
EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,  

Industriell ekonomi och Produktion, högskoleingenjör 
15 hp 
SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDM för ingenjörsbolag 
 

 
  

 
 

 
ANTON ANDERSSON 
MIKAEL SÖDERGREN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD MASKINTEKNIK





 
 
 

PDM för ingenjörsbolag 
 

av 
 

Anton Andersson 
Mikael Södergren 

 

 

Examensarbete TMT 2014:24  

KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 

Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 



 
  



 

 

 
 

 Examensarbete TMT 2014:24  

 

PDM för ingenjörsbolag 

   
  Anton Andersson 

Mikael Södergren 

Godkänt 

2014-06-10 

Examinator KTH 

Claes Hansson 

Handledare KTH 

Erika Bellander 
 Uppdragsgivare 

GVA Consultants AB 

Företagskontakt/handledare 

Martin Ekdala 

 

Sammanfattning 

Denna	rapport	är	resultatet	av	ett	examensarbete	inom	maskiningenjörsutbildningen	–	
Industriell	Ekonomi	och	Produktion	på	KTH	som	genomförts	under	10	veckor	på	GVA	
Consultants	AB,	Göteborg.	GVA	är	ett	världsledande	företag	inom	offshorebranschen	som	i	
huvudsak	konstruerar	samt	levererar	licensierade	tekniker	för	marina	plattformar	och	
fartyg	inom	olja‐,	gas‐	och	energimarknaden.	Majoriteten	av	GVA:s	arbete	utförs	i	olika	
design‐,	analys‐	och	ritningsprogram	och	slutprodukten	levereras	i	form	av	PDF‐filer	till	
kund.	Slutproduktens	avancerade	utformning	gör	att	stora	mängder	data	och	filer	hanteras	
under	konstruktionsprocessen.	GVA	anser	att	det	i	nuläget	finns	brister	i	filhanteringen	och	
vill	därmed	se	på	möjligheterna	att	förbättra	informationshanteringen	genom	att	
implementera	ett	PDM‐system	i	verksamheten.	
	
Efter	en	analys	av	GVA:s	nuläge	och	rådande	problematik	utformade	projektgruppen	en	
kravspecifikation	utefter	de	behov	som	identifierats.	Företagsanalysen	genomfördes	
genom	intervjuer	av	nyckelpersoner	inom	GVA	samt	genom	en	granskning	av	programvara.		
Med	kravspecifikationen	i	beaktande	utfördes	en	marknadsundersökning	på	verksamma	
företag	inom	PDM‐branschen.	De	mest	relevanta	PDM‐leverantörer	vars	systemfunktioner	
motsvarade	kravspecifikation	valdes	ut	för	en	närmare	granskning	och	fortsatt	utvärdering	
med	handledare	på	GVA.	Därefter	kunde	den	bäst	lämpade	PDM‐leverantören	utses.			
Projektgruppen	undersökte	dessutom	vilka	fördelar	och	besparingar	som	skulle	erhållas	
genom	en	implementation	av	PDM‐systemet	i	GVA:s	verksamhet.	Resultatet	visade	hur	en	
implementation	kan	reducera	konstruktionskostnader,	förbättra	kvalitetsarbete	och	öka	
produktiviteten	inom	företaget.		
	
PDM‐leverantör	A	visade	sig	ha	det	bäst	lämpade	systemet	eftersom	det	uppfyller	samtliga	
krav,	är	enkelt	att	implementera	och	integrerar	väl	med	GVA:s	nuvarande	program.	För	ett	
fortsatt	kvalitetsarbete	och	en	förbättring	av	verksamheten	rekommenderas	även	att	
införa	standardiserade	arbetsrutiner	samt	se	över	de	program	som	GVA	använder. 

Nyckelord 
PDM, PLM, LEAN services, filhantering, marknadsundersökning
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Abstract 
This	report	is	the	result	of	a	bachelor	thesis	in	Mechanical	Engineering	–	Industrial	
Management	and	Production	at	the	Royal	Institute	of	Technology.	The	thesis	has	been	
conducted	for	10	weeks	at	GVA	Consultants	AB,	Gothenburg.	GVA	is	a	world‐leading	
designer	and	provider	of	licensed	technologies	for	marine	platforms	and	vessels	to	the	
offshore	oil‐,	gas‐	and	renewable‐power	markets.	The	majority	of	GVA’s	work	is	done	in	
different	design‐,	analysis‐	and	drawing‐programs	and	the	finished	products	are	delivered	
as	PDF‐files	to	the	customer.	
	
The	advanced	design	of	the	products	requires	large	volumes	of	data	to	be	handled	during	
the	construction	process.	GVA	finds	that	the	present	data	handling	has	flaws,	and	wants	to	
see	if	an	improvement	can	be	achieved	by	implementing	a	PDM‐system	in	the	company.	
After	an	analysis	of	GVA’s	present	situation,	a	list	of	requirements	could	be	formed	based	
on	the	current	problems	and	flaws.	The	analysis	was	performed	through	interviews	with	
key‐persons	within	GVA,	as	well	as	through	examinations	of	programs	and	software.	
With	the	list	of	requirements	in	consideration,	a	market	survey	was	performed	towards	
companies	in	the	PDM‐	business.		
	
The	companies	with	systems	and	functions	best	suited	for	GVA	were	chosen	for	further	
analysis	and	evaluation	along	with	the	tutor	at	GVA.	Thereafter,	the	most	suitable	
contender	could	be	chosen.	Moreover,	the	project	group	also	examined	how	the	company	
would	benefit	from	the	implementation	of	a	PDM‐system.	The	result	showed	that	an	
implementation	could	reduce	construction‐costs,	improve	quality	management	and	
increase	the	productivity	in	the	company.	
	
PDM‐supplier	A	turned	out	to	have	the	best	PDM‐system	as	it	fulfills	all	of	the	
requirements,	is	easy	to	implement	and	integrates	well	with	the	current	programs	at	GVA.	
For	continuous	quality‐improvement	the	project	group	recommends	GVA	to	establish	
standardized	working‐routines	and	review	the	programs	currently	used.	
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Förord 
Denna rapport behandlar vårt examensarbete och slutgiltiga examination från 

institutionen för tillämpad maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, 

Maskinteknik – Industriell Ekonomi och Produktion. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete som utförts på GVA 

Consultants AB, Göteborg.  

Först och främst skulle vi vilja tacka vår handledare Erika Bellander som varit till stor 

hjälp vid planering och utformning av projektet. Erika har även väglett och motiverat oss 

genom hela examensarbetet. 

Vi skulle även vilja tacka GVA för att vi fick chansen att göra ett lärorikt och givande 

examensarbete. Ett särskilt tack är riktat till uppdragsgivaren Martin Ekdala som 

handlett oss genom arbetet och gett oss en bra inblick i företaget, samt alla inblandade 

som besvarat våra frågor och försett oss med information.  

Med respekt för PDM-leverantörerna har vi valt att inte publicera deras företags-eller 

produktnamn i rapporten. 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

Nomenklatur 
BOM – Bill Of Materials, är en lista over alla komponenter som tillhör produkten t.ex. 

material, tillhörande delar och kvantiteter för att tillverka produkten.  

CAD – Computer Aided Design.  

Check-in/check-out-system – Funktion som låser användaren till filen när den är under 

arbete. 

LEAN – Produktionsteknisk filosofi som beskriver maximering av produktens 

kundvärde med minskade resurser och kostnader.   

LEAN services – Till skillnad från traditionell LEAN filosofi i tillverkande industri 

tillämpas LEAN services inom serviceverksamhet, utanför den värdeskapande 

processen.  

Out-of-the-box – Redo att användas direkt efter installation utan vidare konfiguration.  

PDM – Product Data Management 

PLM – Product Lifecycle Management 

Programsvit – Portfölj av produkter som en leverantör erbjuder kunden.  

ROI – Return On Investment, beskriver avkastning på investerat kapital över tid.
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1 Inledning 

 

Figur 1 (GVA Consultants AB, 2014)  -  GVA 7600, en flytande offshoreplattf orm som används för 

undervattensborrning  

 

 Bakgrund 1.1

GVA Consultants AB (GVA) är ett världsledande företag inom offshorebranschen som i 

huvudsak konstruerar samt levererar licensierade tekniker för marina plattformar och 

fartyg inom olja-, gas- och energimarknaden. Majoriteten av allt konstruktionsarbete 

sker i olika design- och ritningsprogram och produkten levereras till slutkunden i form 

av ritningar i PDF-format. Under konstruktionsprocessen hanteras det en mängd olika 

dokument och filer som i dagsläget lagras i ett dokumenthanteringsprogram som heter 

DOCApp. GVA anser att det finns en del brister och begränsningar i DOCApp och vill 

därför se på möjligheterna att införa ett kompletterande PDM-system till en av deras 
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konstruktionsavdelningar, Structural Design, för att organisera och effektivisera 

informationshanteringen samt ge bättre förutsättningar för enkel spårbarhet av 

dokument och filer. (Ekdala, 2014). 

 Syfte 1.2

Projektets syfte är att i enlighet med GVA:s uppdragsbeskrivning och riktlinjer hitta en 

lösning för den rådande filhanteringsproblematiken på Structural Design-avdelningen i 

form av ett framtida PDM-system. Tanken är att PDM-systemet skall organisera och 

strukturera 3D-filer samt ersätta de områden där DOCApp i nuläget är bristande. 

 Omfattning 1.3
Utifrån uppdragsbeskrivningen från GVA har projektgruppen arbetat med att formulera 

en projektomfattning med tydliga mål som skall uppfyllas under examensarbetets gång.  

 Mål 1.3.1

Att utifrån företagets uppdragsbeskrivning identifiera ett passande PDM-system som 

tillfredsställer behoven på Structural Design-avdelningen. 

Tillämpa kunskaper och metoder från tidigare studier på KTH samt att öka 

projektdeltagarnas och företagets kunskaper inom PDM-system. 

