruktören, i det avseendet att reducera ledtid från konstruktion till
färdig produkt. Att tänka på är att dessa begrepp i många fall är väl integrerade i varandra, varmed
det kan vara svårt att peka på exakt vad i en produkt som är anpassat för exempelvis montering
kontra tillverkning.
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3.6.1. DFA - Design for Assembly
I egenskap av konstruktör är det väsentligt att fundera över hur produkten som konstrueras ska
kunna monteras ihop på ett snabbt och intuitivt sätt. Norell (1992a) menar att DFA är en stödmetod
för att finna svårmonterade delar i koncept, där den ger möjlighet till ökad integration mellan
konstruktion och produktion. Om en komponent visar sig bidra med särskilt lång monteringstid, bör
denna ses över huruvida dessa funktion kan integreras i annan komponent alternativt ersättas med
ny lösning. Vanliga exempel på sådana komponenter är metallbeslag och muttrar som gjuts in i
plastkåpor. Genom att minska antalet komponenter på detta vis undviks extramoment i
monteringsförfarandet, där den sparade tiden ger mer utrymme för ökad produktionstakt (Ullman,
2003). För enstyckstillverkning kan detta dock vara en oekonomisk lösning, där gjutformar för
endast en detalj sällan tas fram. Däremot kan komponentintegration ändå ske genom att exempelvis
gänga hål i kåpa istället för genomgående skruv med mutter.
Montering av en produkt innebär att en person eller maskin, enligt Ullman (2003), måste:
1.

Hämta komponenter från en hylla eller förråd.

2.

Hantera komponenter; vrida och vända dessa rätt i relation till varandra.

3.

Passa ihop och sätta samman komponenterna.

Svårighetsgraden för ovanstående punkter står i direkt relation till antalet komponenter som ingår i
produkten som ska monteras. Således menas med DFA flytt av komponenter från hylla eller förråd
till ihopmonterad produkt, där varje delmoment i denna process är en monteringsoperation. För
DFA är detta något som kan mätas, beroende på antalet komponenter, varmed ett mått på effektivitet
kan erhållas. En produkt med högt DFA-index (effektivitetsmått) är en produkt med få komponenter
som är enkla att hantera, passas ihop med minimal ansträngning. Vid vidareutveckling av en
befintlig produkt kan effektiviteten enkelt mätas i tid mellan den nya och den gamla (Ullman, 2003;
Ulrich & Eppinger, 2008). En fördel med DFA är den inte kräver någon omfattande kunskap av
monteringsarbete eller produktionsteknik (Norell, 1992a)
DFA är ofta en teknik som förekommer relativt sent i en produktutvecklingsprocess, då produkten
är tillräckligt utvecklad att dess enskilda komponenter och sammanfogningsmetod bestämts. Om
DFA nyttjas tidigt i utvecklingsprocessen varmed uppskattning av DFA-index erhålls (Norell,
1992a), kan konstruktören medvetet se till att nyttja standardkomponenter och återanvända
beprövade lösningar.
För optimering av en produkt för DFA finns flera olika angreppssätt, vilka listas nedan.

•

Vertikal montering - Komponenter monteras vertikalt så att dessa hålls samman med hjälp av
tyngdkraften; nerifrån och upp.

•

Styrspår - Detaljer nyttjar styrspår för att minska finmotoriska (tidskonsumerande) krav på
montören; exempelvis fasning vid cylinderpassning, orienteringskrav vid montering.

•

Komponentorientering - Se till att komponenter levereras till montering rätt orienterade (i rätt
läge) för att minska den enskilda komponenthanteringen.

•

Enhandsmontering - Arbete som kan utföras med en hand är mindre ansträngande än för två
händer.

•
•

Snäppfästen - Minskar behovet av särskilda verktyg.
Självlåsande komponenter - Minskar behovet av efterdragning eller justering från montör för
att detaljen ska vara korrekt monterad.
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3.6.2. DFM - Design for Manufacturing
En sammanfattande beskrivning enligt Ullman (2003) gällande DFM, är att komponenters form och
funktion bestäms utifrån förutsättningarna för att minska ledtid och komplexitet för tillverkning. I
kontrast till vad som beskrivs i 2.6.1 DFA - Design for Assembly, där hänsyn tas till montering av
samtliga komponenter som grupp, ser DFM till varje enskild komponent. DFM är därmed den
teknik som berör vad enskilda komponenter ska ha för funktion och hur de ska utformas; för att
tillsammans bilda en produkt.
Genom att ta fram komponenter som passar in i ett särskilt tillverkningsflöde (exempelvis enbart
fräsning eller svarvning för skärande bearbetning), skapas utrymme för en mer effektiv och mindre
kostsam tillverkning. För detta måste dock hänsyn tas till vilka verktyg som kommer användas,
samt hur detaljen ska spännas upp i maskin, jigg, chuck eller motsvarande. Vid gjutning måste även
komponenter formas för att lätt kunna frisläppas från formar.
DFM är en av de mest integrationskrävande momenten i en produktutveckling, då
informationshanteringen kräver särskild kunskap inom nedanstående områden (Ulrich & Eppinger,
2008).

•
•
•

Skissteknik, ritningsframställning, produktspecifikationer och konstruktionsalternativ.
God kunskap och förståelse av tillverknings- och monteringsprocesser.
Förmåga att uppskatta tillverkningskostnader, produktionsvolym och samordningsförmåga
inför produktionsstart.

Inom DFM finns flera riktlinjer som en konstruktör bör vara införstådd med under
konstruktionsarbetet. Detta för att modeller och ritningar inte ska utformas med onödigt kostsamma
detaljer eller rentav bli omöjliga att tillverka. Sådana misstag innebär omarbete som i sin kräver
extra tid och kostar pengar. Nedan listas några viktiga principer vid konstruktion för tillverkning,
DFM, enligt Ullman (2003).

•
•

Reducera antalet komponenter - Komponentreduktion minskar produktens totalvikt.

•

Monteringsmässigt enkelriktat - Forma komponenter så att endast en monteringsriktning är
möjlig. Detta minskar risken för felmontage och kostsamma haverier som följd.

•

Använd standardkomponenter - Minskar behovet av att tillhandahålla ett stort urval av
komponenter och verktyg, vilket bland annat underlättar vid montering och underhåll.

•

Val av fästelement - Bör hållas till ett minimum, särskilt om dessa är separata komponenter då
dessa bidrar mycket till produktens totalkostnad. Om fästelement/fästanordningar ska
användas bör dessa minimeras sett till storlek och typ.

•

Kablage och andra flexibla delar - Är generellt svårhanterliga vid montering. Användande av
stela kroppar är att föredra.

•

Dimensionering - Bör göras från en fix referenspunkt då detta förenklar mätning och
minimerar uppkomst av fel toleranser. Vidare bör dimensioner vara uppmätta från punkter
eller ytor på en komponent. Mätpunkter i rymden är därmed olämpliga ur
tillverkningssynpunkt.

Robust konstruktion - En konstruktion som optimerats på så sätt att avvikelser från den
nominella specifikationen innebär minimal kvalitetsförlust.
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•

Stora radier - Är i allmänhet praxis för de flesta processer såsom gjutning och
friformsframställning, då risken för spänningskoncentrationer minskar. Vidare är vassa hörn
ett problem för gjutna detaljer.

•
•

Toleranser - Ska inte anges noggrannare än nödvändigt; ju noggrannare desto större kostnad.
Ytjämnhet - Ska inte anges noggrannare än nödvändigt; ju noggrannare desto större kostnad.

3.7. Riskhantering
Att utveckla, och då kanske framförallt nyutveckling, är ett risktagande. Det är då viktigt att dessa
diskuteras i ett inledande skede av projektet, för att belysa riskkällor och ta fram en handlingsplan
om problem skulle uppstå. Nedan presenteras en riskhanteringsmetod som kan vara till stöd vid ett
utvecklingsprojekt.
3.7.1. FMEA - Failure Mode Effect Analysis
FMEA är en riskhanteringsmetod för analysering av potentiella tillförlitlighetsproblem i
utvecklingsprojekt (Norell, 1992a). Syftet är att skapa bättre kontroll under konstruktionsfaserna
genom att problem lyfts fram varefter handlingsplaner utformas (Ebrahimipour, Rezaie och
Shokravi, 2010). Norell (1992a) beskriver hur FMEA som stödmetod kan hjälpa konstruktören att
finna potentiella fel på en produkt tidigt i produktutvecklingsprocessen. Placerat i en generell
arbetsprocess passar FMEA bäst in i det konceptuella konstruktionsstadiet samt vid
detaljkonstruktion. Däremot menar Norell (1992a) att FMEA kan användas även under förstudien, i
den mån koncepten är tillräckligt utvecklade. Dessutom går metoden snabbt att lära ut och
implementera i en produktutvecklande verksamhet.
FMEA används för att skapa handlingsplaner för att mildra eventuell inverkan av felaktigheter och
uppkomna problem med en produkt. Genom att bedöma effekten av ett fel, sannolikheten att felet
uppkommer samt sannolikheten att felet upptäcks, kan det i en konstruktion identifieras var de
allvarligaste farorna finns, se Tabell 1 nedan (Gigi, DeCarlo och Williams, 2005).
Tabell 1. FMEA faktorer att hänsyn till samt dess definition.

FMEA faktor

Definition

Konsekvens av fel/haveri

Fastslå ett normaliserat värde för hur allvarliga
konsekvenserna blir om ett fel.

Sannolikhet att haveri inträffar

Utvärdera och fastslå ett värde för sannolikheten
att ett fel skall uppstå.

Sannolikhet att man hinner upptäcka haveriet

Fastslå ett värde för sannolikheten att det
nuvarande systemet upptäcker det som kan
orsaka ett fel, därmed förebygga att felet sker
eller de konsekvenser felet medför.

Utifrån ovanstående definitioner för inblandade faktorer beskrivs FMEA i en stegmodell bestående
av nio steg (Ebrahimipour et al, 2010), enligt nedan.
1.

Beskrivning av produkten eller processen.

2.

Definiera funktioner.
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3.

Identifiera potentiella felmoder.

4.

Beskriv effekterna av felmoderna.

5.

Bestäm orsakerna.

6.

Ta fram riktlinjer för nuvarande arbetssätt eller kontrollsystem.

7.

Beräkna risk.

8.

Agera på riskerna.

9.

Uppskatta resultat.

För risktalet som ska beräknas i FMEA-processen, beskriven i steg sju ovan, tas hänsyn till hur ofta
felmoder antas uppkomma (O), sannolikheten att felmoderna undgår att upptäckas (D) samt dess
allvarlighetsgrad (S). Alla dessa steg uppskattas på en skala 1-10, ju högre siffra desto allvarligare
(Leeuwen, Nauta, de Kaste, Odekerken-Rombouts, Oldenhof, Vredenbregt och Barends, 2009). Det
beräknade risktalet (R) är produkten av O, D och S där maximalt uppnåeligt värde är 1000, se
Ekvation 1 nedan.

R = O!D!S

(1)

Genom att beräkna risktal R, enligt Ekvation 1, erhålls vidare en slags arbetsordning för hur
riskerna bör hanteras; de med störst risktal ges högre prioritet.
Något som Ebrahimipour et al (2010) vidare beskriver är att efter varje ändring eller uppdatering i
en produkt eller process kan nya felmoder uppstå. Utifrån vidtagna åtgärder bör därför ännu en
FMEA genomföras för kontroll (Norell 1992a).
Vid själva genomförandet av FMEA rekommenderas att grupper med blandade kompetenser sätts
samman. Vidare bör endast en person i arbetsgruppen representera en viss kompetens, vilket i fallet
mellan konstruktion och tillverkning även kan bidra till förbättrad integration (Norell, 1992a). En
blankett utifrån modell för konstruktions-FMEA, enligt Norell (1992a), ses i Bilaga C - FMEA för
konstruktion.

3.8. Konceptutvärderingsmetod
Utifrån idéer som formats till konceptlösningar för ett problem, kommer utvecklingen till ett läge då
beslut måste tas för vilket koncept som ska utvecklas vidare. Ofta finns intresse att utveckla alla
koncept, men för att ett projekt ska vara ekonomiskt hållbart krävs dock att resurser placeras rätt.
Det krävs således en metod för hur koncept, som sinsemellan kan vara olika, kan jämföras och
utvärderas utifrån fastställda, ofta starkt kundrelaterade, kriterier.
3.8.1. Pugh beslutsmatris
En väletablerad utvärderingsmetod för olika koncept är Pughs metod, vilken även kallas
beslutsmatris (Ullman, 2003). Den är relativt enkel att genomföra och går snabbt att lära sig.
Avsikten med metoden är snabbt kunna avgöra vilka koncept som kan avfärdas, alternativt
förbättras gentemot de uppställda kraven (Ulrich & Eppinger, 2008). Genomförandet görs i grupp,
dock inledningsvis individuellt, för att se om respektive gruppmedlem har liknande uppfattning om
koncepten utan att gruppens medlemmar påverkat varandra. Dessutom bör inte kundviktningen tas
med från början, då den annars skulle kunna påverka resultatet i förväg. Resultatet från jämförelsen
leder till diskussioner, varmed proceduren upprepas tills alla är överens.
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Beroende på vald litteratur (Ullman, 2003) och (Ulrich & Eppinger, 2008) så visar de lite olika
utförande av Pugh-metoden. I Tabell 2 förevisas den som beskrivs av Ullman (2003).
Tabell 2. Grundstrukturen för en viktad beslutsmatris enligt Ullman (2003).

Krav / Kriterium

Vikt

Koncept 1

Koncept 2

Krav x

y

0

+

.

.

+

0

.

.

-

.

.

0

Krav xx

yy

+

Antal +

2

Antal -

1

Total +/-

1

2

Viktat resultat

y ! 0 + ... + yy !1

y !1 + ... + yy ! ("1)

R
E
F
E
R
E
N
S

Koncept 3

+
+
3
1

I Tabell 2 ovan är metoden att mot ett förvalt koncept (se Koncept 2) som referens jämföra med
andra (Koncept 1 och 3), där dessa ansätts, subjektivt, som bättre (+ = 1), sämre (- = -1) eller
likvärdiga (0 = 0) i förhållande mot satta krav. Dessa tecken summeras för respektive koncept, för
att ge en fingervisning om vilket som är bäst. Exempelvis innebär summeringen för ovanstående
exempel att Koncept 3 blir det bästa valet (1 + 1 + 1 + (-1) = 2), medan Koncept 1 blir näst bäst (1
+ 1 + (-1) = 1). Antalet koncept som visas i ovanstående modell kan självfallet vara fler, vilket ökar
komplexiteten i jämförandet. I sådant fall kan det vara lämpligt att gentemot favoriten vikta övriga
koncept.
För att ge större tyngd i utvärderingen involveras därefter kundviktningen (y-värden i tabell) som
faktor gentemot hur koncepten värderats/summerats mot uppställda krav (x-värden i tabell).
Viktningsfaktorn i Pugh-matrisen multipliceras således med 0, 1 eller -1 vars numeriska värden
slutligen summeras. På detta sätt åskådliggörs kundens värdering i konceptutvärderingen, vilket kan
påvisa en eventuellt större differens än den tidigare summeringen. Den kundviktning som används
som faktorn, kan vara den som framkommit från en QFD. På sådant vis kan en koppling skapas från
kundkrav till konceptutvärderingen (Ullman, 2003).
Anmärkningsvärt är att det förvalda konceptet inte behöver vara resultatet av en produktutveckling
av det slag som ska jämföras. Detta koncept kan vara en befintlig produkt i företagets produktflora
eller en konkurrerande produkt (Ulrich & Eppinger, 2008).
Då kundens behov tillfredsställs genom hänsynstagande vid konceptutvärderingens viktning, så kan
konceptet/produkten generera ett större mervärde än konkurrenters. Detta skulle kunna innebära
goda konkurrensfördelar för företaget.
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3.9. Grafisk solidmodellering - CAD
Computer Aided Design eller CAD är idag det verktyg som används primärt av konstruktörer vid
framtagning och utveckling av nya produkter. Utifrån färdiga 2D-ritningar kan konstruktören skapa
tredimensionella solidmodeller med vilka produkten byggs samman, eller åt andra hållet att skapa
layout-, detalj- och sammanställningsritningar utifrån 3D-modeller. CAD-system underlättar även
förståelsen hur produkter utvecklas; komponenter blir mer detaljerade och system anpassas att
fungera ihop (Ullman, 2003). Enligt Ullman (2003) har CAD-system både positiva och negativa
sidor enligt nedan.
Fördelar (+) med CAD-system:

•

Solidmodeller skapar förutsättningar för snabb visualisering av koncept, samt se hur en
produkt är byggd och fungerar utan behovet av fysiska prototyper.