Kunna visa hur en framtida implementering av ett PDM-system effektiviserar 

filhanterningen och således ger tidsbesparingar åt företaget i enlighet med LEAN-

filosofin. 

Analysera hur lång tid det tar för investeringen av det framtida PDM-systemet att 

återbetala sig. 

 Frågeställning 1.3.2

Initialt gjordes en frågeställning mot Structural Design-avdelningen med det primära 

syftet att få en bild av filhanteringsprocessen. Frågeställningen såg ut på följande sätt:  

 Vad använder respektive avdelning för program och mjukvara? 

 Vilka program skall integreras i PDM-systemet? 

 Vilka kunskaper om PDM finns det inom företaget i nuläget? 

 Finns det någon ISO-/kvalitetsstandard som måste tas i beaktande vid 

implementering av ny programvara?  

 Hur arbetar GVA gällande arbetsstandard och kvalitetssäkring?  

 Vad har medarbetare och ledning för önskemål/krav på ett PDM-system? 

 Hur används DOCApp? Vilka brister har systemet? 

 Kräver PDM-systemet några behörighetsrestriktioner eller liknande funktioner?  

 Hur är arbetsflödet och organisationen utformad? 
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 Avgränsningar 1.3.3

Projektet är avgränsat till att endast visa hur en implementering av ett passande PDM-

system påverkar företaget. En faktisk implementering kommer ej att ske. 

PDM-systemet skall ej ersätta nuvarande dokumenthanteringssystem, DOCApp. PDM-

systemet är endast menat att komplettera de områden där DOCApp är bristande.  

Arbetet skall i första hand ske mot Structural Design-avdelningen. 

Standarder, instruktioner och användarhänvisningar till PDM-systemet kommer ej att 

utformas. 

 Krav 1.3.4

PDM-systemet skall följa företagets kvalitetsstandard och kunna interagera med de 

system och program som används på Structural Design-avdelningen.  

Utefter identifierade önskemål och brister skall projektgruppen utforma en 

kravspecifikation. Kravspecifikationen är av stor vikt och grunden till att få fram ett 

resultat i enlighet med examensarbetets mål. 

Projektdeltagarna skall följa företagets kärnvärden. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs projektgruppens arbetsstruktur för att nå slutresultatet. 

 Insamling av primärdata  2.1

Insamling av primärdata har varit en vital del i projektet, och låg till grund för framtida 

beslut och fortsatt arbete. Primärdata baseras på information från någon form av 

grundkälla, där fakta som erhållits inte tidigare gjorts allmänt tillgänglig. Insamlingen av 

primärdata gjordes mot samtliga avdelningar inom Engineering-divisionen på GVA och 

utfördes i form av intervjuer och frågeställningar. (Kotler, et al., 2013). 

Syftet med insamlingen av primärdata var att få en klar bild av hur avdelningarna på 

GVA arbetar och vilka brister som råder inom respektive avdelning. Utifrån primärdata 

kunde en kravspecifikation utformas, som sedan användes som riktlinje under stora 

delar av sekundärdatainsamlingen. 

 Insamling av sekundärdata 2.2

Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig offentligt, exempelvis via 

tidsskrifter, artiklar eller avhandlingar och används främst i fördjupande syfte. En viktig 

aspekt vid generering av sekundärdata är att utvärdera ifall informationen är relevant 

och applicerbar för det aktuella målområdet. Det finns risk för att sekundärdata inte är 

pålitlig. 

Sekundärdatainsamlingen utfördes genom en marknadsundersökning som gjordes i två 

stadier; kvantitativ informationssökning samt kvalitativ informationssökning. Under 

den kvantitativa informationssökningen var målet att strukturerat samla in empirisk 

data från marknadens olika PDM-leverantörer för att sedan göra en kritisk utvärdering 

över vilka PDM-system som var bäst lämpade för GVA:s behov. 

Under den kvalitativa informationssökningen lades fokus på att analysera de bäst 

lämpade PDM-leverantörerna via samtal, besök och informationsstudier. Till skillnad 

från den kvantitativa informationssökningen var målet att få fram relevant information 

utefter en mer öppen intervjustruktur, med anpassade frågeställningar till respektive 

informationskälla. (Patel & Davidson, 2001). 

 Förundersökning  2.3

I projektets inledningsfas tog projektgruppen del av grundläggande kunskaper inom 

PDM-system genom litterär- och webbaserad informationssökning. Det lades även vikt i 

att ta kontakt med PDM-leverantörer och andra experter inom området för att genom 

deras expertis ytterligare fördjupa kunskaperna inom PDM.  

Eftersom PDM är ett stort område inom examensarbetet har projektgruppen valt att 

behandla PDM-teorin i ett eget kapitel.  
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Vidare utformades en frågeställning inriktad mot nyckelpersoner på GVA. Syftet med 

frågeställningen var att ta reda på den önskade effekten av PDM-systemet utefter krav 

och önskemål. 

En kartläggning av nyckelpersonerna på GVA planlades för att sedan stämmas av via 

möten där frågeställningen presenterades i form av djupintervjuer. De intervjuade 

nyckelpersonerna fick kort presentera avdelningens organisationsstruktur och rutiner 

för att sedan svara på frågeställningen. 

Under intervjuerna lades det vikt i att skapa engagemang hos nyckelpersonerna för att 

vidare kunna lyfta fram önskemål, förbättringsförslag och kvalitativ information 

rörande effektivisering av informationsflöde och arbetsätt.  

Efter intervjuerna sammanställdes information, krav och önskemål från varje avdelning. 

En fortsatt kartläggning av informationsflödet utfördes för att se vilka program som 

interagerar med varandra.  

Det undersöktes även om andra möjliga metoder var aktuella för att effektivisera 

informationsflödet mellan de olika avdelningarna. 

 Utförande 2.4

Efter klargörandet av nuläget, samt vilka krav och önskemål som efterfrågas med PDM-

systemet utfördes en marknadsundersökning där PDM-leverantörer valdes ut för 

fortsatt undersökning. Kommunikationen med PDM-leverantörer skedde främst via 

mailkorrespondens och telefonsamtal. De mer intressanta leverantörerna bokades 

sedan in för mer formella möten via telefon eller i person.  

Konkurrensfördelarna hos de främsta PDM-leverantörerna ställdes mot varandra i en 

viktningsmodell med syftet att välja ut de bäst lämpade leverantörerna. 

 Uppföljning 2.5
För att presentera och utvärdera de främsta PDM-leverantörerna uppföljdes 

utförandefasen genom ett möte med projektgruppens handledare på GVA.  

 Resultat 2.6

Med information från GVA, PDM-leverantörer och återkoppling från uppdragsgivaren 

kunde det tas ett enhälligt beslut om den bäst lämpade PDM-leverantören. Utöver det 

identifierade PDM-systemet kunde även övriga rekommendationer och 

förbättringsförslag presenteras som ett resultat.  

 Kvalitetssäkring 2.7

Under projektets gång har texter, beslut och handlingar egenhändigt kontrollerats och 

kvalitetssäkrats av projektgruppen innan en gemensam slutgranskning före 

godkännande skett. Detta i enlighet med Jidoka, ”rätt från mig”, som är en central del 
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inom LEAN-filosofin. Det har varit projektgruppens avsikt att tillgodose GVA:s 

kvalitetskrav genom hela examensarbetet. 

Kommunikation har varit en mycket central del i examensarbetet och har till stor del 

legat till grund för innehållet och resultatet av rapporten. Internt inom GVA har ett 

ständigt informationsutbyte mellan projektdeltagarna och företaget skett. 

Projektgruppen har dokumenterat och kvalitetssäkrat all muntlig kommunikation 

genom anteckningar och återkoppling till informationsutfärdarna. 

Projektgruppen har även arbetat mot en visuell verksamhetsstyrningstavla som använts 

för att planlägga arbetet och få en översiktsbild av det projektgruppens interna arbets- 

och informationsflöde. Se figur 2. 

För att undvika eventuella fel och missförstånd under projektets gång framtogs en 

riskanalys i FMEA-utförande där delmomenten analyseras utifrån vad som kan gå fel. Se 

Appendix A.  

 

Figur 2 -  Visuell verksamhetsstyrning  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel följer en förklaring över de metoder som projektgruppen använt sig av 

under examensarbetets gång. Teorin kring PDM har projektgruppen valt att lägga i ett 

separat kapitel sett till områdets vikt och relevans. 

 SWOT-analys 3.1

SWOT-analyser är en modell som används för att utvärdera styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot i ett företag. Styrkor innefattar interna resurser och förmågor som 

bidrar till kokurrensfördelar. Svagheter finns också i organisationen, tillexempel 

olämplig kompetensprofil. Möjligheter är gynnsamma faktorer i omgivningen som 

företaget kan dra fördel av. Hot är faktorer och i omgivningen som kan bereda problem 

för företaget. Se figur 3. (Kotler, et al., 2013). 

 

Figur 3 -  SWOT-analys  

 Pughs beslutsmatris 3.2

Pughs beslutsmatris är ett enkelt och effektivit sätt att jämföra olika alternativ eller 

koncept mot varandra. Matrisen är utformad enligt figur 4 och metoden går ut på att 

poängsätta de olika alternativen och ställa dem mot varandra. Jämförelsen av de olika 

alternativen i tabellen ger ett utslag på vilket alternativ som är bäst lämpat för 

problemet. (Ullman, 1994). 

Strenghts 

Interna styrkor som hjälper 

företaget mot sina mål. 

Opportunities 

 Externa faktorer som företaget kan 

exploatera och dra fördel av  

Threats  

Externa faktorer som företaget nu 

eller i framtiden kan dra nytta av 

Weaknesses 

Interna svagheter som kan påverka 

företagets möjligheter att nå sina 

mål.  
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Beslutsmatrisen är uppdelad i sex steg: 

 

Figur 4 -  Pughs beslutsmatris  

Steg 1: Ange problemet.  

Steg 2: Välj alternativ att jämföra med. Alternativen att jämföra med är de olika 

idéerna och koncepten.  