•

Risken att fel i ritningar uppstår minskar då solidmodellers egenskaper, dimensioner och
toleranser som utvecklas endast sparas på ett ställe.

•

Gränssnitt mellan komponenter kan enkelt anpassas, för att dessa ska passa ihop när
tillverkningsunderlag tas fram.

•

Detalj- och sammanställningsritningar skapas halvautomatiskt utifrån solidmodeller, behovet
av specialkompetens inom särskilda ritmetoder och ritningsstandarder minskar därmed.

•

Solidmodeller kan användas för framställning av figurer för tillverkarens bättre förståelse,
samt bistå med information för produktens eftermarknad.

Nackdelar (-) med CAD-system:

•

CAD som konstruktionshjälpmedel tenderar att minska användandet av handskisser. Sådana
skisser är ett snabbt sätt att få fram många idéer, i jämförelse med CAD där en idé ofta tar
lång tid att modellera. Detta innebär att antalet koncept kan bli mycket färre än önskat.

•

För mycket tid läggs ofta på detaljkonstruktion för tidigt i processen. Ofta kräver CAD-system
en viss lägsta detaljnivå för att ens kunna skapa en grov skiss. Därför är det inte ovanligt med
ett motstånd till att mindre lyckade idéer stryks, beroende på den dyrbara tid som lagts ned på
arbetet.

•

Mycket tid läggs på att endast hantera CAD-verktyget. Inlärningströskeln är olika beroende på
vilket CAD-verktyg som avses användas, den tid ett system tar att lära sig är ej bidragande till
utveckling av produkten.

CAD och/eller CAE är de datorstödda hjälpmedel som kan bidra till ökad integration i alla led, bl.a.
mellan konstruktion och tillverkning. Integration i detta fall innebär delning av digital information
för att hålla ned ledtider och minska antalet felkällor (Norell, 1992). Browning (1998) menar att
CAD-verktyg är oerhört viktiga integrationsmekanismer för kommunikation mellan olika
ingenjörsdiscipliner.
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3.10.Ritningen som informationsbärare
Bland konstruktörer är ritningen givetvis inte den enda informationsform som föredras som
kommunikationshjälpmedel, däremot är ritningen en viktig del i tekniska utvecklingsprojekt. Detta
då ritningar avser förmedla viktiga idéer, både i översiktlig skissform och för detaljkonstruktion, för
hur slutprodukten kommer fungera och bete sig (Ullman, 2003).
Den mer formella typ av ritningar som levereras till tillverkning och/eller kund är en utveckling av
något som varit i mer abstrakt form tidigare. Enligt Ullman (2003) klarar en skicklig konstruktör att
med ritningen, i form av skisser, presentera och förmedla idéer snabbt för sina kollegor. Det
huvudsakliga syftet med ritningen beskrivs nedan.

•
•
•

Representation - Av konstruktionens geometriska form och utseende.

•
•

Simulering - Av produktfunktioner.

•

Vara en förlängning av konstruktörens minne - Konstruktörer använder ritningar omedvetet
som en del i problemlösningsprocessen som minnesstöd.

•

Verktyg för idésammanfogning - Lösa idéer sätts samman för att tillsammans utgöra grunden
för nya koncept.

Kommunicera och förmedla idéer - Mellan konstruktörer och tillverkare.
Underlätta analys - Avsaknad av mått och toleranser beräknas utifrån ritning, varmed detta
bör vara komplett.
Helhetskontroll - Alltmedan skisser och andra ritningar skapas, uppfattas brister som måste
konstrueras om alternativt kompletteras lättare. En annan konsekvens är att brister lätt kan
formuleras i en att göra lista, för att konstruktionen ska bli komplett.

Enligt Ullman (2003) måste dock en viss försiktighet tas gällande slutritningens faktiska
överensstämmelse mot slutprodukten. Fyra faktorer till varför slutproduktens utseende avviker från
ritning listas nedan.
1.

Ofullständiga ritningar.

2.

Komponenterna går ej att tillverka enligt specifikation.

3.

Ritningarna är tvetydiga.

4.

Komponenter kan inte monteras samman om de tillverkas enligt specifikation.

För fjärde punkten ovan kan däremot dagens moderna 3D CAD-system öka konstruktörens insikt
för hur detta ska undvikas.
CAD-program idag har på sätt och vis suddat ut gränserna mellan ritningstyperna. Detta som en
konsekvens av att exempelvis delsystem i en produkt utvecklas kontinuerligt, varmed inledande
konceptritningar blir de slutliga detalj- och sammanställningsritningarna. Allteftersom ritningar
utvecklas blir bilden av slutprodukten och dess funktioner klarare, då mer kunskap erhålls under
arbetets gång (Ullman, 2003).
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3.10.1.Layoutritningar
En layoutritning är det levande dokument som oftast finns med under hela utvecklingsprojektet.
Denna ser till produktens huvudkomponenter och gränssnitten däremellan, se Figur 7 nedan.

Figur 7. Exempel på layoutritning där produktens huvusakliga komponenter ses; två axlar sammankopplade med kedja
utplacerade på en plåt.

Då layoutritningen förändras över projektets gång skall det finnas dokumentation för varje ändring,
genom stigande revisionsnummer och/eller beslutsdokumentation. Vidare är att denna ritning i
egenskap av måttstock eller riktmärke ej bör innehålla toleransinformation om detta inte är absolut
nödvändigt (Ullman, 2003). Således är endast de viktigaste måtten
utsatta, där noteringar endast är
-./0123(4546178
till för att förklara en komponents eller produktens funktion.
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Allteftersom detaljritningar för produktens ingående komponenter tar form, tappar
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layoutritningen sitt syfte. Däremot
om produkten ritats i CAD, så menar Ullman (2003) att
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
informationen från layoutritningen ofta blir grunden för detalj- och sammanställningsritningar.

Fördelen med en 3D-modell som stöd för layoutritningen är att denna erbjuder god överblick över
geometrier, samt viktig input för vad som krävs för mer detaljerade ritningar. Däremot är en nackdel
att för mycket tid läggs på denna modell, så att senare nödvändiga ändringar blir dyra och/eller ej
implementerade.
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Figur 8. Exempel på detaljritning med dimensionering och toleransutsättning.

Dimensionering på detaljnivå kräver toleranser. Om inte särskilda toleranser angivits i
detaljritningen, så gäller ändå särskilda standarder vilka då kan vara företagsspecifika (Ullman,
2003).
Standardtoleranser gäller generellt för alla angivna dimensioner, förutom där särskild noggrannhet
efterfrågas. Dimensioner med särskild noggrannhet anges med en övre- respektive nedre gräns mot
basmåttet. Den toleransstandard som gäller för detaljen brukar anges i ritningens rithuvud,
exempelvis ISO 2768-m, för vilken dokumentation finns särskilt beskriven.
Val av material och tillverkningsinformation måste anges tydligt, tillsammans med eventuella krav
på framställningsprocess såsom målning, härdning, eloxering eller dylikt. Dessutom då
detaljritningen är den lägsta nivå för vilken komponenter beskrivs, som skickas till tillverkning,
måste dessa godkännas av särskild granskning och ledning. Därför är det vanligt att ritningen
innehåller signaturfält som standard (Ullman, 2003).
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Figur 9. Exempel på sammanställningsritning i form av en sprängskiss för att visa hur komponenter hänger ihop.

En sammanställningsritning är väldigt lik en layoutritning till utseendet, men med ett annat syfte där
särskild information pekas ut. Varje ingående komponent i ritningen är knuten till ett
identifieringsnummer eller bokstav, som hör samman med en styckeslista (se 2.10.4 Styckeslistor BOM). Denna lista förklarar i sin tur vad komponenten heter, artikelnummer, kvantitet och
exempelvis material. Vidare beskriver Ullman (2003) hur sammanställningsritningar även kan ge
information med hänvisning till andra dokument, såsom detaljritningar eller monteringsanvisningar.
Likt detaljritningar har sammanställningsritningar också särskilda fält i ritningshuvudet för
godkännande från granskning och ledning (Ullman, 2003).
3.10.4.Styckeslistor - BOM
Styckeslistor eller Bill of Materials (BOM) är en produkts innehållsförteckning, där varje ingående
komponent tecknats ned. Denna framställs ofta utifrån ett kalkylblad, vilken inledningsvis i ett
utvecklingsprojekt kan hållas separat för att senare infogas i en sammanställningsritning, se 2.10.3
Sammanställningsritningar. Detta är något som till stor del kan automatiseras med ett modernt
CAD-system, genom att detaljinformation läggs till individuellt när berörd komponent skapas i
CAD-programmet. BOM-listan i sammanställningsritningen uppdateras därefter med denna
information, allteftersom denna tar form (Ullman, 2003). Exempel på vad för slags information en
styckeslista kan innehålla ses i Tabell 3.
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#

Tabell 3. Exempel på typisk styckeslista (BOM) enligt Ullman (2003).

Detalj

Artikelnr

Antal

Namn

Material

Leverantör

1

4356600

1

Axel

SS-2172 (S355J2)

Gjuta Inc.

2

1650042

1

Kullager 25x47x8

-

Kullagerfabriken

3

4356799

1

Axelbricka

SS-2172 (S355J2)

Gjuta Inc.

4

1653320

4

M6 insex hålskruv

-

Skruv-o-mutter AB

…

…

…

…

…

…

3.11.Standarder i utvecklingsprocessen
Överallt i världen är människor omgivna av standarder; kör bil, pratar telefon, lagar mat eller
exempelvis spelar spel på datorn. Allt detta fungerar tack vare standardiseringar, vilket innebär att
vardagslivet vore aningen krångligare om de inte fanns menar SIS (2010). Eftersom vår tillvaro är
så pass fylld av standardiseringar av olika slag tänker vi knappast dem som just standarder. De stora
fördelarna är något som blir märkbart först efter att de varit i bruk ett tag. För konstruktören är
standarder något som blir särskilt aktuellt då detaljritningar (se avsnitt 2.10.2 Detaljritningar) ska
tas fram för tillverkning. Dessa kan vara allmänt framtagna internt på konstruktionsföretaget eller
hänvisa till en internationell standard, ISO. De som används inom DynaMate IS avdelning för
mekanisk konstruktion beskrivs i följande avsnitt.
3.11.1.Ritningsstandarder inom DynaMate IS
För den allmänna toleranssättningen av ytor, spel- och greppassningar används den som beskrivs av
Björk och sammanfattad av DIS huvudägare Scania CV AB. Dessa är särskilt framtagna för
verktygspassningar, vilka är grundade på allmänt förekommande konstruktionsfall. För komplett
sammanfattning av den som efterföljs av DIS, se Bilaga D - Allmän ritningsstandard.
De ritningsstandarder som gäller för icke toleranssatta mått i ritningar framtagna av DynaMate IS
beskrivs av SS-ISO 2768-1 (SIS, 1990) och 2768-2 (SIS, 1992). Dessa två delar med liknande
standardiseringsnummer beskriver olika typer av toleranssättningar på ritningar. SS-ISO 2768-1
beskriver toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkta toleransangivelser, medan SS-ISO
2768-2 anger form- och lägestoleranser för element utan direkta toleransangivelser.
Generellt för båda delarna av SS-ISO 2768 är att alla komponenter har en specifik storlek och
geometrisk form. Eventuella avvikelser (form, riktning och läge) sker mot en bestämd gräns, efter
vilken komponentens funktion försämras. De toleranser som sätts på en ritning måste därför vara så
fullständiga som möjligt, så att inga mått eller geometrier lämnas åt verkstadens avgörande. Genom
att därför utnyttja SS-ISO 2768 kan man lättare garantera att ritningar är kompletta (SIS, 1990; SIS,
1992). Vidare gäller att vald toleransklass ser till den noggrannhetsnivå som respektive företag
klarar av.
En sammanfattande lathund av SS-ISO 2768 för konstruktörer ses i Bilaga E - Lathund för SS-ISO
2768.
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3.11.2.CE-märkning
CE är en förkortning av Communitas Europea, vilket är den latinska benämningen av europeiska
gemenskapen (EG). Själva CE-märkningen, som blev standard 1993, innebär att produkten uppnått
vissa EG-krav för att få säljas fritt inom EES3. CE-märket, se Figur 10, betyder att tillverkaren eller
importören säkerställt att produkten uppnått de hälso- och säkerhetskrav som EU ställt på berörd
produktgrupp (CE=säkerhet, 2010).

Figur 10. CE-symbol på produkter som uppnått grundläggande säkerhetskrav.

Det är idag tillverkaren eller importören själv som sätter CE-märket på produkten när den uppfyllt
säkerhetskraven. Beskrivet av CE=säkerhet (2010) består dessa krav av framtagande av
bruksanvisning, sammanställd teknisk dokumentation samt en undertecknad ”EG-försäkran om
överensstämmelse”. I de fall som produkter anses vara särskilt riskfyllda eller att produkten måste
genomgå testning, kräver EG-direktiven att tillverkaren måste vända sig till oberoende
tredjepartsorgan. Dessa organ är i sin tur särskilt certifierade för att få utföra testning, utsedda av
EU.
De produkter som konstrueras av DynaMate IS måste, enligt ovanstående, därför dokumenteras
korrekt för att få bära CE-märket, därmed kunna säljas inom EES.

3.12.Nulägesanalys av DynaMate IS
Nulägesanalysen för DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion utgår till stor del från en
värdeflödesanalys, VFA, som genomfördes internt under hösten 2009. Denna utgick från att följa ett
uppdrag från kund till levererad produkt, där ledtider respektive faktisk arbetstid specificerades
(DynaMate IS, 2009). Syftet med undersökningen var att finna förbättringsmöjligheter för att bidra
till ökad leveranssäkerhet och mer effektivt arbete.
3.12.1.Genomförande och målsättning med VFA
Gruppen som genomförde VFA på DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion bestod främst
av representanter från nämnd avdelning, samt en representant för kunden vilket i detta fall var
tillverkningen/verkstaden. De arbetssteg som efterföljdes var enligt nedan.
1.

Kartläggning av nuvarande situation

2.

Bedömning av potential

3.

Hitta Lean4 förbättringar

4.

Visualisera ny situation

5.

Skriva projektplan för åtgärder

3

EES - EU, Norge, Island och Liechtenstein.

4

Lean - syftar till att identifiera och eliminera alla faktorer i en process som inte skapar mervärde för slutkunden.
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Resultaten från undersökningen baserades på fyra definierade nyckeltal; leveranstid, intern kvalitet,
extern kvalitet och planeringssäkerhet.
3.12.2.VFA-resultat för nuvarande situation
Resultatet från DynaMates (2009) analys av nuvarande arbetssätt gav följande åsikter.

•
•

Aktuell ledtid i anbudsfasen är mestadels väntetid.

•
•
•

En översikt över hur pågående uppdrag ligger i arbetsprocessen saknas.

Genomförandefasen består av mycket väntetid. Sent tillkomna ändringar påverkar ledtiden än
mer negativt.
Antalet standardiserade verktyg som är tillgängliga för alla är för få.
Arbetsprocessen är inte transparent samt starkt individberoende.