Steg 3: Välj kriterier att jämföra med. Vanligtvis är kriterierna krav eller önskemål 

från kunden eller ingenjörsspecifikationer.  

Steg 4: Värdera kriterierna. Värderingen används för att indikera vilket av kriterierna 

som är viktigast.  

Steg 5: Utvärdera alternativen. Varje koncept utvärderas för att vara bättre, sämre 

eller likvärdig i jämförelse med det existerande alternativet. Poängsättningen sätts från 

+1, 0, -1.  

Steg 6: Sammanställ resultatet och ta beslut. Efter att utvärderingen är klar, genereras 

fyra poängsummor. Antal plus, antal minus, antal nollor och den totala viktsumman. Den 

totala poängsumman är viktpoängen multiplicerat med summan av varje utvärdering 

(+1, 0, -1). (Ullman, 1994). 

 LEAN services  3.3
Grundidén med LEAN är att maximera kundvärdet och minimera slöseri. Enkelt sagt 

betyder LEAN att skapa ett högre kundvärde med minskade resurser. (Lean Enterprise 

Institute, 2014). 

1. Problem 

3. Kriterier 4. Vikt 5. Värdering

2. Alternativ

6. Resultat
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En LEAN-organisation förstår kundvärdet och fokuserar på nyckelprocesser för att 

kontinuerligt öka kundvärdet. Den ultimata LEAN-organisationen åstadkommer ett 

perfekt kundvärde genom en perfekt värdeskapande process med obefintliga slöserier. 

(Lean Enterprise Institute, 2014). 

LEAN-organisationen eliminerar slöserier genom hela värdeskapandeprocessen istället 

för att enbart förbättra isolerade punkter. LEAN-organisationer skapar även processer 

som kräver mindre mänsklig ansträngning, tar mindre plats, mindre kapital och har en 

kortare tillverkningstid för en lägre servicekostnad med mindre defekt, jämfört med 

traditionella affärssystem. Informationsstyrningen blir alltså enklare och mer specifik. 

(Lean Enterprise Institute, 2014). 

LEAN för produktion och service 

En vanlig missuppfattning är att LEAN endast går att tillämpa för tillverkande industrier, 

vilket inte är sant. LEAN går att tillämpa i alla verksamheter, det är inte en taktik eller ett 

besparingsprogram, utan ett sätt att tänka och agera för en hel organisation. (Lean 

Enterprise Institute, 2014). 

Många organisationer väljer att inte använda sig utav ordet LEAN, utan namnger det 

istället till sitt eget system, som t.ex. Toyota Production System eller Dannaher Business 

System. Detta visar att LEAN inte är något kostnadsbesparingsprogram, utan ett sätt 

som företag agerar. Begreppen transformation eller LEAN-transformation används ofta 

för att karaktärisera ett företag som byter från ett gammalt sätt att tänka till LEAN. 

(Lean Enterprise Institute, 2014). 

 ROI-analys 3.4

En ROI- (Return On Investment) analys är ett beslutsverktyg som används för att 

hypotetiskt beräkna vinsterna av en investering. Investeringen kan vara allt ifrån en 

anställd person till en bearbetande maskin eller ett PDM-system. Investeringskalkylen 

används främst för att se hur långt tid det tar för en investering att börja generera 

lönsamhet åt företaget, eller hur långt tid det tar för investeringen att ”betala sig själv”.  

I teorin görs det alltid en ekonomisk förlust i samband med en investering. 

Investeringen sätts sedan i bruk där den antingen reducerar ett företags utgifter 

alternativt ökar dess intäkter. Efter en tid har investeringen förhoppningsvis genererat 

tillräckligt med intäkter eller besparingar för att täcka upp den initiala förlust som 

gjordes under investeringstillfället. Investeringen har då ”betalat sig själv”, varefter 

företaget kommer att börja generera direkta vinster från investeringen. Se appendix F.1.  
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4 Förstudie PDM 

 Introduktion  4.1
Product Data Management (PDM) är ett verktyg som i huvudsak används för att 

kontrollera och styra utvecklingen av en produkt. PDM-system har i uppgift att under 

utvecklingsprocessen av en produkt förse användarna med rätt produktinformation vid 

rätt tid i rätt format. PDM är en del av produktens livscykel. (The Association of Swedish 

Engineering Industries, 2001). 

 

Figur 5 -  PDM 

Inom management och projektstyrning finns det många olika benämningar på 

arbetsmomenten i produktutvecklingsprocessen, se figur 5. PDM är en vision som 

innefattar och sammanfogar många utav de begrepp som ständigt är återkommande 

inom området. 

Det är skillnad mellan PDM och PDM-system. PDM är den allmänna beskrivningen av 

metoden och filosofin medan ett PDM-system är det verktyg som används för att styra 

information och beslutsprocesser. 

CimData, ett större konsultbolag inom PDM-branschen definierar PDM på följande sätt:  

“Product Data Management (PDM) is a tool that helps people manage both product data 

and the product development process. PDM systems keep track of the masses of data and 

information required to design, manufacture or build, and then support and maintain 

products—whether your product is an aeroplane, petrochemical plant or highway. PDM is 

used effectively in a multitude of industries.” (The Association of Swedish Engineering 

Industries, 2001) 
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 Fördelar med att använda PDM i en verksamhet: 4.2

 Reducera designtiden och på så vis öka produktutvecklingsprocessen. 

 Snabbare generera produkter på marknaden och öka företagets lönsamhet. 

 Öka spårbarheten för gamla modeller. 

 Styra behörighet till data och kontrollera revisioner. 

 Säkert kunna sammarbeta och dela data globalt. 

 Automatisera arbetet och standardisera modelleringsmetoder. 

 Funktion 4.3
PDM-systemet och dess funktioner har en struktur som beroende på informationstyp 

kontrollerar produktinformation som tillexempel projektstatus, godkännande, 

behörighet och annat som påverkar produktdatan. Genom att kontrollera data- och 

säkerhetsstyrning säkrar PDM-systemet att användaren endast delar den mest relevanta 

och godkända informationen till de som har användning för den. PDM-systemets alla 

funktioner är uppdelade i två separata huvudkategorier:  

 Användarfunktioner: Kontrollerar behörighet till PDM-systemets 

datalagrinssystem för hämtning och styrning av data. Olika typer av användare 

kan arbeta med olika undergrupper av dessa funktioner. En användare kan vara 

”konsument” (observera information), eller ”producent” (tillverka information).  

 Verktygsfunktioner: Gränssnitt mellan olika operationsmiljöer som isolerar dess 

komplexitet från användaren. Det är möjligt att skräddarsy system och få dem att 

operera i överensstämmelse med den specificerade användarmiljön.   

Användarfunktionerna kan delas in i fem kategorier: 

 Datavalv och dokumentstyrning  

 Arbetsflöde och processtyrning  

 Styrning av produktstruktur 

 Komponent- och delstyrning (klassifikation och hämtning)  

 Programstyrning 

Verktygsfunktionerna kan delas in i fyra kategorier  

 Kommunikation och notifikation  

 Översättning och transport av data  

 Administration 

 Applikationsintegration 

(The Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 
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 Användarfunktioner 4.4

I detta avsnitt kommer varje användarfunktion beskrivas mer detaljerat. 

 Datavalv och dokumentstyrning  4.4.1

Dokumentstyrning har en funktionalitet som gör det möjligt för 

användaren att styra, spara, hämta och dela dokument med hög 

säkerhet och pålitlig versionskontroll. 

PDM-systemets dokumenthanteringsfunktion ligger integrerad i 

datavalvet. Funktionen gör det möjligt att sätta 

behörighetsrestriktioner så att endast rätt personer har tillgång till rätt 

information. Systemet tillhandahåller även automatisk version- och revisionshantering 

av filer, vilket standardiserar och strukturerar filerna för en enklare historikstruktur.  

Systemet kan även definiera och upprätthålla relationer mellan komponenter och annan 

relaterad data. Rutiner för att godkänna och offentliggöra dokument kan också 

inkluderas i dokumenthanteringsfunktionen för att standardisera arbetet. (The 

Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 

 Arbetsflöde och processtyrning  4.4.2

Arbetsflödets definition är en kritisk del i 

produktutvecklingsprocessen då det skall säkerställas att 

korrekt information finns tillgänglig för ”konsumenten” 

snabbast möjligt. Produktutvecklingsprocessen består 

vanligtvis av tre steg; release, change och approval. Dessa steg 

utgör hela arbetsflödet för produktutvecklingsprocessen. 

Processtyrningens funktion är att driva arbetsflödet och säkerställa att rätt användare 

godkänner processtegen. När ett arbetsmoment är godkänt övervakar och kontrollerar 

PDM-systemet processen. (The Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 

 Styrning av produktstruktur 4.4.3

Denna funktion adresserar strukturen till en produkts olika beståndsdelar, där varje 

objekt är relaterat till en eller ett flertal andra komponenter.  

 Konfigurationskontroll: Underlättar att hantera och definiera 

produktkonfigurationer. 

 Länkar objektets data till dess produktstruktur. 

 Överför produktstrukturen och annan data i båda riktningarna 

mellan PDM- och ERP- (Enterprise Resource Planing) system. 

(The Association of Swedish Engineering Industries, 2001) 

 

 

Figur 6 -  Datavalv  

Figur 7 -  Arbetsf löde  

Figur 8 -  Produktstruktur  
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 Komponent och delstyrning  4.4.4

Standardkomponenter kan bli klassificerade efter t.ex. tillverkare 

och tillverkningsnummer för att sedan sparas i PDM-systemet och 

återanvändas. För att hitta en standardkomponent kan det göras 

sökningar i databasen baserat på värdet eller attributet som 

definierar ett särskilt objekt. Förutom att definiera 

standardkomponenter vid installation av PDM-systemet kan 

användare skapa ytterligare attribut för specifika objekt. (The 

Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 

 Program- /projektstyrning  4.4.5

Programstyrningen tillhandahåller funktioner för att 

definiera en detaljerad arbetsstruktur som visualiserar ett 

hierarkiskt nätverk av uppgifter och underuppgifter som 

behövs för att slutföra projektet. Denna struktur kan 

relateras till produktdata i form av diagram, dokument och 

delar, vilket möjliggör att se projektets status för tillexempel 

dokument, parts, assemblies och produkter. (The 

Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 

 Verktygsfunktioner  4.4.6

I detta avsnitt kommer varje verktygsfunktion beskrivas mer detaljerat. 

 Kommunikation och notifikation 4.4.7

Så snart en produkt är klar att fortsätta till nästa steg i framtagningsprocessen meddelas 

det direkt till berörda användare. Användarna vet således exakt vad som är gjort och 

vilken information som är uppdaterad, samt vad som behöver göras för att produkten 

skall kunna gå vidare till nästa steg. (The Association of Swedish Engineering Industries, 

2001). 

 Översättning och transport av data  4.4.8

All data är lagrad, organiserad och behörighetskontrollerad av PDM-systemet i det så 

kallade valvet, så att användare inte behöver veta var i datanätverket datan faktiskt 

ligger lagrad. Användaren söker helt enkelt upp data efter eget behov, varpå systemet 

lokaliserar datan och tillåter åtkomst givet att användaren har rätt behörighet. Tack vare 

PDM-systemets datastruktur är det enkelt att flytta och konvertera data mellan olika 

system och filformat. (The Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 

  

Figur 9 -  Komponent & 

delstyrning  

Figur 10 - Program- och 

projektstyrning  
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 Systemadministration 4.4.9

Ett PDM-system har även administrativa funktioner som hjälper till att skapa 

arbetsflöden, administrera data och tillsätta arbetsroller.  

Ett PDM-system inkluderar administrativa funktioner som role management, 

möjligheter att skapa arbetsflöden och administrationsverktyg för datalagring. PDM-

system kan anpassas på många sätt utefter verksamhetens önskemål. Datamodellen kan 

bli redigerad och nya funktioner kan läggas till för att gränssnittet skall passa särskilda 

behov. (The Association of Swedish Engineering Industries, 2001). 

 Role management  4.4.10

En produkts livscykel involverar många arbetsroller som t.ex. mekaniska konstruktörer, 

mjukvarudesigners, projektledare, supporttekniker, etc. Alla arbetsroller bistår med 

olika arbetsuppgifter och behöver därför olika behörigheter till produktdata för att ha 

tillåtelse att göra vissa ändringar. Role management inkluderar funktionalitet som 

användarnamn, grupper och behörighetsfunktioner. (The Association of Swedish 

Engineering Industries, 2001). 

 Applikationsintegration  4.4.11

Integration med användaren, visualisering och andra samarbetsverktyg är viktiga att 

etablera i en ensam datakälla där informationen tillverkas en gång och används genom 

hela produktvecklingens process. 

Det finns integrationer som sträcker sig från mindre komplexa integrationer med 

textskapare, till täta integrationer med CAD/CAM och ERP-system (Enterprise Resource 

Planing).  

 Produktstruktur och dokumentstyrning  4.5

Informationen i ett PDM-system är baserat på en objektorienterad datamodell. 

Huvudobjektet som används för att representera modellens delar, assemblies, 

dokument och andra relaterade objekt är nämnda som Business Items eller Business 

Objects.  

Ett PDM-system hanterar filer, se figur 11. Relationen används mellan objekt för att 

relatera dem till varandra. En produktstruktur använder en speciell klass av Business 

Items (Structured Business Items) som har en speciell relation för att uppfylla BOM- 

(Bill-Of-Material) kraven för användning, effektivt och fysisk identifikation. Ett attribut 

kan definieras efter ett objekt eller en relation. (The Association of Swedish Engineering 

Industries, 2001). 



15 

 

Figur 11 - Produktstruktur och dokumentstyrning  

 PLM 4.6

På många sätt kan PDM ses som en del av PLM, se figur 12. Först kom EDM (Engineering 

Data Management) och sedan PDM, som framkom på slutet av 80- talet när ingenjörer i 

tillverkningsindustrin insåg att de var tvungna att hålla ordning på den ständigt växande 

volymen av filer som genererades av de olika CAD systemen. PDM tillät dem att 

standardisera föremål, spara och kontrollera dokument, bibehålla BOM:s, kontrollera 

föremål, BOM-strukturer och filer för återanvändning och härledning, medan man 

reducerade risken för att använda inkorrekt designversion och öka återavändningen av 

existerande produktinformation. (Immonen & Sääksvuori, 2005). 

 

Figur 12 - PLM 
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Fördelarna med PLM går långt längre än en inkrementell besparing för de reducerade 

produktutvecklingskostnaderna. PLM gör det även möjligt för bättre kontroll över 

produktens livscykel. Detta ger möjligheter för företag att öka inkomsterna genom att 

höja takten av nya innovativa produkter till marknaden. 

Omfattningen av produktinformation som blir sparad, ändrad, sökt och delad med PLM 

har expanderat. PLM är ett holistiskt företagskoncept utvecklat för att styra produkten 

och dess livscykel. PLM inkluderar inte bara objekt, dokument och BOM:s, utan även 

analysresultat, testspecifikationer, produktens omgivningsinformation, kvalitet, 

standard, ingenjörskrav, ändringsorder, tillverkningsprocessen, produktens 

prestandainformation, komponentleverantörer med mera.  

PLM-systems kapabilitet inkluderar arbetsflöde, programstyrning och projektkontroll 

som standardiserar, automatiserar och ökar projektstyrningen. Ett webbaserat PLM-

system gör det möjligt att föra samman organisationen med leverantörer, partners och 

även kunder på geografiskt spridda platser. Ett PLM-system gör det möjligt att utöka 

företaget för att arbeta mer effektivt.  

Operationell effektivitet ökas med PLM genom att grupper i hela värdekedjan kan arbeta 

snabbare genom avancerad informationshämtning, elektronisk informationsdelning, 

dataåtervinning med bättre spårbarhet och datasäkerhet. Detta tillåter företag att ändra 

order och svara på produktsupportmeddelande snabbare. De kan också arbeta 

effektivare med kunder i upphandlingsbud och offerter, utbyta kritisk 

produktinformation enklare med tillverkningsavdelningen och tillhandahålla relevant 

data till servicetekniker och reservdelssäljare. (Immonen & Sääksvuori, 2005). 
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5 Förstudie GVA 
En inledande förstudie gjordes mot GVA för att ge projektgruppen en klar bild av 

uppdragsbeskrivningens bakgrund och den rådande problematiken. 

 Bakgrundsproblematik 5.1

För att få en djupare förståelse i hur GVA driver sina konstruktionsprojekt utfördes en 

grundläggande bakgrundsundersökning om hur företaget arbetar, och hur arbetssättet 

påverkas av nuvarande problematik. 

GVA har länge arbetat med modeller och ritningar i 2D. Dessa filer är i dagsläget 

kompatibla med verksamhetens dokumenthanteringssystem DOCApp, vars 

spårbarhetsfunktion fungerar bra. 

På senare tid har man börjat använda sig allt mer utav 3D-program för modellering och 

analyser. Filerna som behandlas i 3D-programmen har inte önskad kompabilitet med 

DOCApp och företaget vill därmed se på möjligheterna att införa ett PDM-system som 

skapar struktur och spårbarhet för modeller och filer som i nuläget inte stöds. Se 

Appendix E.1. 

 Intervjuer 5.2

Under projektets förstudiefas genomfördes det ett antal intervjuer mot nyckelpersoner 

på samtliga avdelningar under GVA:s Engineering-division. Syftet med intervjuerna var 

att ta reda på den önskade effekten av ett framtida PDM-system, samt att få en inblick i 

hur avdelningarna hanterar sina dokument och filer i nuläget. Projektgruppen ville även 

få en bild av GVA:s organisationsstruktur, hur respektive avdelning arbetar samt vilka 

rutiner, standarder och program som används. Se Appendix E. 

Frågor som stod i fokus var bl.a.: 

 Vilka program används på avdelningen och hur fungerar de? 

 Finns det någon systematik för fillagring/filhantering i nuläget? Krävs det någon 

utbildning för att anpassa sig till systematiken? 

 Används det någon ISO-/kvalitetsstandard? 

 Hur förs versions-/revisionshanteringen av filer och dokument i nuläget? 

 Finns det behörighetsrestriktioner på avdelningen? 

 Händer det att konstruktörer inte hittar de filer/dokument som sökes? 

 Görs det några kända omarbeten på avdelningen? 

 Vad har du för ansvar/skyldighet gentemot andra avdelningar med avseende på 

dokumentation och lagring? 

 Känner alla på avdelningen till projektets syfte och dess slutkund? 

Under projektets gång har det även utförts intervjuer med experter och PDM-

leverantörer för att fördjupa projektgruppens kunskaper inom området PDM. Dessa 

intervjuer kommer också att redovisas. Se Appendix F.  
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 Nulägesanalys 5.3

Projektgruppen gjorde en analys av företagets nuläge och arbetssätt för att kunna forma 

en kravspecifikation enligt identifierade brister och önskemål. 

 Organisation 5.3.1

GVA:s organisationsupplägg för Engineering-divisionen är en funktionell struktur 

mellan 5 samverkande avdelningar; Marine Technology, Arrangement, Marine Systems, 

Structural Analysis och Structural Design, se figur 13. Arbetet är i teorin upplagt som ett 

rakt flöde genom respektive avdelning, men i praktiken görs mycket arbete parallellt 

mellan avdelningarna där iterativa processer ofta står i fokus. 

 

Figur 13 - Organisationsöversikt  

Det finns vissa kritiska steg i konstruktionsprocessen där arbete mellan avdelningar inte 

kan ske parallellt förrän vissa mål är uppfyllda. Dessa mål ligger till grund för att 

påbyggnader och vidarearbeten med konstruktionen sker rätt. 