För den genomförda VFA sökte gruppen efter slöserier i arbetsprocessen, där slöserier definierades
som onödigt arbete eller arbete som forcerats fram och gett upphov till nödvändiga justeringar i
senare. Gällande onödigt arbete avsågs sådant som uppkommer som en följd av otydliga
kravspecifikationer och/eller arbete på för djup detaljnivå. För justeringar i efterhand menar
DynaMate (2009) att detta kan bero på att nästa steg i arbetsprocessen tas för tidigt. Som kund,
tillverkning/verkstad, uppstår även slöserier som följd av ofullständiga ritningar eller ej optimerade
konstruktioner.
De sex främsta slöserierna för DynaMate IS verksamhet ses i nedanstående fallande ordning.
1. Otydlig, ej komplett kravspecifikation eller förändrar kravbild.
2. För ingående detaljnivå i anbudsfas.
3. Arbetsprocessen går för fort fram; man går in i nästa fas för tidigt.
4. Ritningar har onödiga faser och radier.
5. Tidigare kunskap och konstruktionslösningar används inte.
6. Undermålig dokumentationsstruktur.
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3.12.3.Konstruktörens nuvarande arbetssätt
För ökad förståelse för hur konstruktören faktiskt arbetar i konstruktionsuppdrag idag, söktes en
mer illustrativ beskrivning. Denna utformades i samråd med konstruktörerna, där dess schematiska
uppbyggnad ses i Figur 11.
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Figur 11. Schematisk processillustration över konstruktörens arbetssätt idag.

Konstruktören tilldelas konstruktionsuppdrag relativt sent i processen då det ursprungliga problemet
som, kunden ville ha hjälp med, först prissatts preliminärt och skickats tillbaka till och från kund.
Efter att kunden godtagit prisförslag kan så ett konstruktionsuppdrag formuleras, varefter detta
åläggs en konstruktör.
Ofta är det heller inte samma konstruktör som lämnat anbud som sedan får uppdraget. Detta innebär
att ännu en konstruktör måste sätta sig in i problemet, vilket kan resultera i att en ny idégenerering
krävs och kollegor tillfrågas för mer information.
Under den korta förstudiefasen följt av genomförandefasen sker särskild kontakt med kund; för
avstämning av krav och lösning på konstruktionsproblem. Tillverkningen blir generellt, enligt
illustration i Figur 11, inblandade först väldigt sent i genomförandefasen då tillverkningsunderlaget
ska tas fram. Den faktiska dokumentationen är dessutom ofta väldigt bristfällig rörande beslut och
avstämning mellan uppdragets faser. Ofta är det bara berörd konstruktör som vet ungefär i vilket
skede uppdraget befinner sig i.
Inte alltför sällan krävs dessutom omtag i konstruktionsarbetet där ännu en idégenerering blir
nödvändig för att komma runt problem. Alternativt att den första lösningen visat sig för dyr och/
eller ej uppfyller kundkraven. Detta ger därmed upphov till tidsbrist och stress, där dialogen mot
tillverkningen blir bristande och tillverkningsunderlaget från konstruktören ofta skickas försent.

3.13.Ärendehanteringsverktyg på DynaMate IS
Ett internt IT-verktyg för ärendehantering har relativt nyligen tagits fram som ett processhjälpmedel
för DIS direkta behov. Denna utvecklades i samband med att den tidigare uppdragshanteraren, i
form av ett MS Excel-dokument, med kommentarer för uppföljning, blev alltför omfattande och
svårhanterlig.
Den nya ärendehanteringsmodellen är istället uppbyggd som en automatiskt expansiv databas i MS
Access, där varje uppdrag (ärende) får ett automatiskt genererat identifikationsnummer med
tillhörande mappstruktur. Den konstruktör som tilldelats ärende har möjlighet att göra noteringar
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direkt i ärendet under arbetets gång. Dessa kan innefatta exempelvis överenskommelser mellan DIS
och kund samt hänvisningar till de verktygsnummer som betecknar produkten i ENOVIA 5.
Databasen kan även generera arbetslistor, där uppdrag på respektive konstruktör kan ses, för vilket
även tidsrapportering sker. Detta skapar således faktureringsunderlag, som i sin tur enkelt kan
vidarebefordras till ekonomiavdelningen som står för själva faktureringen.

5

ENOVIA är en PDM-produkt från Dassault Systèmes.

32

4.

RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNING

Detta avsnitt beskriver det resultat som erhölls från intervjuerna och gruppreflektionen.

4.1. Intervjuer
Den primära metoden att få information till projektet har varit med hjälp av intervjuer.
Konstruktörer internt på DynaMate IS och tillverkare inom DynaMate AB har varit de huvudsakliga
respondenterna, men för jämförelse och ökad reliabilitet och validitet i undersökningen har även
externa företag kontaktats. Externa företag definieras för detta arbete som tillverkare, som ej
tidigare tagit del av tillverkningsunderlag från DIS avdelning för mekanisk konstruktion.
Antalet respondenter på DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion omfattade samtliga sex
konstruktörer och en avdelningschef. Detta ansågs rimligt då både antalet konstruktörer är relativt
litet, samt för att få input från så stor andel av konstruktörerna som möjligt. För DynaMate AB var
antalet respondenter åtta stycken, med varierande yrkesroller såsom svarvare, fräsare, CNCoperatörer, slipare, driftledare och beredare.
Externa företag som nyttjats för jämförelsedata var Weldor AB och Rytterne mekan AB. Antalet
respondenter från respektive företag var till antalet fem stycken; totalt 10 respondenter. Båda
företagen sysslar med enstyckstillverkning utifrån levererat konstruktionsunderlag, men med lite
olika inriktning.
Weldor AB är ett av Västra Mälardalens ledande företag inom svets och smide, beläget i Köping
och Kungsör. Företaget har levererat svets- och smideskonstruktioner till både stora och små företag
sedan 1974 och sysselsätter idag 23 personer. Weldor har ingen egen konstruktionsavdelning, utan
tar del av andras ritningsunderlag för tillverkning av stålkonstruktioner för bland annat
byggnadsindustrin (Weldor, 2010).
Rytterne mekan AB är ett enstycks- och legotillverkande företag placerat i Västerås, som har
skärande bearbetning i form av svarvning- och fräsning som främsta kompetens. Företaget bildades
1975 och sysselsätter ungefär 30 personer. Rytternes kunder är bland annat ABB-företagen samt
andra företag inom bil-, tåg-, läkemedels- och specialmaskinbranscherna (Rytterne, 2010).
Resultaten är i detta avsnitt sammanknutet med frågeordningen i de intervjuguider som använts för
tillverkning respektive konstruktion. Dessa ses i sin helhet i Bilaga F - Intervjuguider.
4.1.1. Konstruktion - Påståenden
Ofta vet konstruktören inte riktigt hur man ska gå tillväga när denne ställs inför nya problem,
respondenterna menar att det då gäller att ”(…) få in mer information för att bringa klarhet i vad
som ska göras”. En respondent menade att det är sällan man vet hur problemet ska tas an, särskilt
då man är första kontakten kunden tar med konstruktionsavdelningen. Då kund och användare
dessutom kan vara helt olika personer avser konstruktören helst att ta kontakt direkt med
användaren som behöver hjälp. Detta kan ge värdefull input och eventuellt även förslag till lösning
direkt. Beroende på kontakt mellan konstruktör och användare är möjligheten till att få denna
information varierande, varmed ställningstagandet till första frågan blir relativt neutral. En
konsekvens till hur bra information konstruktören får till problemet inledningsvis, menar
respondenterna att det även är olika svårt att sålla bland sina idéer. Någon formell metod för detta
saknas, en respondent menade att det är upp till konstruktören att själv avgöra vilken lösning som
ska användas utifrån tidigare erfarenhet och känsla. En respondent menade att denne anser sig ha en
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god förståelse för vilken idé som ska användas för att underlätta tillverkning, däremot är den
ekonomiska uppfattningen svag. Det relativt neutrala ställningstagandet i första och andra
påståendet illustreras i Diagram 1.
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1. När jag får ett uppdrag vet jag precis hur jag ska attackera problemet.
2. När jag får ett uppdrag vet jag hur jag kan sålla bland mina idéer för vilket som är det bästa ur tillverknings- och ekonomisk synpunkt.
3. Jag vet vilka riktlinjer som gäller för att göra produkten så tillverknings- och monteringsmässigt vänlig som möjligt.
Diagram 1. Sammanställning av påstående 1-3 i intervjuguiden för DIS konstruktion.

Enligt Diagram 1 ses även hur väl respondenterna anser sig vara införstådda med vilka riktlinjer
som gäller för att göra produkten så tillverknings- och monteringsmässigt vänlig som möjligt. En
respondent menade att dennes bristande praktiska erfarenhet av verkstadsarbete, gett upphov till
dålig uppfattning om hur produkter ska formas och konstrueras för detta syfte. I första hand
tillfrågas konstruktörskollegorna annars tillverkningen, eller i värsta fall skickas ritningar ut till
tillverkning som därefter ger kritik som kräver omtag för konstruktören.
Ett problem som respondenterna påtalar i och med sitt ställningstagande för påståendet, om att det
är lätt att kunna hitta gamla lösningar att återanvända för nya konstruktionslösningar, är att det
varierar. De lösningar som är lätta att hitta är de som konstruktören själv har varit med att ta fram.
Svårare, om inte omöjligt, är det att ta del av kollegors tidigare lösningar och ledsagande
information. En respondent menar att svårigheten ligger i hur dokument sparas; hur de namnges och
var de arkiveras. Någon möjlighet att söka dokument, utan att veta identifikationsnummer på
exempelvis ritningar, saknas helt. Den generella uppfattningen om hur lätt det är att hitta gammal
information eller lösningar som stöd vid utvecklandet av nya produkter är väldigt spridd, vilket
illustreras i Diagram 2.
I Diagram 2 redovisas även ståndpunkterna för hur väl respondenterna anser sig veta hur
konstruktionsunderlaget ska sparas så att kollegorna lätt kan ta del av denna information. En
respondent menade att då denne inte är säker på var konstruktionsunderlag ska sparas, uppstår
givetvis problem med att hitta information om tidigare lösningar från andra. En annan menade på
att hanteringssystemet för dokumenthantering, bortsett från ritningar som arkiveras, är dåligt.
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Vidare beskrevs hur ritningar som endast är en del av det beskrivande konstruktionsunderlaget, där
övriga dokument (manualer, beslut etc) som har betydelse, är svåra att hitta. Motsägande
kommentarer var att det personligen inte finns några oklarheter hur dokument ska hanteras, men att
detta uppfylls olika av konstruktörerna; ”jag vet hur det borde vara (…) men jag är inte perfekt, och
det är ingen annan heller”.
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4. Det vanligaste problemet för mig som konstruktör är att hitta gammail info/lösn. som kan hjälpa mig att snabbt leverera nya lösningar.
5. Jag vet hur jag ska spara mitt konstruktionsunderlag så att mina kollegor lätt kan ta del av denna information.
6. Det är lätt för mig som konstruktör att veta var i arbetsprocessen jag befinner mig i, bl.a. med tydliga deadlines (leveransdatum).
Diagram 2. Sammanställning av påstående 4-6 i intervjuguiden för DIS konstruktion.

För påståendet hur lätt det är som konstruktör att veta var i arbetsprocessen man befinner sig i, var
respondenternas uppfattning spridd, se Diagram 2. Flera respondenter menar att som konstruktör
reflekteras sällan över i vilken fas i arbetsprocessen man befinner sig i; dagens arbetsprocess
upplevs väldigt oklar. Det är däremot ofta tydligt när konstruktionsunderlag skall levereras till
tillverkning samt tidpunkt när produkt levereras till kund. I egenskap som konstruktör försöker man
arbeta så strukturerat som möjligt tills den dagen är kommen, med förhoppningen att produkten då
är färdig. Avslutningsvis inflikar en respondent att det är svårt att som konstruktör avgöra när
konstruktionen är färdig; när är konstruktion tillräckligt bra?
Att ta hjälp av sina kollegor är något som respondenterna värderar högt för att lösa sina
konstruktionsproblem. Däremot påpekas att den tillgängliga interna kompetensen inte är komplett
inom alla områden, utan ibland måste information sökas även externt från leverantörer med
särskilda spetskompetenser. Vidare menar en annan respondent att kollegor kan komma och ställa
samma fråga flera gånger, vilket enligt en respondents uppgift beror på bristande dokumentation i
uppdragen. Själva samarbetet anses bra, men kunskapsutbytet något sämre som en konsekvens av
bristande dokumentation och svårighet att i efterhand hitta denna, se Diagram 3.
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7. Samarbetet och kunskapsutbytet med mina kollegor, inom konstruktion, ger mig vad jag behöver för att lösa mina konstruktionsproblem.
8.Att arbeta tillsammans med mina kollegor i konstruktionsprojekt reducerar ledtider.
9. Jag föredrar att arbeta själv för att lösa mina konstruktionsproblem.
Diagram 3. Sammanställning av påstående 7-9 i intervjuguiden för DIS konstruktion.

Respondenternas uppfattning av att arbeta tillsammans med sina kollegor i konstruktionsprojekt för
att reducera ledtider, i form av konstruktionstid, stämmer väl. Däremot påpekar ett par stycken att
det beror på i vilket läge i projektet det sker. För detaljkonstruktion, beräkningar och dylikt menars
att enskilt arbete är att föredra medan grupparbete är att föredra vid exempelvis idégenerering.
Anledningen till att respondenterna ställer sig något neutralt i frågan, är att DIS avdelning för
mekanisk konstruktion har väldigt lite erfarenhet av att arbeta tillsammans i konstruktionsprojekt.
Idag är upplägget kring konstruktionsarbetet uppdelat på individuell basis, men tonvikten för
respondenternas ställningstagande för huruvida de föredrar att arbeta själva för att lösa sina
konstruktionsproblem är att de inte vill det. Kunskapsutbytet som respondenterna menar kan uppstå
med att arbeta tillsammans är positivt både för individens och gruppens utveckling. Dessutom är det
lättare att missa viktiga uppdragsdetaljer som påverkar slutproduktens prestanda vid enskilt arbete.
Baserat på hur konstruktionsunderlaget levereras till tillverkning idag, är efterjusteringar på
slutprodukten väldigt vanligt förekommande enligt respondenternas ställningstagande illustrerat i
Diagram 4. Däremot påpekar en respondent att uppföljningen av genomförda justeringar från
tillverkning tillbaka till konstruktion varierar beroende på hur stora ändringar det handlar om. En
annan menar på att konstruktören avvaktar innan gjorda justeringar förs in i ritningar ifall fler
ändringar tillkommer. Detta för att arbetet tar tid och att antalet ritningsrevisioner inte ska bli så
många.
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10. Efterjustering av levererat konstruktionsunderlag till tillverkning i form av ritningar behöver aldrig göras.
11. Dokumentationsstrukturen (CAD, textdokument etc) fungerar utmärkt idag; det är lätt att hitta information inom ett projekt.
12. Dokumentationsstrukturen (CAD, textdokument etc) fungerar utmärkt idag; det är lätt att hitta information mellan projekt.
Diagram 4. Sammanställning av påstående 10-12 i intervjuguiden för DIS konstruktion.