Vid start av ett nytt projekt börjar oftast arbetet hos Arrangement-avdelningen. Där 

bestäms dimensionering och grundläggande layout av produkten, en process som kallas 

sizing. När sizingen är klar kan övriga avdelningar påbörja vidarearbetet med 

produktframtagningen. Vanligtvis är nästa steg i konstruktionsprocessen att analysera 

modellen i olika analys- och simuleringsprogram. Detta görs på Structural Analysis- 

samt Marine Technology-avdelningarna, och all mätdata rapporteras tillbaka till 

Arrangement-avdelningen för att eventuellt omarbetas. 

Samtidigt som analysberäkningarna utförs, arbetar Structural Design-avdelningen med 

att konstruera och modellera påbyggnader, stabiliseringsobjekt och andra 

strukturtekniska delar till produkten. Structural Design- och Structural Analysis-

avdelningarna arbetar intill varandra med en nära kommunikation. Många artiklar som 

konstrueras på Structural Design genomgår analyser på Structural Analysis. 

Vidare i ledet arbetar Marine Systems-avdelningen med påbyggnader av mer 

funktionsteknisk natur. Påbyggnadssystem såsom rörledningar, elektronik, HVAC 

(Heating, Ventilation & Air Condition) och maskineri planeras och förs in i 

produktstrukturen på avdelningen. Se Appendix E. 
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 Arbetsflöde 5.3.2

Efter att ha gjort en övergripande organisationsanalys kunde projektgruppen identifiera 

arbetsflödet. I praktiten görs det ständigt iteration mellan avdelningarna, men i teorin är 

arbetsflödet upplagt enligt figur 14. Enligt projektgruppens avgränsningar kommer 

endast Structural Design-avdelningen att utvärderas för ett passande PDM-system. 

 

Figur 14 - Översikt av arbetsflöde  

 Avdelningsanalys Structural Design 5.3.3

Som tidigare nämnt så bedriver avdelningen i huvudsak design och konstruktion av 

strukturer, förstärkningar och påbyggnader till respektive produkt/projekt. Majoriteten 

av allt som konstrueras är i stål och modelleras i 3D CAD-program. Avdelningen har ett 

nära samarbete med Structural Analysis-avdelningen, där mycket iterationsarbete sker. 

Intern hantering av 3D CAD-filer sker manuellt och utförs utan ett dedikerat 

filhanteringssystem. Filer under arbete sparas direkt på företagets server i en 

mappstruktur för det aktuella projektet. Användare håller själva koll på vilken fil som 

sparas var, och vilken version filen har. Om en användare behöver ha tillgång till en fil är 

oftast den enklaste vägen att fråga utfärdaren vilken fil som är den senaste versionen, 

samt var filen är lagrad. 

Om flera personer jobbar med en och samma fil så blir det en större osäkerhet i var den 

senaste versionen av filen är lagrad och vem som gjorde den senaste ändringen. Detta är 

till synes en onödig process som både är mer tidskrävande och osäker än nödvändigt.  

Att som ensam användare söka upp en specifik fil kan således vara tidskrävande, 

eftersom dagens filhanteringssystem saknar en dedikerad spårbarhetsfunktion. Se 

Appendix E.1. 

 

Structural Design

Structural Analysis Kund

Marine SystemsMarine Technology

Arrangement DOCApp
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 Programvara Structural Design 5.3.4

Program som används på avdelningen är: 

 Autodesk AutoCAD 

 Autodesk Inventor 

 AVEVA PDMS 

 Microsoft Office 

 Ides DOCApp 

Filer och dokument som hanteras i Microsoft Office och Autodesk AutoCAD, som är ett 

2D-modelleringsprogram kan hanteras via Ides program DOCApp. DOCApp har i 

dagsläget en organiserad filstruktur och spårbarhetsfunktion som är väl fungerande. Det 

är enkelt att söka och spåra filer via DOCApp. 

AVEVA PDMS har också en inbyggd spårbarhetsfunktion som fungerar väl. Användarna 

kan se ändringshistoriken i filer och all data ligger strukturerat i en databas. 

Det är i programmet Autodesk Inventor som den stora problematiken kring spårbarhet 

ligger. 3D-filer är mer komplexa att knyta till dokumenthanteringssystem och brukar 

oftast kräva ett dedikerat PDM-system för att kunna spåras. Se Appendix E.7.  

 Brister Structural Design 5.3.5

Avdelningen och dess arbetssätt har i dagsläget en del kända brister. 

 Det görs onödiga omarbeten på filer och modeller som redan finns och tekniskt 

sett kan återanvändas. 

 Det läggs tid på att försöka hitta filer vars lagringsplats inte är känd. 

 Avdelningen har inget ”check-in/check-out”-system för Inventor-filer. Detta 

medför risken att användare av misstag jobbar i samma filversion, och på så vis 

utför onödigt arbete. 

 Ett resultat av att användare råkar jobba i samma filversion är att viktig data kan 

komma att bli överskriven av den användare som sparar filen sist. 

 Ingen automatiserad dokumentlagringsstruktur finns. Risk för avvikelser. 

 Ingen automatiserad versions-/revisionshantering finns. Risk för avvikelser. 

 Det finns inget visualiseringssystem för ändringshistorik. 

 Efter avslutat projekt är det upp till varje användare att rensa bort gamla filer 

som inte skall användas längre. Detta är en tidskrävande process. 

 Företagsservern kan fyllas och bli överbelastad. 

 Det är svårt att veta vilken fil som genomgått analyser av olika slag. 

Se Appendix E.   
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 Önskemål Structural Design 5.3.6

Efter avdelningsanalys och intervjuer med utvalda nyckelpersoner har det fastställts 

vilka önskemål som efterfrågas med ett framtida PDM-system. Önskemålen innefattar 

att: 

 Införa en spårbarhetsfunktion för Inventor-filer. 

 Införa en automatiserad version-/revisionsfunktion. 

 Införa en ändringshistorik där det framgår vilken användare som ändrat filerna.  

 Införa en check-in/check-out-funktion. 

 Införa en automatiserad arkiveringsfunktion. 

 Öka spårbarheten bland gamla filer och modeller för återanvändning. 

 Kunna koppla utförda analyser och andra projektrelaterade dokument till 

Inventor-filer så att användare kan se vad filen genomgått på andra avdelningar. 

 Kunna visualisera aktuell projektstatus och se vilka filer som är i arbete, och vad 

som finns kvar att göra innan projektet kan tas till nästa steg i processen. 

Se Appendix E. 
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 Kravspecifikation 5.4

Utifrån brister och krav som gick att identifiera på avdelningen fastställdes en 

kravspecifikation i form av en checklista som användes för att utvärdera huruvida ett 

företag levererade ett lämpligt PDM-system eller ej. Projektgruppen fann att vissa 

kriterier var obligatoriska för ett framtida PDM-system (kravtyp S), medan andra 

kriterier endast var önskvärda (krav typ B). Se figur 15 och 16. 

Nr 

Leverantörens namn 

Kravtyp 
Ska/Bör   

Beskrivning 

A Systemrelaterade krav   

A-1 Sök-/dokumentationsfunktioner   

A-1.1 
Systemet skall ha en spårbarhetsfunktion som genom metadata 
och andra sökparametrar gör det möjligt att hitta filer  S 

A-1.2 
Varje fil skall ha ett unikt identifikationsnummer som används för 
filseparation och spårbarhet S 

A-1.3 
Arkiverade filer efter avslutade projekt skall enkelt kunna 
återfinnas  B 

A-1.4 Tydligt användargränssnitt med en logisk filstruktur B 

A-1.5 Avgränsande sökfilter  B 

A-1.6 Sammankoppla filer till projekt och användare  S 

A-2 Behörighetsfunktion   

A-2.1 
Användaren skall ha möjlighet att sätta behörighetsrestriktioner på 
särskilda filer och projektmappar  S 

A-3 Visualiseringskrav   

A-3.1 
Processtyrning med status över vilka moment i projektet som är 
avklarade och vilka moment som är under arbete  B 

A-3.2 
Möjlighet att i realtid visualisera aktuell arbetsstatus (Originator-, 
checker-, approver- funktionalitet) B 

A-4 Versionshantering   

A-4.1 Systemet skall kunna versionshantera dokument S 

A-4.2 Systemet skall kunna revisionshantera dokument S 

A-4.3 
Systemet skall inte tillåta att två användare arbetar i samma 
filversion S 

A-4.4 
Användaren skall kunna spåra filens ändringshistorik där det 
framgår vem som har gjort vad och när det gjordes S 

A-5 Övriga systemrelaterade krav   

A-5.1 Systemet skall kunna hantera alla filformat S 

A-5.2 Systemet skall kunna skapa en mallstruktur utefter standardvärden B 

A-5.3 Webbaserat system som gör informationen globalt tillgänglig S 
Figur 15 - Kravspecif ikation  A 

 



23 

B Mjukvarukompabilitet   

B-1 Nuvarande program   

B-1.1 Auto CAD  B 

B-1.2 Inventor S 

B-1.3 3D Visual B 

B-1.4 3D Studio MAX B 

B-1.5 Nastran B 

B-1.6 Sesam B 

B-2 Tänkbara program   

B-2.1 
Program som i framtiden kan tänkas implementeras i verksamheten 
skall vara kompatibla med PDM-systemet B 

C Övriga krav   

C-1 Användarvänlighet   

C-1.1 Systemet skall till fördel ha en kort utbildningstid  B 

C-2 Kapacitet   

C-2.1 
Systemet skall inte ha några kapacitetsbrister gällande antalet 
användare S 

C-3 Säkerhet   

C-3.1 Systemet skall klara av yttre intrångsförsök S 

C-4 Support   

C-4.1 Leverantören skall inom skälig tid finnas tillgänglig för god support B 

C-5 Implementering   

C-5.1 Systemet skall vara enkelt att implementera i verksamheten B 
Figur 16 - Kravspecif ikation B & C 
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6 Utförande 
Med underlag från nulägesanalysen kunde projektgruppen utföra en 

marknadsundersökning för att hitta det bäst lämpade PDM-systemet åt GVA. Resultatet 

identifierades genom en slutgiltig viktning. 

 Marknadsundersökning 6.1

För en inledande översikt av marknaden och vilka företag som levererar PDM-system 

gjordes en marknadsundersökning mot företag som marknadsför sig i industriellt 

relaterade tidskrifter och hemsidor.  

Erika Bellander som är projektgruppens handledare och yrkeserfaren inom PDM-

området tillhandahöll de första 40 företagen genom tidskriften Verkstadsforum 

(Nyström & Ogewell, 2014). Fler företag som levererar PDM-lösningar har upptäckts 

genom internetsökningar och experter inom området. Marknadsundersökningen 

resulterade i 45 leverantörer av PDM-system som fått stå som projektets 

marknadsunderlag för fortsatt analys. Se Appendix B.   

 Urval av PDM-leverantörer 6.2
På PDM-leverantörernas hemsidor framkom det vilken typ av ingenjörsarbete systemet 

är anpassat till och vilka sammarbetspartners som tillhandahåller systemet. Information 

som saknades från PDM-leverantörernas hemsidor kompletterades med telefonsamtal 

och mail. 

Många företag har mer avancerade PLM-lösningar anpassade för tillverkande industrier 

med simulering av automatiserad produktion, vilket innefattar hela produktlivcykeln. 

Dessa lösningar anses vara mer omfattande än nödvändigt eftersom GVA inte behandlar 

produktionsdelen i produktlivscykeln, utan är snarare i behov av en enklare PDM-

lösning.  

Ännu en aspekt som lades i beaktande vid urvalet av företag var den geografiska 

tillgängligheten, vilket tillåter en god service och ökade möjligheter för en smidigare 

kommunikation.  

Ett flertal återförsäljare har ingått partnerskap med större aktörer, vilket betyder att 

flera återförsäljare tillhandahåller implementering, utbildning och service för samma 

produkter. Därefter kunde de bäst geografiskt lämpade PDM-leverantörerna utses på 

listan.  

Genom att jämföra problembeskrivningen och GVA:s organisation med det framtagna 

marknadsunderlaget kunde listan kortas ned från 45 till 11 relevanta företag som 

tillhandahåller PDM-lösningar. Se Appendix B.  
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 Företagskontakt    6.3

För fortsatt fördjupning inom PDM-leverantörerna och dess produktkatalog kontaktades 

säljare för vidare diskussion kring problemformuleringen. De bäst lämpade PDM-

leverantörerna utifrån kravspecifikation kallades till möte för fortsatt diskussion och 

demonstration av PDM-system. Se Appendix C.  

 SWOT-analys 6.4

För att ställa de olika PDM-leverantörerna mot GVA:s problembeskrivning och 

kravspecifikation utfördes SWOT-analyser på varje enskilt system.  

Gemensamt med samtliga PDM-leverantörer är att de har kontor lokalt i Göteborg vilket 

är nära tillhands för GVA:s verksamhet. Om det skulle uppstå problem, komplikationer 

eller funderingar över systemet finns samtliga PDM-leverantörer nära tillhands för 

support och service.  

Projektgruppen har haft svårt att identifiera vilken PDM-leverantör som har lägst 

implementeringstid men samtliga leverantörer påstår sig ha en implementeringstid på 

2-4 veckor. 

Projektgruppen har gjort en subjektiv bedömning på användarvänligheten för systemen 

och anser att de jämförda systemen har liknande användarvänlighet om inte annat 

framgår i texten.  

 PDM-leverantör A 6.4.1

Strenghts 

PDM-leverantör A är etablerade på marknaden och har en lång erfarenhet inom 

branschen. En fördelaktig aspekt med deras PDM-system är att det är anpassat för 

produkter som GVA i dagsläget använder sig av. Programmen har därigenom full 

kompabilitet för PDM-systemets inbyggda smartfunktioner.  

PDM-systemet är ett färdigkonfigurerat paket som är enkelt att implementera i 

företaget. Implementeringen sker till ett fast pris som inkluderar programvaran och de 

tjänster som krävs för att börja använda systemet. 

Weaknesses 

Leverantören äger inte källkoden till systemet, men kan fortfarande anpassa det mesta. 

Det krävs en vidare kommunikation med programtillverkaren för att göra förändringar i 

systemkoden.  

Opportunities 

Eftersom strukturavdelningen på GVA redan använder produkter från PDM-

leverantörens programsvit har leverantören en bra grund för att kunna skapa ett 

enhetligt system åt kunden. Leverantören är i framkant när det kommer till nya 

produkter, funktioner och tjänster. 
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Threats 

Enklare och mer skräddarsydda system med lösningar anpassade för samma 

programsvit är ett hot mot PDM-leverantör A.  

Se Appendix D.1.  

 PDM-leverantör B 6.4.2

Strenghts 

PDM-leverantör B är ett världsledande företag på lösningar inom 3D och PLM-

mjukvaror. Företagets långa erfarenhet inom branschen gör att de har kommit mycket 

långt fram inom PLM/PDM-området och erbjuder avancerade tjänster. Utifrån besöket 

hos leverantören framgick det tydligt att företaget satsar på att fortsatt vara 

marknadsledare inom branschen. Detta säkerställer att deras produkter kommer vara i 

teknisk framkant, uppdaterade och högst användbara inom en längre framtid.  

Weaknesses 

Strukturavdelningen använder sig i nuläget inte av någon produkt ifrån PDM-leverantör 

B:s programsvit. Detta gör att många av leverantörens smarta programintegrationer inte 

kan utnyttjas till fullo och PDM-systemet blir därmed överflödig för dess syfte. 

Leverantörens produkter används inom många områden men är optimerade för 

fordonsindustrin. 

Opportunities 

PDM-leverantör B utvecklar många avancerade program som klarar av avancerade 

beräkningar och analyser. T.ex. har de utvecklat ett program som kan beräkna och 

analysera allt från material till automation, jordens atmosfär till att säkra prestationer 

och säkerhet. Se Appendix F.3. Det kan ses som fördel att på längre sikt gå över till PDM-

leverantör B:s programsvit för att få ett enhetligt system för alla typer av analyser och 

modelleringar. Ett enhetligt program skulle öka produktiviteten och förenkla 

informationsflödet.  

Threats 

Enklare och billigare system på markanden som inte levererar samma avancerade 

funktioner som PDM-leverantör B, men ändå tillräckligt för att uppnå GVA:s behov. 

Konkurrenterna kan tänkas ta de marknadsandelarna som inte är i behov av mer än ett 

traditionellt PDM-system. Se Appendix D.2. 

 PDM-leverantör C 6.4.3

Strenghts 

PDM-leverantör C:s system integrerar med Windows och utökar utforskaren och dess 

funktioner vilket gör att användaren känner sig bekväm i användargränssnittet. GVA hyr 

in många konsulter vilket underlättar mycket om de lär sig systemet fort.  

PDM-leverantör C har en lång erfarenhet inom branschen och PDM-systemet som de 

erbjuder innehåller inga överflödiga PLM-relaterade funktioner.  
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Weaknesses 

PDM-systemet har smarta funktioner som är skräddarsydda för ett CAD-program som 

Structural Design-avdelningen på GVA inte använder sig utav.  

Opportunities 

PDM-leverantör C anpassar och skräddarsyr systemet efter kundens önskemål.   

Threats 

Etablerade leverantörer med enkla användargränssnitt som är mer anpassade för de 

produkter som GVA i dagsläget använder.  

Se Appendix D.3. 

 PDM-leverantör D 6.4.4

Strenghts 

PDM-leverantör D är ett lokalt företag med säte i Göteborg som äger källkoden och kan 

där med korrigera koden efter kundens behov, utan att behöva kommunicera med 

någon större aktör vilket snabbar på serviceprocessen och implementationen. Systemet 

har inga överflödiga avancerade funktioner och är enkelt för användaren att lära sig.  

PDM-leverantör D erbjuder även sina kunder att testa PDM-systemet till en mindre 

kostnad innan avtal ingås.  

Weaknesses 

PDM-systemet som PDM-leverantör D tillhandahåller är i huvudsak anpassat för ett 

CAD-program som GVA inte använder sig av i nuläget. Detta gör att PDM-leverantör D:s 

integrerade smartfunktioner i systemet inte kommer till användning.  

Systemet har en begränsad webbfunktion som endast gör det möjligt att se och ladda 

ner filerna.  

Opportunities 

PDM-leverantör D är inte bundna till en programsvit och planerar att anpassa sitt PDM-

system till fler program. De har även stora möjligheter att anpassa och utveckla 

systemet efter kundens önskemål.  

Threats 

Trots lång erfarenhet inom branschen så är PDM-leverantör D en ny och förhållandevis 

liten aktör på marknaden. Liknande företag som tillhandahåller enkla PDM-lösningar 

anpassade för GVA:s program är ett hot mot leverantören.  

Se Appendix D.4. 
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 Viktning 6.5

Efter att ha utfört en marknadsundersökning med tillhörande leverantörsurval, fått en 

förhandsvisning av de olika PDM-systemen och gjort SWOT-analyser jämfördes de olika 

PDM-systemen i en beslutsmatris.  

 Pughs beslutsmatris 6.5.1

Vid utförande av Pughs beslutsmatris användes nuvarande dokumenthanteringssystem 

DOCApp som referensvärde. Material från kravspecifikationen användes som kriterier 

där vikten poängsattes från 1 – 4. PDM-leverantör E valdes att inte utvärderas i Pughs 

beslutsmatris eftersom det genom diskussionen med säljare framgick att systemet inte 

är optimalt tillämpat för GVA:s problemställning Se Appendix F.6.   

Oförändrade egenskaper  

I de flesta kriterierna har PDM-systemen ansetts vara likvärdiga eller bättre i jämförelse 

med DOCApp. Dock finns det ett par kriterier som DOCApp tillämpar bättre.  