Som jämförelse mellan de två sista påståendena, i Diagram 4, menar respondenterna att det är
relativt enkelt att hantera dokument i pågående projekt. Däremot blir det avsevärt mycket svårare att
hitta värdefull information mellan projekt inklusive gamla och avslutade projekt. I den mån som
konstruktionsuppdrag genomförts av en konstruktör påpekar en respondent att ”det är hyggligt lätt,
men det är också lätt att gå bort sig i alla information”. Idag finns på DIS konstruktionsavdelning ett
relativt nyinfört ärendehanteringssystem, där varje ärende tilldelas ett nummer. Utifrån detta
nummer kan man söka och finna information om det aktuella ärendet, men utan denna
grundinformation blir det svårt. En annan respondent säger att sökbarheten inom ett projekt är
problematiskt, men det är ännu värre att försöka söka information från andra projekt.
En kommentar gällande hur lätt det är att hitta information är beroende på om denna sparas på rätt
sätt. Det händer ibland att den enskilda konstruktören glömmer att lägga upp dokument i
mappstrukturen, vilket gör att andra inte har denna information att tillgå.
4.1.2. Konstruktion - Öppna frågor
En av de vanligast förekommande svårigheterna för konstruktören är att leverera
konstruktionsunderlag i tid; en respondent menade ”svårt att avgöra när man konstruerat
tillräckligt”. Inte alltför sällan menade respondenterna att det datum som satts för leverans till
tillverkning ofta överskrids, där vidare konstruktion således sker på tillverkningens tid. Ett annat är
hur konstruktören ska hinna formulera manualer och andra funktionsbeskrivande dokument för
produkten till tillverkning och vidare till kund. En annan respondent menar att idéutvärderingen är
svår då någon särskild metod för detta saknas. Istället tillfrågas kollegor hur de uppfattar problemet
och om de tror på den uppkomna idén, någon dokumentation om på vilka grunder ett visst koncept
väljs saknas idag helt. I den form som uppdrag levereras till konstruktören idag menar en
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respondent att det är svårt att veta vad det är som kunden vill ha och egentligen behöver. Detta
behov och önskemål från kunden är inte sällan två helt olika saker.
Av den information som förmedlas med hjälp av ritningar är en svårighet att ansätta rätt
toleransnivå på detaljen som ska beskrivas. Respondenten fortsätter att beskriva hur konstruktören
ofta har svårt att förstå den ekonomiska aspekten, av hur snäva toleranser gör komponenter väldigt
dyra att tillverka.
Vid frågan om vad konstruktörerna idag saknar i sitt nuvarande arbetssätt för att lättare kunna
reducera ledtider inom konstruktion, menar respondenterna att en tydligare och enklare
arbetsmodell eftersöks. Däremot har respondenterna svårt att avgöra hur konstruktionsmässigt stöd i
form av exempelvis en projekttavla kan underlätta arbetet. För den arbetsprocess som gäller idag
fortsätter en respondent att förklara att denna inte efterföljs då den är för svår att förstå; svårt att
veta hur man ska ta till sig den. Jobbiga dokumentationsmoment som CE-märkning sparas till
senare, då denna inte har någon naturlig plats i arbetsprocessen; blir därför ett tungt moment i
uppdragets avslutande. En annan respondent påpekar även att det administrativa arbetet är för
omfattande idag, det finns mindre utrymme för kreativt konstruktionsarbete.
Den faktor som påverkar ledtiderna mest inom avdelningen för mekanisk konstruktion är den
angivna uppdragstiden. Detta menar en respondent påverka arbetet på så sätt att det tenderar att gå
väldigt fort i början, där avgörande beslut fattas snabbt för att eventuellt senare i uppdraget inse att
omtag kommer bli nödvändigt. Eftersom den typ av konstruktionsarbete som utförs endast
förekommer i ett exemplar krävs att konstruktionen blir rätt från början. En respondent menar att
”vi får aldrig en andra chans” och ”om vi tog vara på vår historia (…) kunde söka efter gamla
lösningar” så skulle en hel del tid kunna sparas in. Den del av uppdragsprocessen som tar längst tid
anses vara idégenererings- och utvärderingsfasen, just som en naturlig följd med svårighet att söka
gammal information. Ett par respondenter menar att de individuellt sparar notiser om sina egna
gamla lösningar och idéer för att kunna gå tillbaka till om liknande problem dyker upp. Någon
formell utvärderingsmodell för vilken konstruktionslösning som ska användas finns heller inte, utan
den utvärdering som eventuellt sker blir på sin höjd en mindre diskussion med kollega varefter
detaljkonstruktion påbörjas. En del respondenter påpekar att diskussioner förekommit om att
upprätta en fysisk bok eller katalog för idéer, men detta har ej realiserats.
Vidare påtalar ett par respondenter det stora problemet med enmansuppdrag som är avdelningens
arbetsupplägg idag; ”en mans funktion och lösning som gäller, då är det svårt för någon annan att
kunna sätta sig in i problemet”. Däremot tror respondenterna att det är ekonomiskt ohållbart att
alltid ha flera personer inblandade i projekt, oavsett hur stora uppdragen är. Från vissa förekom
önskemål om att grupparbete ska vara en naturlig del i arbetsmodellen, men att detta kräver att
uppdragen uppnår en högre grad av komplexitet så att det blir ekonomiskt försvarbart. Dessutom för
de möten som hålls inom avdelningen för mekanisk konstruktion veckovis, där syftet är att
diskutera eventuella problem föreslå lösningar, är väldigt tvetydig. Flera respondenter menar att
detta möte endast är en avstämning i deras aktuella uppdrag, där ingen har något egentligt intresse
att veta vad kollegorna sysslar med.
Trots att den generella förståelsen från respondenterna gällande utsättning av radier och faser endast
placeras om dessa är betydande för produktens funktion, är det ibland svårt att avgöra i vilka fall
radier och faser underlättar respektive försvårar tillverkning. Vidare anses att
kompetensutvecklingen, som idag är väldigt bristande, måste genomföras för att ge konstruktören
mer kunskap i exempelvis ritteknik, i kombination med tillverkningspraktik.
Kvalitetssäkringen idag av det konstruktionsunderlag som levereras till tillverkning består av en
mindre omfattande ritningsgranskning. Denna innebär att ritningsunderlag lämnas till kollega som
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ser över om mått saknas. Huruvida att mått är för noggrant utsatta eller om konstruktionen i sin
helhet kommer fungera eller inte, menar respondenterna inte sker idag.
4.1.3. Tillverkning - Påståenden
DynaMate AB har sedan länge arbetat med DIS och setts som en viktig del av
konstruktionsavdelningens stöd vid leverans av produkter till kund. Av denna anledning anses dess
synpunkter gentemot konstruktion som interna och därför direkt riktade till DIS konstruktion.
Det konstruktionsunderlag som DynaMate IS levererat till tillverkning har till största del varit
komplett. Vidare påpekar en respondent att tillgång till digitala 3D-modeller, utifrån vilka ritningar
framställs från, gör att tillverkning själva skulle kunna utöka underlaget i viss utsträckning. Enligt
Diagram 5 ställer sig således respondenterna relativt neutral till påståendet.
Avgörande för hur snabbt tillverkaren vet hur produkten ska börja tillverkas utifrån ritning, menar
respondenterna bero av erfarenhet; hur van personen är att läsa ritningar.
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1. Jag får alltid fullständigt underlag för att snabbt komma igång med tillverkningen.
2. När jag får en detaljritning vet jag precis hur jag ska börja tillverka detaljen.
3. Ett av de vanligaste problemen med ritningar jag får är avsaknad av mått.
Diagram 5. Sammanställning av påstående 1-3 i intervjuguiden för DynaMate ABs tillverkning.

Beroende på respondentens yrkesroll blev ställningstagandet för huruvida ett av de vanligaste
problemen med ritningar är avsaknad av mått varierande. Vidare förklaras att måttsättningen på
detaljritningar ibland förvirrar då den är inkonsekvent, på så sätt att denna utgår från olika hål, hörn
och/eller kanter. En respondent säger ”man kan ha utgått från ett hål i mitten (…) sen ett hörn (…)
det finns ingen logik med att sprida ut det så mycket”.
Respondenternas ställningstagande för huruvida de uppfattar toleranssättning på ritningar som
onödigt snäva eller inte, likväl som att ritningen innehåller funktionslösa radier, beror på hur väl
införstådda de är med produkten och dess funktion. En respondent menar att ”ibland är det svårt att
veta om man kan ta genvägar eller inte beroende på hur viktig en yta är”, medan en annan påpekar
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”det är mycket ritarglädje (…) det blir bara dyra bitar”. Ställningstaganden för påstående fyra och
fem var därför relativt jämnt fördelade på skalan 2-5, se Diagram 6.
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4. Detaljritningarna jag får innehåller ofta onödigt snäva/fina toleranser.
5. Detaljritningarna jag får innehåller ofta funktionslösa radier som påverkar tillverkningstiden negativt.
6. Om detaljritningar innehåller krångliga former utan funktion, som tar lång tid att tillverka, meddelar jag detta till berörd konstr./chef
Diagram 6. Sammanställning av påstående 4-6 i intervjuguiden för DynaMate ABs tillverkning.

Förutsatt att tillverkaren har fått underlag för att lättare förstå produktens funktion, menar
respondenterna att de ibland stöter på detaljritningar med onödigt krångliga former för ändamålet.
Av denna anledning varierade svaren, men i de fall detta upptäcks så kontaktas berörd konstruktör
eller närmaste chef.
Sammanställningsritningar där enskilda detaljer kan utläsas utifrån den kompletta produkten, menar
respondenterna ger en bättre förståelse hur komponenter hänger samman och hur produkten är tänkt
att fungera. I de fall som en respondent ställt sig neutral i frågan beror på att denne inte kommer i
kontakt med särskilt många sammanställningsritningar; anser sig inte behöva se hela produkten för
att lösa den för stunden aktuella uppgiften. Däremot menas att då oklarheter dyker upp kan en tydlig
sammanställningsritning förklara utan att konstruktören behöver kontaktas. Ett par respondenter
påpekar även att perspektivbilder, ISO-vyer, oavsett typ av ritning, underlättar förståelsen för
tillverkaren. Uppfattningen hos respondenterna om sammanställningsritningens betydelse är positiv,
vilket även illustreras i Diagram 7.
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7. Sammanställningsritningar ger mig en god förståelse hur produkten ska fungera och monteras ihop.
8. För mig är det viktigast att jag förstår produkten och dess funktion i sin helhet innan jag börjar tillverka detaljerna.
9. För mig är det viktigast att jag förstår det problem produkten avser att lösa innan jag börjar tillverka dess ingående komponenter.
Diagram 7. Sammanställning av påstående 7-9 i intervjuguiden för DynaMate ABs tillverkning.

Tillverkningen på DynaMate AB, enligt respondenterna, har olika uppfattning om hur viktigt det är
att förstå produkten och dess funktion i sin helhet innan tillverkning av detaljerna påbörjas.
Däremot är produktförståelsen, illustrerat i Diagram 7, viktigare för tillverkningen än förståelse för
det problem som produkten avser att lösa.
Om problem eller oklarheter dyker upp kring konstruktionsunderlaget var samtliga respondenter
överens om att kontakt tas med berörd konstruktör eller beredare, vilket ses i Diagram 8.
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10. Jag tar direkt kontakt med berörd konstruktör/beredare när jag inte förstår konstruktionsunderlaget.
11. Tillgång till 3D-modeller hjälper mig med förståelse hur jag ska tidseffektivisera tillverkningen.
12. Om jag inser under tillverkningen att produkten kommer bli svår att montera och/eller underhålla meddelar jag detta.
Diagram 8. Sammanställning av påstående 10-12 i intervjuguiden för DynaMate ABs tillverkning.

Inställningen till 3D-modeller, både digitala CAD-baserade och ISO-vyer på 2D-ritningar, är god.
Däremot är uppfattningen om hur dessa underlättar förståelsen för att tidseffektivisera
tillverkningen varierande. De respondenter som menar att dessa har liten betydelse påpekar att lång
yrkeserfarenhet påverkar stort för ritningsläsningen. Yrkesroller som däremot föredrar 3D-modeller
för visualisering är exempelvis CNC-operatörer och montörer. En respondent menar att ” (…) inte
bara det att man kan plocka mått, utan du får även se hur biten ser ut (…) du kan snurra och vrida
på detaljen i datorn”. Respondenten fortsätter med att även om ritningen är fullt måttsatt kan ändå
en digital 3D-modell skapa en bättre förståelse, särskilt vad gäller smartare uppspänning av ämnet i
exempelvis en CNC-fräs.
Enligt svarssammanställningen, i Diagram 8, meddelar respondenterna berörd konstruktör eller
närmaste chef om de inser under tillverkningen att montering eller underhåll blir svårt. De
varierande svaren beror även här på vilken yrkesroll respondenten har; i vilken utsträckning de får
ta del av sammanställningsritningar och/eller information om hur produkten ska fungera.
4.1.4. Tillverkning - Öppna frågor med jämförelser internt och externt
Det vanligaste felet som DynaMates tillverkning finner i levererat konstruktionsunderlag är
avsaknad av mått. Vidare är detta något som bekräftas även för det konstruktionsunderlag som både
Weldor och Rytterne tagit del av. Inkonsekvent måttsättningsstrategi i ritningar, att mått ritas från
olika hål, hörn och kanter, förekommer dock mer för DynaMate och Rytterne än i Weldors fall.
Respondenter från Rytterne tillägger även att dubbel måttsättning generellt förvirrar mer än
förtydligar.
Det specificerade materialvalet som benämns i ritningar är inte alltid det bästa för ändamålet.
Respondenter från DynaMate, Weldor och Rytterne nämner alla fall där materialets valts utifrån
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beständighet mot yttre påverkan; det bästa materialet mot allt. Huruvida detta material faktiskt går
att beställa och är ekonomiskt försvarbart med tanke på produktens användningsområde, menar
respondenterna beror på bristande kunskap från konstruktörerna. Vidare förklarade Rytterne hur
material och föreslagna ytbehandlingsmetoder i konstruktionsunderlaget inte alltid varit kompatibla.
Ett problem som samtliga tillfrågade tillverkare erfarit, är att den interna ritningsgranskningen är
undermålig. Samtliga intervjuade tillverkare menar att ritningsunderlag som granskas ordentligt av
konstruktörerna sinsemellan, innan de levereras, skulle kunna spara in mycket tid och irritation. Ett
riskmoment att vara observant på, som respondenter på Rytterne stött på, är då flera konstruktörer
är inblandade i ett projekt och gränssnitt mellan olika delsystem ej stämmer överens.
Respondenter från DynaMates tillverkning påpekar att det vore bra om konstruktören kunde se över
vad för slags komponenter som kan köpas färdiga istället för att tillverkas. Vidare menas att
konstruktionslösningar bör utformas för att vara så enkla att tillverka och montera som möjligt,
vilket respondenterna menar inte alltid är fallet idag. Denna synpunkt delas även av respondenterna
från Rytterne.
Tillverkningen på DynaMate är sällan eller aldrig involverad i projekt innan konstruktionsunderlag
levereras, vilket gör att de i egenskap som tillverkare har svårt att påverka. Det har enligt ett par
respondenter förekommit att tillverkning involverats tidigare beroende på uppdragets omfattning,
tidsbrist eller om det har uppstått tillverkningstekniska problem i konstruktionen. Ett önskemål som
en respondent har är att ”(…) vill ha en bättre dialog innan detaljen är färdigritad (…) annars blir
det försent att kunna påverka”. Dessutom önskas att en uppföljning från konstruktion gentemot
tillverkning genomförs för att fånga upp vad som fungerat bra respektive mindre bra, för framtida
uppdrag. I kontrast till DynaMate så menar Rytterne att de ofta konsulteras då konstruktionsföretag
är osäkra på tillverkningsmetod.
Ett önskemål som en respondent från DynaMate påpekar är att få bättre tillgång till de digitala
modellerna som konstruktören bygger upp. Detta för att båda kunna skapa sig en uppfattning om
hur produkten ser ut, samt ta ut mått och toleranser som saknas på utgiven ritning, förutsatt att
denna data sparats direkt i modellen för respektive yta och geometri. Enligt flera respondenter från
Rytterne är digitala modeller vad som ofta levereras tillsammans med detaljritningar.
Sammanställningsritningen är därmed inget krav vid leverans då deras medarbetare själva kan söka
upp information de behöver från 3D-modellen.
Det som påverkar ledtiderna mest negativt för tillverkning knutet till konstruktionsunderlaget,
förutom då mått saknas, är då tillverkning behöver besked från konstruktören. Detta är något som
samtliga responderande tillverkare påpekat. Respondenter från DynaMate påpekar även på den
problematik som uppstår då endast en konstruktör är inblandad i projekt; det blir svårt att få rätt
information snabbt om denna inte är nåbar. Detta då annan konstruktör ofta har svårt att sätta sig in i
problemet. Denna erfarenhet delas även av respondenter från Rytterne.
DynaMate menar också att för snäva eller bortglömda toleranser som upptäcks först vid montering
innebär extra justerings- och/eller tilläggsarbete. Däremot beroende på vald tillverkningsmetod är
det olika lätt att uppnå fina toleranser, exempelvis en respondent från DynaMate menar att med
planslipning kan större noggrannhet uppnås än med rundslipning.
Förekomst av justering av produkter i efterhand, för att dessa ska uppnå rätt funktionalitet, är olika
beroende på uppdrag. Respondenter från Rytterne menar att efterjustering och kontrollmätning av
kritiska ytor är ibland nödvändigt beroende på vilka ytbehandlingar de genomgått, såsom
exempelvis målning, härdning och eloxering. Weldor, som i många fall tillverkar stora svetsade
konstruktioner, menar att justering ofta sker av kund i samband med monteringen. Den variation av
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yrkesroller som varit respondenter från DynaMate har inneburit att även svaren varierat. Montörer
menar att justering är väldigt vanligt förekommande, medan returer till bearbetning är mindre
vanligt förekommande.
För att reducera ledtider internt för att effektivisera tillverkning, sker detta på olika sätt inom de
responderande företagen. För DynaMate försöker de se var genvägar kan tas genom att exempelvis
CAM-förbereda ett jobb, samtidigt som fräsen eller svarven genomför ett annat jobb. För Weldor
försöker de beställa material tidigt utifrån de kaplistor som konstruktion ofta kan ge i förväg, innan
ritningarna levereras. Rytterne försöker se till antalet detaljer som ska tillverkas, därifrån utforma
egna jiggar och fixturer för att förenkla uppspänningsmomentet. Dessutom försöker de påverka
konstruktionsavdelningarna att välja så lättarbetade material som möjligt, för de fall där skärande
bearbetning valts som tillverkningsmetod.
Komplett sammanställning över ställningstaganden för påståendena för interna och externa
tillverkare ses i Bilaga G - Sammanställning tillverkning.

4.2. Resultatpresentation och gruppreflektion
Det resultat som framkom från intervjuerna under avsnitt 4.1. Intervjuer presenterades för den
grupp som var beställare av detta examensarbete, nämligen konstruktionsavdelningen på DynaMate
IS. Upplägget på presentationen var att låta gruppen ta del av resultatet för både konstruktion och
tillverkning. Diskussioner tilläts uppstå allteftersom presentationen fortgick, varmed möjlighet gavs
till att få in nya synpunkter till projektet. Synpunkter och sammanfattning av diskussionerna ses
nedan.
Gruppen menade att kunskapsöverföring är något som underlättas och sker naturligt då flera
personer arbetar tillsammans i projekt. Däremot medges problem med att se när detta kan vara
särskilt värdefullt. Detta förekommer särskilt i de fall där den enskilda konstruktöreb anser sig ha
den bästa lösningen, kontakt med kollegor för att diskutera andra idéer upplevs då onödigt. Vidare
beskrivs detta problem som en konsekvens av dagens ostrukturerade arbetssätt; det är svårt att veta
var i processen man är och specificerade delleveranser saknas.
Konstruktionsarbete tillsammans med andra för att lösa problem, komma på nya idéer och få nya
infallsvinklar menade gruppen skulle kosta mycket pengar inledningsvis. Däremot menade dem att
denna tid skulle kunna tjänas in senare i form av bättre lösningar snabbare.
En synpunkt som framfördes gällande dokumentation är att ändamålet med denna måste förtydligas,
då de menar att det administrativa arbetet tar onödig kraft och energi från det kreativa
konstruktionsarbetet. Anledningen till varför det administrativa arbetet ses som särskilt
energikrävande idag är för att syftet är oklart; för vem och varför dokumentation ska ske.
Konstruktionsunderlaget som är den främsta informationsbäraren och förmedlaren av produkten
och dess funktion till tillverkning, måste kunna lagras, sökas och justeras även efter att produkten
blivit tillverkad.
Det finns idag inget bra sätt att få goda uppslag för nya konstruktionslösningar, att bläddra bland
artikelnummer i ENOVIA är krångligt och ger sällan de uppslag som eftersöks. DIS avdelning för
mekanisk konstruktion vill ha en idébok med förklarande figurer och korta textbeskrivningar, hellre
i fysisk form än digital.
Gällande konstruktionsunderlaget som från DIS idag består av både detalj- och
sammanställningsritningar tillsammans med digitala modeller, var konstruktörerna positivt
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överraskade att exempelvis Rytterne mekan AB sällan behöver sammanställningsritningar. Detta
menade gruppen vara något som de direkt skulle kunna spara in mycket tid på.
Den typ av avstämning som tillverkning önskar, innan tillverkningsunderlaget levereras, menade
gruppen vore värdefullt även för dem som konstruktörer. Detta för att generellt möjliggöra bättre
samarbete mellan konstruktion och tillverkning, samt förstå vad tillverkning vill ha för slags
ritningar och annan information beroende på vald tillverkningsmetod.
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5.

ANALYS

I detta avsnitt analyseras erhållna resultat mot den referensram som beskrivits i tidigare avsnitt.

5.1. Informationshantering inom konstruktion
Gällande informationshanteringen på DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion, är att den
sällan formaliseras; skrivs ned och arkiveras. I många fall är beslut och andra avgörande vägval i
produktutvecklingsprocessen informella, vilket innebär att mycket kunskapsöverföring och
erfarenhet förloras. En mer kunskapsbaserad utveckling där information kan inhämtas och
återanvändas är en viktig framgångsfaktor i konstruktionsuppdrag. Förutsatt att rätt information
hittas, är det det även av stor vikt att denna är av rätt version, således är möjlighet till
revisionshantering nödvändig (Malvius, 2009).
Utifrån hur konstruktionsarbetet är upplagt idag finns inga formellt utsedda personer med det
ansvaret att se över hur informationshanteringen ska upprätthållas. Detta minskar möjligheten till att
hålla informationen uppdaterad, samt se till att denna hålls sökbar mellan olika ingenjörsdiscipliner
(Adamsson & Malvius, 2005).
Idag menar respondenterna inom konstruktion att det administrativa arbetet tar mycket energi från
kreativt konstruktionsarbete, det är viktigt en konstruktör inte hämmas av krångliga metoder i sitt
arbete (Malvius, 2009). Därför måste konstruktören ges möjlighet till att finna sitt sätt där denna
arbetar bäst på, organisationen bör själva utforma och testa nya verktyg som underlättar vardagen.

5.2. Samarbete mellan konstruktion och tillverkning
Flera respondenter från tillverkning menade att många fel och oklarheter i levererat
konstruktionsunderlag skulle kunna undvikas, om de fått mer information tidigare i projekten.
Organisatoriskt är dessutom sammansättningar av olika kompetenser i projektgrupper viktigt, för att
kunna reducera ledtider i utvecklingsarbetet (Malvius, 2009; Adamsson, 2007). Vidare vore det
fördelaktigt för både konstruktion och tillverkning om en brytpunkt i konstruktionsarbetet skede
innan ritningsunderlag togs fram. På detta sätt får tillverkning större möjlighet till att påverka
utseendet på det senare tillverkningsunderlaget, samt föreslå eventuella förenklingar i produkten för
att passa deras tillverkningsmöjligheter.
Den geografiskt nära placeringen av DynaMate IS konstruktionsavdelning till DynaMate AB:s
tillverkningsenhet idag, har enligt respondenterna bidragit till ett öppnare arbetsklimat (Griffin &
Hauser, 1996). Om det uppstått några oklarheter i konstruktionsunderlaget, har tillverkningen haft
lätt att snabbt få svar från berörd konstruktör. Den möjlighet till informellt informationsutbyte som
förekommit mellan DIS konstruktion och tillverkningen hos DynaMate AB, är positivt för snabbare
och bättre beslutsfattande (Nambisan & Wilemon, 2000).

5.3. Konstruktionshjälpmedel
Det finns flera hjälpmedel och riktlinjer för hur konstruktören på DynaMate IS avdelning för
mekanisk konstruktion bör arbeta. För lättare översikt är de uppdelade i följande områden.
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5.3.1. Riskhantering och idéutvärdering
En vilja hos respondenterna är att ha en mer strukturerad riskhanterings- och utvärderingsmetod,
däremot finns en viss skepticism då denna tros ta mycket tid. Enligt den FMEA-metod för
riskhantering beskriven av Ebrahimipour et al (2010) är antalet steg få, men att viss eftertänksamhet
är nödvändig för att vara tillräckligt omfattande. Den tid som denna process upptar, är däremot
något som hjälper konstruktören att skapa produkter utan uppenbara felmoder, vilket spar in mer
dyrbar tid senare. En konstruktions-FMEA enligt Norell (1992a) skulle kunna hjälpa konstruktören
att finna brister i det konceptuella utvecklingsarbetet.
Den informella konceptutvärderingen, som sker idag, innebär ett risktagande där koncept väljs på
fel grunder och att övriga idéer snabbt ratas och glöms bort. En mer formell utvärderingmetod,
enligt Pughs beslutsmatris, kan hjälpa konstruktören med dokumentation för konceptvalet, skapa
bättre grund för konceptvalet (Ullman, 2003; Ulrich & Eppinger, 2008).
5.3.2. CAD och ritningsframställning
CAD-verktyg är det främsta konstruktionsverktyget för konstruktören på DynaMate IS. I detta
program utförs både solidmodellering i 3D, FEM-analyser samt ritningsframställning. Betydelsen
att ha ett väl fungerande CAD-verktyg är därför essentiellt för verksamheten. Dock är möjligheten
till att, via det integrerade PDM-systemet ENOVIA, söka efter tidigare konstruktionslösningar utan
att veta artikelnumret, kraftigt begränsat.
Arbetet sker idag löpande, utan särskilda brytpunkter, från 3D-modell till ritning. Respondenter från
tillverkning har dock, som tidigare nämnt, efterfrågat möjligheten att få mer information om
produkten som ska tillverkas innan tillverkningsunderlaget levereras. Det vore därför värdefullt att
som konstruktör visa 3D-modellen för tillverkning och förklara dess funktion. Förutom att få
värdefull input om hur ritningsunderlaget bör utformas för att passa vald tillverkningsmetod, samt
skapa produktförståelse hos tillverkning bidrar informationsutbytet till ökad integration (Browning,
1998).
En lathund för konstruktören på DIS att ha som stöd vid utformning av produkt, samt framställandet
av ritningar, har tidigare tagits fram i samråd med DynaMates tillverkning. Dock är dess existens
vag hos konstruktörerna på DIS, medan flera respondenter från DynaMate AB:s tillverkning
beskrivit den.
5.3.3. DFx - Design for X
Den konstruktionsfilosofi som kännetecknar DFx, i detta fall DFA och DFM, (Ullman, 2003; Ulrich
& Eppinger, 2008) behandlar gärna hur flera funktioner kan integreras med varandra till en
flerfunktionell komponent. Detta för att bland annat kunna reducera antalet ingående komponenter i
en produkt och därmed reducera ledtider i tillverkningen. Funktionsintegration är generellt bra då
komponenter ska serietillverkas i stora volymer, men detta gäller dock sällan vid
enstyckstillverkning av uppenbara skäl. Exempel på detta är investering i gjutformar och
specialutformade plåtpressverktyg, som ofta lönar sig för storskalig produktion. Enstycksproduktion
saknar däremot medel för att sådana investeringar ska vara ekonomiskt motiverade.
I de fall produkter av liknande karaktär återkommer, bör man se över huruvida denna bestått av
några särskilt tidsödande moment, exempelvis vid montering. Om sådana finns är filosofin enligt
DFA att dessa ska tas bort och/eller förenklas för att vinna tid.
Vid konstruktion av produkter, som endast förekommer i ett eller ett fåtal exemplar, ställs särskilt
höga krav på konstruktörens kännedom om tillgängliga tillverkningsmetoder samt hur produkten
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ska utformas för att vara lätt att tillverka. I den mån det är möjligt bör konstruktören även se över
vilka komponenter i produkten som kan köpas in färdiga istället för att tillverkas (Ulrich &
Eppinger, 2008).

5.4. Arbetsprocessen
Att lägga in fler resurser i uppdrag oberoende av dess omfattning, är något som respondenterna från
konstruktion tror blir ekonomiskt ohållbart. Däremot att med en tydlig fasindelad sekventiell
arbetsprocess (Cooper & Kleinschmidt, 2001), med varierande resursfördelning över tiden, kan
konstruktionsarbetet effektiviseras. Idégenerering och utvärdering av dessa är något som upplevs
särskilt tidskrävande, vilket med bättre sökbarhet bland gamla lösningar och inblandning av fler
personer kan reducera tiden. En annan konsekvens är möjlighet till att leverera bättre anbud med
konceptlösning till kund, som sedan konstruktören lättare kan ta till sig och förstå för
slutkonstruktion av produkten. För att lyckas med ovanstående krävs beslut och stöd från ledningen
som måste kunna tillhandahålla lämpliga verktyg för att underlätta informationshanteringen (Norell,
1992b).
Respondenterna från DIS avdelning för mekanisk konstruktion har påpekat att de sällan tar sig tid
att värdera och vikta idéer innan konstruktionsarbetet påbörjas. Även om tiden för projekten är
knapp är det viktigt att konceptet och involverade konstruktörer uppnått viss mognad innan nästa
steg i processen kan tas (Ullman, 2003). Genom att lägga ned mer tid i början av projekt skapas
förutsättningar till förbättrad kommunikation både internt och externt, samt bättre kunskapsdelning
mellan kollegor (Norell, 1992b).
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6.

NY ARBETSMODELL

För en produktutvecklande/framtagande verksamhet är en sekventiell, stegvis, arbetsmodell att
föredra. Detta då konstruktören lättare kan orientera sig i arbetet mellan kontrollpunkterna,
konstruktionsarbetet kontrolleras kontinuerligt mot uppställda krav.
Skillnaden mellan att ta fram en arbetsmodell eller metodik, jämfört med en produkt är huruvida
dessa går att mäta och jämföra mot en kravspecifikation. En produkt anses ofta ha statiska
egenskaper, medan dessa är dynamiska för en arbetsmodell. Avsikten med utformandet av denna
arbetsmodell är därför att skapa en iterativ grund för vilken ändringar sker kontinuerligt. Denna bör
även vara sammanknutet med ett PDM-system för hantering av filer i de olika projektfaserna.
Den arbetsmodell som utvecklats för detta examensarbete har haft som huvudsyfte att vara så enkel
att hantera som möjligt, anpassad för DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion. Modellen
är tredelad, vars delar beskrivs i kommande avsnitt, ses i sin helhet i översiktsillustration i Figur 12
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Figur 12. Översiktsillustration för nya arbetsmodellens tre faser/delar.
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Parallellt med de huvudsakliga aktiviteterna i dessa tre delar skall alternativt bör en dialog hållas
mellan kund respektive tillverkning. För förtydligande i modellen symboliserar de dubbelriktade
streckade pilarna informationsutbyte. Vidare avses heldragen linje som ram kring kund, se Figur 12,
där kommunikation är nödvändig, medan den streckade kring tillverkning menar att kommunikation
bör ske. I arbetsmodellen definieras kund som uppdragsbeställare, medan tillverkning är de som
senare tar del av det tillverkningsunderlaget.
Tidsaspekten för arbetsmodellen måste anpassas till uppdragets omfattning och inverkan av
förutbestämt leveransdatum från kund. Av denna anledning beskrivs ej någon särskild tidsram för
nya arbetsmodellen.

6.1. Del 0 - Förstudiefas
Förstudiefasen består av tre delar, P01-P03 enligt Figur 13, vars syfte är att finna och utvärdera
idéer mot formulerade krav innan konstruktionsarbetet påbörjas.
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- Idégenerering
- Sökning av gamla lösningar

P02. KONCEPTGENERERING

P03. KONCEPTUTVÄRDERING
- Pugh beslutsmatris
- CE-dokumentation påbörjas

- Sätta samman idéer

P0

JA

NEJ
KUND

Figur 13. Inledande processteg i nya arbetsmodellen.

6.1.1. P01/P02 - Förstudie och konceptgenerering

TILLVERKNING

Avsikten med idégenerering är att finna uppslag till nya konstruktionslösningar. I samband med
denna ska en sökning av gamla lösningar genomföras. Detta för att både möjliggöra återanvändning
av tidigare lösningar samtP11.
geKinspiration.
ONCEPTKONSTRUKTION
P12. DETALJKONSTRUKTION
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- Grov dimensionering
NEJ
kontruktörens energi skall läggas på att sätta samman men inte detaljutveckla idéer.