Kriteriet ”spårbarhet av arkiverade filer” utvärderades till fördel för DOCApp i 

jämförelse med de utvärderade PDM-leverantörerna. DOCApp är redan driftsatt och det 

finns i nuläget en rutin för att söka i databasen som innehåller många filer från avslutade 

projekt. Ett nytt system kan också tillämpa dessa egenskaper, dock uppstår en extra 

kostnad med detta eftersom PDM-leverantören måste utföra tidskrävande processer för 

att skapa anknytningar till filerna och PDM-systemet. Däremot finns det andra fördelar 

inom spårbarhet med ett PDM-system vilket framkommer i kriteriet ”spårbarhet av 3D-

filer”. Se Appendix H.  

Ännu ett kriterium som utvärderats till fördel för DOCApp och inte skapar någon större 

förändring med ett nytt PDM-system, är ”skapandet av standardiserade mallstrukturer” 

i Office programmen. Funktionen finns i samtliga PDM-leverantörers system, dock är 

skapandet av mallstrukturer ett inarbetat arbetsätt inom GVA som anses fungera bättre i 

DOCApp. Projektgruppen ser där av inte fördelarna med att införa ett nytt PDM-system 

inom just det specifika momentet. Vikten av kriteriet ”skapande av standardiserade 

mallstrukturer” har värderats till 2 på skalan eftersom syftet med PDM-systemet inte i 

huvudsak är att lösa den problematiken. Leverantör D har en enkel mallstruktur och 

ansågs därför likvärdig med DOCApp inom det specifika kriteriet. Se Appendix H. 

Utbildning- och implementeringstiden är också aspekter som utvärderats till fördel för 

DOCApp. DOCApp är redan är driftsatt vilket medför att implementering- och 

utbildningstiden är obefintlig. För att sätta PDM-systemet i drift krävs det vanligtvis 2-4 

veckor samt en dags utbildningstid. Se Appendix H. 

 

Figur 17 - Resultat av Pughs beslutsmatris  

Ides DOCApp PDM- leverantör A PDM- leverantör B PDM- leverantör C PDM- leverantör D

0 8 5 4 5

0 29 20 17 19

Summa:

Viktad summa:

PDM- system
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Förbättrade egenskaper 

Bortsett från ovanstående oförändrade egenskaper ses samtliga PDM-system som en klar 

förbättring. Hantering av 3D-filer, spårbarhet av 3D-filer, version- och 

revisionshantering, ändringshistorik, sammankoppling av filer, behörighetsrestriktioner 

och hantering av olika filformat är kriterier som utvärderats till det bättre med 

införande av ett PDM-system.  

Om man bortser från DOCApp och ställer de olika systemen mot varandra utmärker sig 

PDM-leverantör A från övriga system. PDM-leverantör A håller samma mått som de 

andra alternativen men utmärker sig genom att ha kompabilitet med AutoCAD och 

Inventor. Se Appendix H. 

 Uppföljning 6.6

För att säkerställa att PDM-systemens funktionalitet överensstämmer med GVA:s krav 

anordnades ett uppföljningsmöte med projektgruppens handledare, Martin Ekdala. 

 Återkoppling och analys av data 6.6.1

Efter utförandefasen presenterades all relevant information om de viktade företagen 

under ett möte med projektgruppens handledare på GVA. Under mötet fördes det 

diskussioner och resonemang kring vilken PDM-leverantör som funktionsmässigt var 

bäst lämpad givet GVA:s nuvarande verksamhet, behov och krav.  

Handledaren tydliggjorde att PDM-systemet främst skall ha funktionalitet mot 

programmet Autodesk Inventor, vilket resulterade i att samtliga mötesdeltagare blev 

eniga om vilken PDM-leverantör som erbjöd den bästa lösningen och examensarbetets 

slutresultat kunde därmed formuleras. (Ekdala, 2014). 
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7 Resultat 
Det gemensamma resultatet som projektgruppens analyser av PDM-leverantörerna 

pekade på var att samtliga leverantörer hade lösningar som tillfredsställde GVA:s behov, 

men med full funktionalitet mot Autodesk Inventor och en spetskompetens inom övriga 

Autodeskprodukter blev PDM-leverantör A det självklara valet. 

Utifrån uppgifter från externa kontakter framgick det att en fördelaktig 

implementeringsstrategi är att börja med en nedskalad version av ett PDM-system, för 

att sedan bygga vidare på systemet och införa mer avancerade funktioner på framtida 

sikt. Även utifrån den aspekten sågs PDM-leverantör A som det bäst lämpade 

alternativet, då systemet levereras i ett enkelt grundutförande direkt integrerat i 

nuvarande program och kan användas out-of-the-box.  

 Implementeringsfördelar 7.1

Tack vare PDM-systemets funktioner uppnås följande fördelar vid implementering av 

systemet: 

 Ökad kvalitet och effektiviserat arbetssätt inom version- och revisionshantering 

genom ett helautomatiserat version-/ revisionssystem. 

 Arbetseffektivisering tack vare interaktion mellan PDM-systemet och befintlig 

programvara.  

 Möjlighet till att kunna koppla samman modeller, analyser och rapporter oavsett 

filformat.  

 Ökad spårbarhet av filer tack vare enkla sökfunktioner. 

 Att till följd av ökad spårbarhet kunna hitta och återanvända gamla modeller och 

filer till nya projekt. 

 Förenkla kvalitetsarbete och felsökning då det uppstår komplikationer under 

konstruktionsprojektets gång. 

 Ge användare möjligheten att kunna se ändringshistorik för respektive 

filstruktur. 

 Att genom behörighetsrestriktioner säkerställa att rätt användare har tillgång till 

rätt information. 

 Etablera ett check-in-/check-out-system som eliminerar risken att användare av 

misstag skriver över filer som är under arbete. 

 Förbättrad organisatorisk överblick av filer. 

Ovanstående förbättringar reducerar arbetstiden, gynnar kvaliteten och eliminerar 

onödiga arbeten vilket ökar kundvärdet för slutprodukten samt minskar GVA:s 

kostnader i enlighet med LEAN-services-filosofin.  

Med underlag från examensarbetet har GVA en bra grund att utgå från vid en framtida 

upphandlingsprocess av PDM-systemet, vilket projektgruppen anser är ett steg i rätt 

riktning mot ständiga förbättringar. 
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 ROI-analys 7.2

Utöver implementeringsfördelarna undersöktes det även vilka ekonomiska vinster som 

implementeringen av PDM-systemet skulle medföra. I samarbete med PDM-leverantör A 

och Structural Design-avdelningen på GVA utfördes en ROI-analys för att uppskatta de 

ekonomiska vinsterna. 

Information från konstruktörerna på Structural Design-avdelningen fördes in i ROI 

analysen, som tack vare fördefinierade kriterier, formler och uppskattad 

arbetseffektivitet över tid kunde beräkna fram ett resultat enligt figur 18.  Se även 

Appendix I. 

 

Figur 18 –  Resultatet av ROI-analysen 

Resultatet av ROI-analysen visar att GVA efter tre år tjänat in investeringskostnaden för 

PDM-systemet. Därefter görs en potentiell nettobesparing på 48 096 SEK per år vilket 

projektgruppen anser är en investeringsförtjänst som motiverar implementeringen av 

PDM-systemet. Se Appendix I. 

  

Potentiell besparing per år 92 796 År 1 År 2 År 3

Arbetseffektivitet år 1 70% Investering -144500 -44700 -44700

Arbetseffektivitet år 2 85% Förtjänst 64957 78877 92796 Total ROI på 3 År

Arbetseffektivitet år 3 100% Netto -79543 34177 48096 2 730
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 Brister inom organisation och arbetssätt 7.3

Utöver granskningen av Structural Design-avdelningen har projektgruppen även 

undersökt GVA:s organisation och generella arbetssätt utifrån ett förbättringskritiskt 

perspektiv. Projektgruppen upptäckte områden utöver Structural Design-avdelningen 

där förbättringsarbeten skulle kunna genomföras till GVA:s fördel. 

Följande brister iakttogs: 

 Företaget har en bred programflora där många olika licenser måste betalas, vilket 

inte är kostnadseffektivt. 

 En effekt av den breda programfloran är att det krävs utbildning inom flera olika 

system. Utbildningen är tidskrävande.  

 Det råder en problematik rörande filformatskonvertering mellan olika program. 

Färre antal unika program hade reducerat problematiken.  

 En direkt följd av konverteringsproblematiken är att befintliga modeller måste 

konstrueras på nytt för att kunna bli kompatibla med programmet i fråga. Ett 

onödigt omarbete som både är tids- och resurskrävande. 

 Varje enskilt program kräver olika arbetssätt och lagringsrutiner. Detta försvårar 

arbetet att införa ett standardiserat arbetssätt för att säkerställa kvalitet.  

 Företaget saknar ett standardiserat arbetsätt för lagring, hantering och rensning 

av filer. Utan ett standardiserat arbetssätt kan inte kvalitet säkerställas. 

 Det existerar inget normalläge inom företaget, vilket gör det svårt att se 

resultatet av förbättringsarbeten.  
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8 Slutsats 
Efter en genomgående marknadsundersökning mot PDM-leverantörer har 

projektgruppen enligt examensarbetets mål och syfte identifierat ett passande PDM-

system till Structural Design-avdelningen på GVA.  

Tack vare en välutformad förundersökning mot nyckelpersoner på GVA och 

konstruktörer på Structual Design-avdelningen kunde en kravspecifikation enligt 

avdelningens önskemål utformas. Kravspecifikationen var projektgruppens beslutsmall 

beträffande PDM-systemens funktionalitet mot GVA och har varit grundpelaren i arbetet 

med att hålla företagets krav och önskemål i fokus. 

Projektgruppen har utifrån sitt resultat kunnat visa på att en implementering av PDM-

systemet effektiviserar avdelningens filhantering och således sparar tid åt företaget. 

Under projektets gång har både projektgruppen och GVA:s kunskaper inom PDM-system 

ökat. Intervjuer och uppföljningsmöten har varit de störst bidragande momenten till 

kunskapsöverföringen.  