P1

6.1.2. P03 - Konceptutvärdering
De koncept som skapats i föregående steg måste kunna jämföras sinsemellan, samt mot de krav som
ställts i samråd med kunden. Ett antal viktade krav ställs mot koncepten och utvärderingen enligt
Pugh, genomförs först individuellt för att därefter diskuteras i grupp. Detta för att se om koncepten
uppfattats lika eller olika, varefter diskussion sker.
Argument för vilket koncept som väljs kan bero av huruvida dessa är förknippade med risker vid
användandet, vilket CE-dokumentationen berör. Det är därför av konstruktörens intresse att upprätta
denna i ett tidigt skede som en del av konceptutvärderingen.
6.1.3. P0 - Första kontrollpunkten
Innan steget till genomförandefasen kan tas måste arbetet kontrolleras mot uppställda krav, se om
det valda konceptet uppfyller grundläggande krav. Kraven bör även vara utformade för att enkelt
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Om någon del saknas eller är ofullständig krävs ett omtag för justering, vilket förklarar betydelsen
av ”JA” respektive ”NEJ” i Figur 13.
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6.2. Del 1 - Genomförandefas
Genomförandefasen, Del 1, innehåller merparten av konstruktionsarbetet. Fasen består av två delar
där tillverkning involveras främst i den senare, enligt Figur 14.
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- Dimensioneringsberäkningar, slutlig
- Metod och materialval
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Figur 14. Genomförandefasen, eller konstruktionsfasen, i nya arbetsmodellen.

Tillverkning som i föregående fas varit en rekommenderad kontakt, skall kontaktas i avsnittet P12.
Detaljkonstruktion för avstämning hur produkten kommer se ut och fungera. Detta för att förbereda
tillverkning om vad som ska tillverkas, samt för att ge konstruktören värdefull input hur produkt
kan förenklas utifrån vald tillverkningsmetod. Vidare kan tillverkning vara en del vid fasens
kontrollpunkt P1 som extrakontroll för att säkerställa produktens tillverkningsbarhet.
6.2.1. P11 - Konceptkonstruktion
Första avsnittet i genomförandefasen måste vidareutveckla och kontrollera det koncept som ska
utvecklas. En FMEA-analys kan hjälpa konstruktören att finna riskkällor i vald konstruktion,
säkerställa att riskerna antingen konstrueras bort, kontrolleras genom specificerat underhåll eller
minimeras.
I de fall flera olika ingenjörsdiscipliner involveras i produkten finns även ett behov att definiera
dessa teknologier samt gränssnittet sinsemellan. Gränssnittet kan sedan kontrolleras, ansvariga
projektledare eller konstruktörer har möjlighet att lättare kontakta rätt personer om dessa måste
justeras. För större konstruktioner kan en nedbrytning i mindre arbetspaket eller moduler även
underlätta hur konstruktionsuppgifter ska tas an.
En komplex produkt både tillverknings- och monteringsmässigt tar lång tid att få fram och blir då
följaktligen dyr. Design for Assembly, DFA, som tankesätt ger konstruktören förståelse för hur
produkten ska kunna monteras ihop på ett enkelt sätt.
För att konceptet ska vara tillräckligt hanterbart för genomförande av exempelvis en DFA bör en
grov uppskattning för dess dimensioner och utformning göras.
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6.2.2. P12 - Detaljkonstruktion
Genomförande och insikt av Design for Manufacturing, DFM, kan ge konstruktören insikt i hur
exempelvis produktens antal ingående komponenter bör minskas. Detta för att vid
enstyckstillverkning är handpåläggning ofta förekommande för varje ingående komponent. För
produkter med många komponenter, kan detta innebära en lång och dyr framställningsprocess. I de
fall färdiga komponenter kan användas, standardkomponenter, desto bättre.
Både för att säkerställa önskvärd funktion hos produkten och CE-märkningen, är beräkningar för
exempelvis dimensionering nödvändigt moment i dokumentationen. Oavsett om denna sker
manuellt med papper och penna, bör ett digitalt renskrivet exemplar sparas i avsedd mapp/katalog.
I samråd med tillverkning väljs tillverkningsmetod utifrån komponenters utformning och
materialval. Denna diskussion kan med fördel genomföras genom att den digitala 3D-modellen
presenteras för tillverkning strax innan eller i samband med kontrollpunkt P1.
6.2.3. P1 - Andra kontrollpunkten
Arbetsmodellens andra kontrollpunkt är en återkoppling mot kundkraven. I detta läge kontrolleras
att produkten uppnått tillräcklig mognad för att kunna generera tillverkningsunderlag. Då
tillverkning involverats i fasens senare skede, bör konstruktören ha klart för sig vad som krävs för
att gå vidare i processen. I annat fall krävs ett omtag för fasen för att justera och komplettera de
avsnitt som saknas.
Syftet med denna kontrollpunkt är att säkerställa att tillverkning involverats, tagit del av
information om produkten innan leverans av tillverkningsunderlaget. Vidare skall konstruktionen
granskas och godkännas av flera konstruktörer för att säkerställa att produktens önskvärda funktion
uppnås.

6.3. Del 2 - Avslutande fas
Då konstruktören i sin dialog med tillverkning fått information och råd om tillverkningsmetod i
föregående fas, tas nu tillverkningsunderlaget fram i arbetsmodellens avslutande fas. Denna består
av ett steg innan avslutande kontrollpunkt P2 och leverans av tillverkningsunderlaget.
För denna fas bibehålls kontakten mot tillverkningen för att möjliggöra ett smidigt överlämnande av
konstruktionsunderlaget. Dessutom bör kunden kontaktas för presentation av den produkt som nu
ska tillverkas, innan kontrollpunkt P2 enligt Figur 15. Detta skapar den avslutande delaktighet för
alla involverade och ge möjlighet för diskussion och frågor.
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Figur 15. Nya arbetsmodellens avslutande fas.

6.3.1. P21 - Slutkonstruktion
Slutkonstruktion är det avslutande avsnittet innan sista kontrollpunkten P2. Tillverkningsunderlaget
tas fram utifrån tidigare kontakt med tillverkning och deras önskemål. Beroende på tillverkningens
önskemål är det möjligt att alla typer av ritningar inte är nödvändiga, vilket kan spara in värdefull
konstruktionstid.
För CE-märkningen som dokumenterats kontinuerligt genom arbetsmodellen, skall denna nu
sammanställas. Detta innebär att underlaget som skickas till tillverkning då är komplett.
6.3.2. P2 - Tredje kontrollpunkten och leverans
Syftet med denna tredje kontrollpunkt är att se över hur produkten nått upp till kundens krav, samt
kontrollera att konstruktionsunderlaget är komplett för att skicka till tillverkning. Denna kontroll
innebär att konstruktören granskar ritningsunderlaget för att säkerställa toleranssättning samt att
inga mått saknas.
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7.

SLUTSATS OCH REKOMMENDATION

I detta avsnitt beskrivs de slutsatser som dragits utifrån undersökningen följt av rekommendationer
för uppdragsgivarens verksamhet.

7.1. Slutsats
Slutsatserna för examensarbetet är uppdelade i nedanstående områden.
7.1.1. Idé- och konceptutvärdering
Utifrån de synpunkter som inkommit från både konstruktion och tillverkning väljs inte alltid den
bästa lösningen för att lösa kundens problem. Ofta väljs lösningar beroende på konstruktörens egna
erfarenhet, huruvida den aktuella lösningen liknar en tidigare lösning berörd konstruktör utvecklat.
På detta vis finns möjlighet att spara tid, däremot sker då inget nyskapande eller ifrågasättande av
vald lösning.
DIS avdelning för mekaniska konstruktion menar att idéutvärdering ofta upplevs som onödigt
tidsödande och ostrukturerat. Därför kan en formell utvärderingsmetod vara ett värdefullt stöd för
dokumentation och viktning, vilken idé som är den som föredras. En vidare konsekvens är även att
då samtliga idéer och koncept dokumenterats, ges möjlighet att finna dessa lösningar alternativt
vara en inspiration för kommande konstruktionsproblem.
För enstyckstillverkning, där kunden vänder sig till DynaMate IS för hjälp med att lösa
konstruktionsproblem, är det särskilt viktigt att fokus ligger på produktens funktion och inte
utseendet.
7.1.2. CAD och ritningar
Det material som sammanställts utifrån dagens tillgängliga standarder kan hjälpa den enskilda
konstruktören vid ritningsframställning. Detta för att detaljkonstruktion sker på lämplig nivå för
enstyckstillverkning. Ett standardiserat arbetssätt skapar en enhetlighet gentemot kund, det blir även
lättare för annan konstruktör att sätta sig in i en annans arbete.
Behovet att ta fram både detalj- och sammanställningsritningar för tillverkning tycks ha förändrats
i och med att tillgängligheten till 3D-modeller ökat. Detta är något som bör utnyttjas i allt större
omfattning, då det sparar in på värdefull konstruktionstid. Framförallt är det behovet av
sammanställningsritningar som minskat; istället ersatts av 3D-modellen. Detaljritningar har dock
fortfarande stor betydelse vid enstyckstillverkning.
Den lathund som nämnts av vissa respondenter från tillverkning och konstruktion, se avsnitt 4.
Resultat, för hur bland annat mått ska placeras i ritningar ses i Bilaga H - Lathund konstruktion
DynaMate IS.
7.1.3. Konstruktionsriktlinjer för enstyckstillverkning
För en fullvärdig implementering av konstruktionshjälpmedel i den organisation som råder inom
DynaMate IS och då dess avdelning för mekanisk konstruktion, krävs ett ledningsbeslut på vad
företagets konstruktörer ska känna till. Att ta del och använda det sammanfattade materialet över
standarder och metoder för enstyckstillverkning har stor betydelse för företagets effektivitet. Vidare
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måste rutiner för kontinuerligt ritningsgranskande finnas, för att fånga upp eventuella brister i
tillverkningsunderlag innan dessa når tillverkare och/eller kund.
Ett sätt att reducera produktkomplexitet är att undvika involveringen av olika teknologier, såsom el,
och pneumatik i mekaniska lösningar. Produkter med helt mekaniska lösningar bidrar även till en
mindre omfattande dokumentation, vilken är nödvändig för CE-märkningen och utformningen av
manualer.
7.1.4. Informationshantering och PDM-system
Då mycket av den dokumentation som hanteras inom DIS mekaniska konstruktionsavdelning främst
består av ritningar (2D och 3D) är en versionhantering betydelsefull. Vidare är det viktigt att inte
förbise vikten av sidodokumentation, såsom exempelvis kravspecifikationer, beslutsunderlag,
tidsplaneringar, riskanalyser och dylikt. Allt detta för att möjliggöra spårbarhet inom och mellan
projekt.
För den föreslagna arbetsmodellen avses den digitala databasen med projekt växa allteftersom
projekt avslutas och nya påbörjas. Även här är det viktigt att tidigare information ska vara
lättillgänglig, vilket innebär att en sökbarhet är nödvändig. Däremot för att möjliggöra sökbarhet,
krävs vidare antagna och standardiserade sökord utifrån söksträngar, bestående av förvalda sökord
som genereras.
Det digitala PDM-systemet för DIS verksamhet måste kunna hantera följande för god integration
mot föreslagen arbetsmodell.

•
•
•

CAD-filer i både 2D och 3D, samt erbjuda förhandsgranskning av dessa.
Versions- och revisionshantering av samtliga dokumenttyper.
Dokumentation (tidsplaneringar, förstudierapporter, beslut- och beslutsunderlag,
sidodokumentation till ritningsändringar och dylikt).

Icke nödvändiga, men önskvärda, krav på PDM-system är följande.

•

Webbaserat gränssnitt, för intern och extern kommunikation.

7.1.5. Integration och tvärfunktionella team
En uppenbar nackdel med att flytta isär konstruktion från tillverkningen är möjligheten till ökad
insikt i varandras verksamhet minskar. Däremot ökar möjligheten till ökad integration och bildandet
av tvärfunktionella team inom DIS Engineering, bestående av både elautomation och mekanisk
konstruktion.
Syftet med planeringsmötena som hålls veckovis inom avdelningen för mekanisk konstruktion på
DynaMate IS tycks vara oklart för medarbetarna. Detta då avstämning främst sker på individuell
nivå, gruppdiskussioner om konstruktionsproblem uteblir. Ett tydligare syfte med större
problemfokus kan väcka ett större intresse hos konstruktörerna, där information och erfarenhet
lättare sprids, vilket innebär att gruppen blir engagerade, känner större samhörighet och kommer i
tid.
Att involvera tillverkning i uppdragen innan tillverkningssunderlaget levereras kan ge nya insikter i
hur konstruktionen är utformad. Detta för att fokus ska ligga på produktens funktion och inte
estetik, såtillvida att kunden inte begärt detta. Dessutom ges möjlighet till att ritningsunderlag
utformas med den måttsättningsmetod som blir lättast för tillverkaren att läsa beroende på vald
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tillverkningsmetod. Vidare skapas förutsättningar för att tillverkning får underlag anpassat efter
maskinpark och verktyg för produktframställningen.
För enstyckstillverkning är det tvärfunktionella behovet av att veta hur en tillverkare- respektive
konstruktör resonerar stort. Konstruktören behöver ha kunskap om tillverkningsmetoder, kunna
anpassa ritningar och produkter utifrån de tillverkningsmetoder och maskiner tillverkaren använder.
Dessutom har tillverkningen att lära från konstruktion för hur de tänkt när de konstruerat nya
produkter, vilket underlättar för senare tillverkning. En aktiv dialog mellan de två verksamheterna
är således av stor vikt.

7.2. Rekommendation
För att DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion lättare ska kunna leverera högkvalitativt
konstruktionsunderlag, krävs kunskap och trygghet i arbetsprocessen. Nedan listas ett
rekommendationspunkter utan inbördes ordning.

•
•
•

Inför obligatorisk praktik på verkstäder och besök för konstruktören hos tillverkare.

•
•

Använd en formell idéutvärderingsmetod, exempelvis Pughs beslutsmatris.

•

Vidareutveckla den ärendehanterare som tagits fram internt inom DIS för att möjliggöra bättre
sökbarhet. Lägg till fält för inlägg av artikelnummer på sökbara artiklar i ENOVIA, samt
översiktsbild på produkten för varje aktuellt ärende.

Involvera tillverkningen tidigt i uppdragsprocessen.
Lägg mer resurser vid idégenerering för att skapa fler, mer kvalitativa, idéer, vilka
dokumenteras för möjlighet att återanvända både tidigare valda och ratade koncept.
Inför ett PDM-system som hanterar både CAD- och textfiler, med revisionshantering, där alla
inlagda filer ska kunna sökas inom och mellan projekt.
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8.

DISKUSSION

Detta avsnitt innehåller en diskussion för examensarbetet med författarens synpunkter på projektet i
sin helhet.

8.1. Konstruktörens vardag
Ofta kan en konstruktör uppleva informationshanteringen som överväldigande, där frågorna är
många; vad måste tillverkning ha, vilken dokumentation kan underlätta för tillverkning och på
vilket sätt vill tillverkaren att jag ska presentera underlaget?
DynaMate IS egna slutsatser i samband med genomförandet av VFA:n 2009, har återkommit även
för detta examensarbete. Däremot har problemställningen utvecklats, brutits ned ytterligare och fått
stöd även externt. Det externa stödet visade att problemen för DynaMate IS, som
konstruktionsföretag, inte är unikt. Utifrån denna iakttagelse finns därför konkurrensfördelar att se
över, där exempelvis integration av tillverkning tidigare i uppdragsprocessen kan vara värdefullt för
att eliminera ledtid och produktkomplexitet.

8.2. Om arbetsmodellen
En insikt i arbetsprocessen och samarbetet mellan konstruktion och tillverkning, är att en
tvärfunktionalitet är att föredra. De problem som en konstruktör ställs inför vid enstyckstillverkning
kräver inte bara grundläggande ingenjörskunskap, om exempelvis dimensionering och
grundläggande mekanik, utan även stor förståelse för olika tillverkningsmetoder. Sådant som
upplevs enkelt i teorin, utifrån digitala modeller, kan innebära stora svårigheter i praktiken när
produkten ska tillverkas. Det enda sättet att ge konstruktören kunskap om tillverkningsmetoder är
att praktiskt tillämpa dem genom att själv se hur en svarvare, fräsare, svetsare och montör arbetar.
Att ta del av de problem dessa yrkesroller ställs inför, ger konstruktören bättre kunskap om
ritningsframställning och hur produkter kan utformas mindre komplext.
Ett förslag gällande nya konstruktörer på avdelningen för mekanisk konstruktion på DIS, är en
introduktionsdel där konstruktören erbjuds skapa tillverkningsunderlag, för en enklare produkt, som
konstruktören själv tillverkar. Detta kräver dock ett nära samarbete med ett tillverkande företag med
visst resursbehov.
Den arbetsmodell som tagits fram vid genomförandet av detta examensarbete är den grund från
vilken DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion kan effektivisera konstruktionsarbetet.
Denna grund är en dynamisk modell som måste utvecklas i samråd med berörda parter, där
kontinuerlig testning och utvärdering av nya inslag måste ske. Det är viktigt att inse att
arbetsmodellen är endast är ett stöd för konstruktören för att lättare kunna orientera sig i sitt dagliga
arbete, där sidosystem såsom PDM är ett tilläggsverktyg för ännu bättre kontroll.
En bättre kunskapsdelning mellan konstruktörerna inom DIS avdelning för mekanisk konstruktion
bör kunna uppnås om flera personer engageras i idégenereringen, för att ta fram och välja
lösningskoncept. Att ta del av varandras idéer kan således hjälpa för senare förståelse, inspirera nya
synsätt på problem samt kunskapsorientering om avdelningens kompetenser.
För implementeringen av den föreslagna arbetsmodellen krävs ett ledningsbeslut för att säkerställa
att samtliga berörda arbetar utefter denna. En uppenbar risk är om bara en del av dessa personer
börjar arbeta utefter arbetsmodellen, medan andra fortsätter som tidigare. Detta försvårar både
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kvalitetssäkringen av produkterna samt kunskapsdelningen mellan konstruktörerna. Ett sådant
scenario skulle även kunna ge upphov till försämrad gruppkänsla och negativ gruppdynamik.

8.3. Allmänt om examensarbetet
En av de svårigheter man möter och brottas med under genomförandet av examensarbetet är
problemavgränsningen. Ofta stöter man på närliggande frågeställningar, men som skulle innebära
ännu en djupdykning inom fel område. Det är därför viktigt att försöka formulera och definiera det
faktiska problemet tidigt i arbetet. Detta har varit ett bra stöd för mig; vikten av detta moment bör
således inte försummas.
Tack vare goda kontakter inom enstyckstillverkande företag gick det snabbt att få in information
och synpunkter till projektet. Innan genomförandet av intervjuer bör genomföraren dock noga
fundera vad man vill få ut av dessa både kvalitativt och kvantitativt. Dessutom kan det vara bra att
genomföra ett antal testintervjuer innan, se över tiden som krävs för att genomföra dessa, så att
intervjutiden ändå effektiviseras och hålls nere.
Den bransch, konstruera för tillverkning, som behandlas i detta examensarbete skiljer sig på många
sätt mot traditionell konstruktion. Det tradionella konstruktionsarbetet som både beskrivs av
litteratur, och som jag har tidigare personlig erfarenhet av, består främst av produktutveckling
istället för produktframtagning. För utveckling menas optimering av tidigare lösningar och hur
serietillverkning kan effektiviseras. Vid konstruktion för enstyckstillverkning, och
prototyptillverkning, ges därför mer plats och möjlighet för innovativa lösningar.
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9.

FRAMTIDEN

Detta avsnitt avser beröra fortsatta arbetsområden som detta examensarbete har funnit, likväl
områden att fördjupa sig ytterligare inom.

9.1. Fortsatt arbete
Examensarbetet har bestått av att utforma en ny och enklare arbetsmodell för konstruktören, från att
uppdraget med kravspecifikation levererats, till att tillverkningsunderlag ges till tillverkning.
Då den föreslagna arbetsmodellen endast är en del av en komplett arbetsmodell, finns därför vidare
utvecklingspotential inom följande områden.

•

Utveckla metod för hantering och utformning av kravspecifikationer för DynaMate IS
gentemot enstyckstillverkning.

•

Se över förutsättningarna för sammansättning av tvärfunktionella team i utvecklingsprojekt,
när är detta möjligt/lämpligt?

•

Ta fram rutiner för implementering av sena ändringar i utvecklingsprojekt, för minimal
ekonomisk påverkan.

•

Undersök möjligheterna till att använda 3D-modeller, CAD, som informationsbärare direkt till
tillverkning istället för ritningar.

•

Skapa uppföljningsrutiner för mätning av utfall av hur väl produkten stämde överens mot
exempelvis kundens förväntningar, framställningstid och hantering av sena
uppdragsändringar.
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BILAGA A - TIDSPLAN EXAMENSARBETE

Denna bilaga innehåller det GANTT-schema som använts som stöd vid utförandet av
examensarbetet.
0

Godkännande av problemdefinition och planering

Komma på plats på DynaMate IS
Problemdefinition och målformulering
Formulera bakgrund till problem och definiera mål
Formulera metodval (vilka teorier kommer användas?)
Skapa tidsplanering
Skapa tydlig problemavgränsning
Skriva planeringsrapport
Bakgrund och problembeskrivning
Syfte och avgränsning för examensarbetet
Metodbeskrivning
Justera tidsplan, mer detaljerad
Riskanalys
Val av referenslitteratur
Riskskattning med handlingsplan för de allvarligaste
Planeringsseminarium
Skapa presentation (muntlig framställning)
Opponering

PROBLEMDEFINITION OCH PLANERING

Aktivitet \ Datum

Senast uppdaterad: 2010-10-25

KP1

BAKGRUNDSSTUDIE

0.1
0.2
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.3
0.3.1
0.3.2
0.3.3
0.3.4
0.3.5
0.3.6
0.3.7
0.4
0.4.1
0.4.2

1

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1

2
Handledarträffar
KTH - Ulf Sellgren
DynaMate IS - Mats Licke/Anders Thöyrä
Intervjuer
Konstruktörer och tillverkare internt på DIS
Externa tillverkande företag
Presentation av intervjuresultat
Genomföra workshop/storforum med konstruktion
Skriva slutrapport (ta delar och utveckla från 0.3)
Introduktion (problembakgrund, syfte, avgränsning och
metod)
Referensram (vad har använts som stöd för arbetet;
integrerad del)
Genomförande (vad har gjorts, vilka data har insamlats,
vad fungerade bra/dåligt)
Analys (jmf teori mot insamlad data)
Slutsats
Diskussion, rekommendation och fortsatt arbete
Inlämning av utkast på slutrapport - Titelval
Granskning och korrektur av slutrapport
Val av opponenter (väljs helst på egen hand)

GENOMFÖRANDE

1.1 Litteratursökning
1.1.1 Vilka frågeställningar är viktigast att svara på?
(Viktning)
1.1.2 Dokumentation (ej planerad ty sker kontinuerligt!)

2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.x
2.5
2.6

AVSLUT

Godkännande och val av tid för framläggning

2.4.3

2.4.2

3

TRYCKNING

Slutgiltigt godkännande och registrering

Framläggning (presentation och opponering)
Skapa presentation
Framläggning DynaMate IS
Framläggning KTH
Slutlig rapportkorrigering

KP2

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
KP3

X

Tidsplanering (Gantt-schema)!
Thomas Bejefalk, Integrerad Produktutveckling, KTH
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SM

SM

Justeringstillfälle

EL

DL

PM

PM

DL

KP1
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BILAGA B - RISKANALYS EXAMENSARBETE
Denna bilaga består av den reviderade riskanalys som genomfördes i uppstarten av
examensarbetet.
Miniriskmetoden
I Tabell B1 nedan har potentiella risker ställts upp, i slumpvis ordning, varefter sannolikhet och
konsekvens graderats beroende på allvarlighetsgrad 1-5 där 5 är allvarligast. Riskvärdet beräknas
som produkten av sannolikhet och konsekvens.
Tabell B1. Risker med uppskattad sannolikhet, konsekvens och beräknat riskvärde.

Risk

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(S )
(K )
(S ! K )

1

Otydlig problemavgränsning från projektstart

4

5

20

2

Tidsbrist

4

4

16

3

Otillräcklig kunskap i uppdragsgivaren DIS
arbetsprocess

3

5

15

4

Otillräcklig kunskap i arbetsprocesser, modeller,
konstruktionshjälpmedel o dylikt

2

5

10

5

Når ej de mål som uppdragsgivaren DIS
efterfrågat

3

5

15

6

Slutresultatet blir ej godkänt

3

5

15

7

Sjukdom och/eller annan oplanerad frånvaro
försenar arbetet

1

4

4

8

Slutrapport innehåller konfidentiellt material,
varmed den offentliga blir ej godkänd av KTH

1

5

5

9

Projektet avbryts då problemet löses av annan
part

1

3

3

10 Byte/avhopp från företagshandledare

2

3

6

11 Omorganisationer inom företaget som stör
rådande projekt

3

4

12

12 Bristande resurser/resurskrock för testgrupp/
intervjupersoner

3

5

15

13 DIS kommer ej använda resultat från projekt

3

2

6

E

Handlingsplan
Utifrån beräknade riskvärden enligt Tabell B1 i avsnitt Miniriskmetoden har riskerna viktats,
varefter åtgärdsförslag ställts upp för de vars riskvärde beräknats till 12 eller större. Ansvarig
koordinator för samtliga åtgärdsförslag som presenteras i Tabell B2 nedan har varit författaren själv.
Tabell B2. Rangordnade risker med beräknat riskvärde enligt Tabell B1 med åtgärdsförslag.

Riskvärde Risknr

Åtgärdsförslag

20

1

Avgränsning görs i samråd med handledare från DIS (via SM) och KTH,
bör reserveras för viss förändring senare.

16

2

Håll tidplanen kontinuerligt uppdaterad och sträva efter framtungt projekt;
ligga i framkant hela tiden.

15

3

Tät kontakt med företagshandledare med PM för avstämning och
diskussion. Ges ordentligt med tid för förståelse i tidplanen.

15

5

Kontinuerliga PM och SM för hjälp med projektstyrning, stäm av mot
tidplan.

15

6

Avstämning med handledare på KTH veckovis och tätare vid behov,
samråda med företagshandledare kontinuerligt.

15

12

Meddela resursbehov till företagshandledare på DIS i god tid innan
särskilda resurser behövs. Var förberedd på alternativa metoder för att få
input till projektet.

12

11

Var uppdaterad gällande flyttplaner, försök vara förutseende hur detta
eventuellt skulle kunna påverka projektarbetet.

F

Kontroll

Felkarakteristik
Feleffekt

DynaMate Industrial Services!

Felorsak

Datum

Ansvarig

Ordnings Komponent / Felmöjlighet
-nummer Operation /
Huvudfunktion

Uppföljningsdatum

Utförd av

Kund

Anmärkning

Nuvarande tillstånd
Sannolikhet Sannolikhet Allvarlighets- Risktal Rekommenderade
fel, O
upptäckt, D grad, S
O*D*S åtgärder
(1-10)
(1-10)
(1-10)

Detaljnamn!

Ansvarig

FMEA-blankett för konstruktion

Denna bilaga innehåller en blankett för genomförande av en konstruktions-FMEA.

G

Mek. konstruktion

Efter åtgärd
Utfört
Sannolikhet Sannolikhet Allvarlighets- Risktal
(JA/NEJ) fel, O
upptäckt, D grad, S
O*D*S
(1-10)
(1-10)
(1-10)

Art.nr (VR-nr)

BILAGA C - FMEA FÖR KONSTRUKTION

H

BILAGA D - ALLMÄN RITNINGSSTANDARD
Denna bilaga innehåller komplett information om den sammanfattade allmänna ritningsstandard,
framtagen av Scania CV AB, som efterföljs av DynaMate IS avdelning för mekanisk konstruktion.
För diametrar till och med 6 mm inverkar i allmänhet formavvikelserna proportionellt mer än vid
grövre toleranser.

Hålet bas
Spelpassning
H7/e9

Löpande passning för mindre noggranna passningar.

H8/f8

Löpande passning för vanliga lagergångar.

H7/g6

Löpande passning för noggranna lagergångar samt för styrningar i allmänhet.

H7/h6

Skjutpassning för noggranna styrningar.

Mellanpassning
H7/js6

Sugpassning för mycket noggranna styrningar.

H7/k6

Lätt drivpassning för kullager.

H7/m6

Drivpassning för cylindriska pinnar (CP).

Grepppassning
H7/n6

Drivpassning för fasta borrbussningar.

H7/p6

Lätt presspassning för större krav på grepp.

H7/s6

Hård presspassning för mycket stora krav på grepp.

Axeln bas
Spelpassning
E7/m6

Löpande passning för cylindrisk pinne (CP).

E9/h8

Löpande passning för h8-axlar.

H8/h8

Skjutpassning för h8-axlar

F7/m6

Skjutpassning för bytbara borrbussningar.

Grepppassning
JS6/n6

Drivpassning för fasta borrbussningar där det ställs högre krav på grepp.

I

J

BILAGA E - LATHUND FÖR SS-ISO 2768
Denna bilaga innehåller en sammanfattning av den tvådelade ritningsstandarden SS-ISO 2768-1
och SS-ISO 2768-2; ett en ritningsstöd för konstruktören. För fullständig dokumentation se vidare
information från SIS hemsida, www.sis.se.

SS-ISO 2768-1
Toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkt toleransangivelser, där Tabell E1 nedan gäller
internationellt medan Tabell E2 enbart består av svenska tillägg.
Tabell E1. Tillåtna avvikelser för linjära mått med undantag för brutna kanter, internationell.

Toleransklass

Tillåtna avvikelser för basmåttsområde

Beteckning

Beskrivning

0,51) 3

>3 - 6

>6 30

>30 120

>120 400

>400 1000

>1000 2000

>2000 4000

f

Fin

± 0,05

± 0,05

± 0,1

± 0,15

± 0,2

± 0,3

± 0,5

-

m

Medel

± 0,1

± 0,1

± 0,2

± 0,3

± 0,5

± 0,8

± 1,2

±2

c

Grov

± 0,2

± 0,3

± 0,5

± 0,8

± 1,2

±2

±3

±4

v

Mycket grov

-

± 0,5

±1

± 1,5

± 2,5

±4

±6

±8

1) För basmått under 0,5mm skall avvikelserna anges vid aktuellt basmått.
Tabell E2. Tillåtna avvikelser för linjära mått med undantag för brutna kanter, svenskt tillägg.

Toleransklass

Tillåtna avvikelser för basmåttsområde

Beteckning

Beskrivning

4000 - 8000

>8000 - 12000

>12000 - 16000

>16000 - 20000

f

Fin

-

-

-

-

m

Medel

±3

±4

±5

±6

c

Grov

±5

±6

±7

±8

v

Mycket grov

±8

± 10

± 12

± 12

K

Tabell E3 och E4 nedan bistår med information om tillåtna avvikelser för brutna kanter respektive
vinkelmått.
Tabell E3. Tillåtna avvikelser för brutna kanter (yttre radier och fashöjder).

Toleransklass

Tillåtna avvikelser för basmåttsområde

Beteckning

Beskrivning

f

Fin

m

Medel

c

Grov

v

Mycket grov

0,51) - 3

>3 - 6

>6

± 0,2

± 0,5

±1

± 0,4

±1

±2

1) För basmått under 0,5mm skall avvikelserna anges vid aktuellt basmått.
Tabell E4. Tillåtna avvikelser för vinkelmått.

Toleransklass

Tillåtna avvikelser för nedanstående längdområden i mm på den
kortare sidan av den aktuella vinkeln

Beteckning

Beskrivning

<10

>10 - 50

>50 - 120

>120 - 400

>400

f

Fin

± 1!

± 0 ! 30´

± 0 ! 20´

± 0 ! 10´

± 0! 5´

m

Medel

c

Grov

± 1 ! 30´

± 1!

± 0 ! 30´

± 0 ! 15´

± 0 ! 10´

v

Mycket grov

± 3!

± 2!

± 1!

± 0 ! 30´

± 0 ! 20´

Generella toleranser som specificeras i vinkelenheter bestämmer enbart den allmänna riktningen för
linjer eller linjeelement på ytor, varmed hänsyn tas ej till formavvikelser.

SS-ISO 2768-2
Generella toleranser för form och läge för element utan direkta toleransangivelser, vars område
beskrivs av Tabell E5-E8.
Tabell E5. Generella toleranser för rakhet och planhet.

Rakhets- och planhetstoleranser för nominella längdområden

Toleransklass
<10

>10 - 30

>30 - 100

>100 - 300

>300 - 1000

>1000 - 3000

H

0,02

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

K

0,05

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

L

0,1

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

L

Tabell E6. Generella toleranser för vinkelräthet.

Toleransklass

Vinkelräthetstoleranser för nominella längdområden med avseende
på den kortare sidan.
<100

>100 - 300

>300 - 1000

>1000 - 3000

H

0,2

0,3

0,4

0,5

K

0,4

0,6

0,8

1

L

0,6

1

1,5

2

Tabell E7. Generella toleranser för symmetri.

Toleransklass

Symmetritoleranser för nominella längdområden med avseende på
den kortare sidan.
<100

>100 - 300

>1000 - 3000

0,5

H
0,6

K
L

>300 - 1000

0,6

1

0,8

1

1,5

2

Tabell E8. Generella toleranser för cirkulärt kast.

Toleransklass

Toleranser för cirkulärt kast

H

0,1

K

0,2

L

0,5

M

N

BILAGA F - INTERVJUGUIDER
Denna bilaga innehåller de två intervjuguider med scenarior och frågor som använts vid intervjuer
av personer från konstruktion respektive tillverkning.

Intervjuguide - Konstruktion
Namn

Företag/Enhet

Yrkesroll

Tid i företaget

Arbetserfarenhet
(roll och år)

Akademisk
bakgrund

Påståenden
1. När jag får ett uppdrag vet jag precis hur jag ska attackera problemet.
Stämmer inte alls
1
2
3
4

Stämmer helt
5

2. När jag får ett uppdrag vet jag hur jag kan sålla bland mina idéer för vilket som är det
bästa ur tillverknings- och ekonomisk synpunkt.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
3. Jag vet vilka riktlinjer som gäller för att göra produkten så tillverknings- och
monteringsmässigt vänlig som möjligt.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
4. Det vanligaste problemet för mig som konstruktör är att hitta gammal information/
lösningar som kan hjälpa mig att snabbt leverera konstruktionslösningar.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
5. Jag vet hur jag ska spara mitt konstruktionsunderlag så att mina kollegor lätt kan ta del
av denna information.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
6. Det är lätt för mig som konstruktör att veta var i arbetsprocessen jag befinner mig, bl.a.
med tydliga deadlines (leveransdatum).
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
7. Samarbetet och kunskapsutbytet med mina kollegor, inom konstruktion, ger mig vad jag
behöver för att lösa mina konstruktionsproblem.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5

O

Intervjuguide - Konstruktion
8. Att arbeta tillsammans med mina kollegor i konstruktionsprojekt reducerar ledtider.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
9. Jag föredrar att arbeta själv för att lösa konstruktionsproblem.
Stämmer inte alls
1
2
3

4

Stämmer helt
5

10. Efterjustering av levererat konstruktionsunderlag till tillverkning i form av ritningar
behöver aldrig göras.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
11. Dokumentationsstrukturen (CAD, textdokument etc) fungerar utmärkt idag; det är lätt
att hitta information inom ett projekt.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
12. Dokumentationsstrukturen (CAD, textdokument etc) fungerar utmärkt idag; det är lätt
att hitta information mellan projekt.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5

Intervjuguide - Konstruktion
Diskussionsfrågor

•

Nämn de tre vanligaste svårigheterna med levererans av konstruktionsunderlag till
tillverkning.

•

Nämn och beskriv de konstruktionshjälpmedel du känner till och använder i ditt dagliga arbete
(IT-verktyg, stödmetoder såsom brainstorming och 6-3-5, FMEA, DFx etc).

•

Vad saknar du i DynaMate IS nuvarande arbetssätt för att kunna reducera ledtider?

•

Vad för slags konstruktionsmässigt stöd (projekttavla, PDM, CAD-verktyg,
beräkningsverktyg) skulle du vilja ha för att effektivisera ditt konstruktionsarbete?

•

Vilken/vilka faktorer påverkar ledtider mest under konstruktionsfasen?

•

Hur arbetar konstruktion idag för att underlätta enstyckstillverkning i form av förståelse och
minskad tillverkningstid för den tillverkande enheten?

•

Vad kan konstruktion bidra med för att minska ledtiderna för tillverkningen? Vad kan
konstruktion
bidra med i sitt Examensarbete
underlag? IPU - Thomas Bejefalk
!

P

2

Intervjuguide - Tillverkning
Namn

Företag/Enhet

Yrkesroll

Tid i företaget

Arbetserfarenhet
(roll och år)

Akademisk
bakgrund

Påståenden
1. Jag får alltid fullständigt underlag för att snabbt komma igång med tillverkningen.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
2. När jag får en detaljritning vet jag precis hur jag ska börja tillverka detaljen.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
3. Ett av de vanligaste problemen med ritningar jag får är avsaknad av mått.
Stämmer inte alls
1
2
3
4

Stämmer helt
5

4. Detaljritningarna jag får innehåller ofta onödigt snäva/fina toleranser.
Stämmer inte alls
1
2
3
4

Stämmer helt
5

5. Detaljritningarna jag får innehåller ofta funktionslösa radier som påverkar
tillverkningstiden negativt.
Stämmer inte alls
1
2
3
4

Stämmer helt
5

6. Om detaljritningar innehåller krångliga former utan funktion, som tar lång tid att
tillverka, meddelar jag detta till berörd konstruktör/närmaste chef.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
7. Sammanställningsritningar ger mig en god förståelse hur produkten ska fungera och
monteras ihop.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
8. För mig är det viktigast att jag förstår produkten och dess funktion i sin helhet innan jag
börjar tillverka detaljerna.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5

Q
!

Examensarbete IPU - Thomas Bejefalk

1

Intervjuguide - Tillverkning
9. För mig är det viktigast att jag förstår det problem produkten avser att lösa innan jag
börjar tillverka dess ingående komponenter.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
10. Jag tar direkt kontakt med berörd konstruktör/beredare när jag inte förstår
konstruktionsunderlaget för att aktivt hålla ned ledtider.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
11. Tillgång till 3D-modeller hjälper mig med förståelse hur jag ska tidseffektivisera
tillverkningen.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5
12. Om jag inser under tillverkningen att produkten kommer bli svår att montera och/eller
underhålla meddelar jag detta till berörd konstruktör/beredare.
Stämmer inte alls
Stämmer helt
1
2
3
4
5

Intervjuguide - Tillverkning
Diskussionsfrågor

•

Nämn de tre vanligaste felen med konstruktionsunderlag som levereras från konstruktion.

•

Vilken kompetens, insikt eller förståelse saknar du hos konstruktion för att de ska kunna göra
ditt arbete lättare och snabbare?

•

Hur ofta är tillverkning involverad i projekt innan konstruktionsunderlag levereras?

•

Vilken/vilka faktorer påverkar ledtider mest under tillverkningsfasen?

•

Hur vanligt är det att produkter som tillverkas behöver justeras i efterhand för att uppnå rätt
funktionalitet? (Tid, % andel av alla uppdrag)

•

Hur arbetar tillverkning aktivt för att reducera ledtider?

•

Hur sker uppdragsprioriteringen för vilka detaljer som ska tillverkas före andra?

Övriga synpunkter

R
Här finns utrymme
för
synpunkter
och
invändningar
som ovanstående
inte berört alternativt
!
Examensarbete IPU - Thomas
Bejefalk
utveckla mer.
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BILAGA G - SAMMANSTÄLLNING TILLVERKNING
Denna bilaga innehåller ställningstaganden för interna respektive externa tillverkare påstående för
påstående.
1. Jag får alltid fullständigt underlag för att snabbt komma igång med tillverkningen.

Antal personer

5
4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

Antal personer

2. När jag får en detaljritning vet jag precis hur jag ska börja tillverka detaljen.
6
5
4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

3. Ett av de vanligaste problemen med ritningar jag får är avsaknad av mått.

Antal personer

4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

DynaMate AB

2

3

Weldor AB

S

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

4. Detaljritningarna jag får innehåller ofta onödigt snäva/fina toleranser.

Antal personer

4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

5. Detaljritningarna jag får innehåller ofta funktionslösa radier som påverkar
tillverkningstiden negativt.

Antal personer

5
4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

6. Om detaljritningar innehåller krångliga former utan funktion, som tar lång tid att
tillverka, meddelar jag detta till berörd konstruktör/närmaste chef.

Antal personer

5
4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

DynaMate AB

2

3

Weldor AB

T

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

7. Sammanställningsritningar ger mig en god förståelse hur produkten ska fungera och
monteras ihop.

Antal personer

5
4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

8. För mig är det viktigast att jag förstår produkten och dess funktion i sin helhet innan jag
börjar tillverka detaljerna.

Antal personer

4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

9. För mig är det viktigast att jag förstår det problem produkten avser att lösa innan jag
börjar tillverka dess ingående komponenter.

Antal personer

4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

DynaMate AB

2

3

Weldor AB

U

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

10. Jag tar direkt kontakt med berörd konstruktör/beredare när jag inte förstår
konstruktionsunderlaget.

Antal personer

8
6
4
2
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

11.Tillgång till 3D-modeller hjälper mig med förståelse hur jag ska tidseffektivisera
tillverkningen.

Antal personer

5
4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

2

DynaMate AB

3

Weldor AB

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

12.Om jag inser under tillverkningen att produkten kommer bli svår att montera och/eller
underhålla meddelar jag detta till berörd konstruktör/beredare.

Antal personer

4
3
2
1
0

1

Stämmer inte alls

DynaMate AB

2

3

Weldor AB

V

4

5

Stämmer helt

Rytterne mekan AB

BILAGA H - LATHUND KONSTRUKTION DYNAMATE IS
Denna bilaga innehåller den lathund som tagits fram av tillverkningsavdelningen på DynaMate AB
i samarbete med mekanisk konstruktion på DynaMate IS.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

Fräsning:
•

Måttsättning:
Referensmåttsättning är att föredra. Som regel bör aldrig
måttsättnings typer blandas på samma ritning.
För ”bottenradier/fullradie fräsning bör ej mindre än R5 användas
om det inte är nödvändigt.
Vid konturfräsning bör ej mindre än R10 användas om det inte är
nödvändigt, detta gör att man kan köra allt i ett svep och behöver
inte byta fräs och ta ett finskär.

•

Ytkrav/Toleranser:
För att kunna fräsa en detalj ”färdig” utan vidare bearbetning t.ex.
slipning gäller följande:
Ytor, generellt gäller Ra3,2 vid fräsning, med finskär kan ytor ner
till Ra1,6 uppnås.
Toleranser, generellt gäller ±0,1mm vid fräsning, med finskär alt.
finborrning kan ±0,05mm uppnås.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

•

Nosradier:
Standard skärplattor har nosradie R0,8mm,
Nosradier R0,4-R1,6-R2,4-R3,1 finns att köpa hem vid behov.

•

Borrning/Brotschning/Gängning:
Vid borrning, brotschning och gängning är genomgående hål att
önska men av mindre betydelse.

•

Att tänka på:
Var noggrann med att använda en nolla vid måttsättning över
hela biten. Blanda inte måttsättnings typer på samma ritning.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

Svarvning:
•

Måttsättning:
Referensmåttsättning är att föredra, beroende på detaljens
utseende bör en alt. två nollpunkter användas.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

•

Ytkrav/Toleranser:
För att kunna svarva en detalj ”färdig” utan vidare bearbetning
t.ex. slipning gäller följande:
Ytor, generellt gäller Ra3,2 vid svarvning, med finskär kan ytor
ner till Ra1,6 uppnås.
Toleranser, generellt gäller ±0,1mm vid svarvning, med finskär
kan ±0,05mm uppnås.

•

Nosradier:
Standard skärplattor har nosradie R0,8mm,
Nosradier R0,4mm och R1,2mm finns att tillgå vid behov.

•

Dubbhål:
Textruta som anger om dubbhål får göras vid behov bör läggas
in.

Z
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Fördelning/To

För kännedom/For information

Slipning:
•

Måttsättning:
Referensmåttsättning är att föredra.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

•

Källradier:
Om man måste göra källradier gäller att om radien måste slipas
bör ej radiemått under R2 användas p.g.a. svårigheter att riva
slipskivorna.
Om källradier utan brottanvisning skall göras där radien inte
behövs slipas bör underskurna radier användas.

•

Dubbhål:
Textruta som anger om dubbhål får göras vid behov bör läggas
in.
När dubbhål ritas in bör man beakta storleken på dubbhållet
utifrån vilken ytterdiameter som detaljen har.

•

Ytkrav/Toleranser:
Ytor, generellt gäller Ra0,4-Ra0,8 vid slipning.
Toleranser, generellt gäller ±0,005mm vid rundslipning
±0,002mm kan uppnås vid behov, vid planslipning eller
verktygsslipning gäller generellt ±0,01mm ±0,005mm kan uppnås
vid behov.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

Svetsning:
•

Måttsättning:
Vid måttsättning av bockade profiler gäller generellt att man ska
eftersträva att sätta ut extra ”innermått” för att förenkla tillverkning.
Generellt gäller att vid bockade plåtprofiler bör innerradien i
bockarna vara samma som plåttjockleken. (R5 i exemplet nedan)

•

Svetsmetoder:
MIG svetsning är att föredra på stål <6mm vid godstjocklekar
>6mm bör metallbågssvetsning väljas.
TIG svetsning är att föredra vid rostfria material <3mm vid
godstjocklekar >3mm bör metallbågssvetsning väljas.
TIG svetsning är att föredra vid svetsning av aluminium.
Metallbågsvetsning:
TIG svetsning:
MIG/MAG svetsning:

111
131
141

Klass: WA, WB, WC
Klass: WA, WB, WC
Klass: WA, WB, WC

Vid större svetsade konstruktioner där är
det okej att skriva en generell
svetsinstruktion liknande den till höger.
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Fördelning/To

För kännedom/For information

•

Ytkrav/Toleranser:
Toleranser, generellt gäller ±2mm vid svetsning utan behov av
efterliggande bearbetning.

•

Att tänka på:
Var noggrann med att på ritningen sätta ut ytkrav minst Ra3,2 eller
finare på de ytor som kräver efterbearbetning. Detta förenklar för
beredning/tillverkningen med vilka ytor som bearbetningsmån
måste läggas till.
Vid sättande av a-mått på svetsarna skall dom sättas i relation till
godstjockleken på dom ingående detaljerna. A-måttet bör aldrig
överstiga godstjockleken.
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Filning/Montering:
•

Monteringsinstruktioner:
Generellt om mer montering än 8 timmar krävs bör en mapp
skapas med sprängskisser/skärmdumpar på monterade detaljer
m.m bifogas.
Mappen skall också innehålla A3 kopior av alla ritningar som
ingår i jobbet. Dessa ritningar kan montören använda för att
dokumentera eventuella förändringar som utförts på ingående
detaljer under tillverkningen.
(Utgå ifrån projektmappen som Vidar skapat)

•

Extra ritningskopior:
Vid tillverkning av nykonstruerade lyftverktyg skall 1st extra A3
kopia samt 1st extra A4 kopia skickas med för insättning i
lyftgruppens ritningspärmar efter provlyftning har utförts.
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