Teori, metoder och kunskap från tidigare kurser på KTH har tillämpats och varit till 

nytta för att kunna genomföra projektet.  

 Diskussion 8.1

Examensarbetets framfart har gått enligt tidplanen som fastlades i projektets 

uppstartsfas. Dock har implementeringsplanen som planlades i början av projektet 

uteslutits eftersom PDM-leverantörerna tillhandahåller den tjänsten.  

Projektgruppen har konstaterat att den inledande förundersökningsfasen varit lärorik 

och nödvändig för att examensarbetet skulle kunna genomföras på en kvalitativ nivå. 

Den största delen av projektgruppens arbete har utförts genom intervjuer och muntlig 

kommunikation mellan projektgruppen, GVA, PDM-leverantörer och övriga experter 

inom området. Eftersom projektgruppens medlemmar är nya på företaget och har 

begränsad erfarenhet inom verksamheten och dess arbetsrutiner skulle en mer 

etablerad konstruktör som känner till programvaror, system och arbetsmetodiken varit 

till stor hjälp vid möten med PDM-leverantörer. Projektgruppen har genom detta insett 

vikten av internkontakt och kommunikation. 

Benchmarking genom besök på en annan verksamhet som utfört liknande projekt är ett 

önskat moment som projektgruppen dessvärre p.g.a. tidsbrist fått avgränsa sig ifrån.  

En vidare utbildning och praktik inom tänkbara PDM-system och berörda program 

skulle tillfört projektgruppen en bättre förståelse inom problematiken och PDM-

systemets syfte. Projektgruppen anser att PDM och PLM är ett område som bör 

behandlas mer i utbildningen på KTH då det har starka anknytningar till kvalitet, LEAN 

och arbete mot ständiga förbättringar.  
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Projektgruppen har i samarbete med handledare på GVA kommit fram till en passande 

PDM-leverantör, dock har inte en faktisk implementering påbörjats. För att se 

förbättringsresultat och framgångsfaktorer av PDM-systemet skulle en vidare breddning 

av projektet och en faktisk implementering vara av intresse.   

 Förbättringsförslag 8.2

Projektgruppen anser att det finns långsiktiga fördelar med att införa ett 

organisationsomfattande system med en tillhörande programsvit likt det som PDM-

leverantör B tillhandahåller. Detta skulle eliminera samtliga av organisationens 

identifierade brister, då ett enhetligt system skapar full integration mellan filhantering, 

arbetssätt och informationsflöde samt minskar utbildnings- och kompetenskrav. En 

grundinvestering av systemet kommer att vara kostsam, men på sikt är projektgruppens 

uppfattning att investeringen ökar företagets lönsamhet med avseende på reducerade 

licensavgifter, ökad programintegration och förbättrad produktivitet. 

Om man inte inför ett PDM-system är ett annat alternativ som minskar problematiken 

med version- och revisionshantering är att skapa en metodikhandbok. 

Metodikhandboken beskriver hur ingenjörer och konstruktörer via ett standardiserat 

arbetssätt skall hantera och döpa filer. Att införa en metodikhandbok skulle vara en 

enkel och kostnadseffektiv lösning som ökar kvalitetssäkringen och spårbarheten av 

filer. Dock kvarstår risken för kvalitetsavvikelser på grund av den mänskliga faktorn. 
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Appendix 

A FMEA-analys 
För att undvika eventuella fel och missförstånd under projektets gång togs det fram en 

riskanalys där delmomenten analyseras utifrån vad som kan gå fel. I analysen behandlas 

varje moment efter felets typ, konsekvenserna av felet, felets orsak samt ett förslag till 

hur felet skall undvikas. För att göra felen mätbara riskuppskattas varje moment från 1-

10.  

”O” – Ocurrance, är sannolikheten att felet skall uppträda. 1 = väldigt låg, 4-6 = medium, 

9-10 = mycket hög 

 

”S” – Significance, är följderna för kunden om felet skulle inträffa. 1 = knappt märkbart, 

4-6 = ganska allvarligt, 9-10  = mycket allvarligt.  

 

”D” – Detection, anger hur troligt det är att felet upptäcks innan det når ut till kunden.  

1 = det går inte att missa felet, 6-8 = kräver avancerade metoder för att upptäcka felet.  

 

Σ Riskuppskattning: 1-10 = Risken är inte att ses som ett stort problem.  

Σ Riskuppskattning: 11-20  = Risken med momentet bör ligga i åtanke. 

Σ Riskuppskattning: 21-30 = Risken bör vara högt prioriterad.  

Under projektets framfart gjordes alltid en riskkontroll innan varje arbetsmoment.  
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Riskuppskattning 

Moment  Felets typ Konsekvenser Felets orsak  O S D Förslag till åtgärd  

Fördjupning/utbildning 
inom PDM 

Felaktig information. Felaktig och 
vilseledande 
information tas till 
grund för vidare 
undersökningar. 

Odefinierade källor.  9 9 9 Var källkritisk vid 
informationssökning, 
såväl muntlig som 
skriftlig.  

Σ27 

Intervju Outnyttjat 
informationsupptagande.  

Viktig information som 
de tillfrågade 
tillhandahåller inte 
utnyttjas till fullo. 
Sämre slutresultat än 
väntat. Går miste om 
viktiga detaljer för 
fortsatt arbete.  
Missförstånd och 
oklarheter uppstår.  

De tillfrågade antar att 
projektdeltagarna innehar 
kunskap som de ej 
besitter. Bristande 
engagemang mot en 
verksamhetsförändring. 
Avdelningsrepresentanten 
förmedlar inte 
information från hela 
avdelningen.  

4 4 3 Använd en väl utformad 
mall vid intervjuer och 
frågeställningar. 
Engagera de tillfrågade. 
Ha hög kvalitet på 
frågeställningen.  

Σ11 

Enkät  Slöseri genom onödigt 
arbete.  

Om enkäten inte ger 
önskat resultat har det 
lagts mycket värdefull 
tid och kapasitet som 
kan utnyttjas till andra 
projektändamål.  

Bristande kommunikation 
till handledare. 
Felbedömning angående 
tillräcklig information.  

6 3 6 Bedöm 
faktainsamlingens 
nuläge. Finns det 
tillräcklig fakta för att 
fortsätta till nästa 
moment eller ej?  Σ15 

Otydlig frågeställning.  Bristande 
frågeformulering och 
research.  

4 5 4 Tydlig utformning av 
enkät med 
kommunikation och 
återkoppling från 
handledare.  Σ13 

Sammanställa 
data/viktning  

Missbedömning. Fel beslut tas, mycket 
arbete går förlorat. Ett 
fortsatt arbete kan 
vilseleda kunden mot 
ett mindre gynnsamt 
förslag.  

Otillräcklig utvärdering av 
faktainsamlingen. 

3 8 8 Utvärdera och återkoppla 
faktainsamlingen 
noggrant.  Σ19 

Fel prioriteringar.  Prioritering av fel 
parametrar. Stirrar sig 
blind på ämnet.  

2 8 8 Få återkoppling från 
utomstående för att se 
alla möjliga lösningar.  

Σ18 

Beslutsfattning i grupp  Otydlig presentation Fel beslut tas, man blir 
oense med kund.  

Formulering av 
faktainsamling och 
beslutpunkter är inte 
tillräckliga för att kunden 
skall förstå innebörden.  

2 8 6 En noggrann genomgång 
av presentation. Klargör 
väntade frågor i förväg.  

Σ16 

Implementeringsplan, 
kostnadsförslag  

 Otillräcklig 
implementeringsplan.  

Kvarlämnas en 
ineffektiv 
implementeringsplan 
till kund som inte är 
tillräckligt tydlig för att 
kunden själv skall 
kunna utföra arbetet. 
Implementeringen blir 
mer kostsam än 
väntat.  

Bristande erfarenhet och 
utbildning gällande 
implementeringsprojekt.  

4 6 6 Planera arbetet med 
tydliga instruktioner från 
återförsäljare. 
Återkoppla med kund vid 
implementeringsfasen 

Σ16 
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B Marknadsundersökning PDM-leverantörer (konfidentiellt) 

Här följer en lista över de PDM-leverantörer som projektgruppen tagit kontakt med 

under examensarbetets gång.  
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C Leverantörsurval (konfidentiellt)  

Här följer en lista över de PDM-leverantörer som projektgruppen utfört närmare 

undersökning på.  
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D SWOT-analyser 

D.1 PDM-leverantör A 

 

  

Strenghts 

- Stöd för CAD-program på GVA 

- Etbalerad aktör  

- Stor chans att folk tidigare 

har arbetat i programmet 

- Färdigkonfigurerat system 

med tydligt systeminförande 

 

Opportunities 

- Bra grund för att bygga på 

samma programsvit  

- Marknadsledande aktör som 

tillverkar många nya 

intressanta produkter  

Threats  

- Enklare PDM-system som är 

anpassat för samma 

programsvit 

- System med kortare payback 

tid  

Weaknesses 

- Äger inte källkoden 
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D.2 PDM-leverantör B 

 

  

Strenghts 

- Marknadsledande  

- Tekniskt avancerade  

- Lång erfarenhet  

- Framtidssäkert 

 

Opportunities 

- Långsiktigt tänkande  

- Ett enhetligt 

beräkningsprogram för alla 

typer av analyser (Abaqus) 

- EXALEAD OnePart 

sökfunktion 

  

Threats 

- Billigare system på 

marknaden 

- Enklare och mer anpassade 

system för GVA:s behov 

 

Weaknesses 

- GVA innehar inget program 

från deras programsvit  

- Optimerade för 

fordonsindustri 

- Överflödig PLM-lösning 

- Pris 
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D.3 PDM-leverantör C 

 

 

Strenghts 

- Användarvänligt system, en 

utökning av Windows- 

utforskaren 

- Innehåller inga överflödiga 

PLM-funktioner 

- Erfaren aktör på marknaden 

Opportunities 

- Anpassar systemet efter 

kundens önskemål  

Threats 

- Större, mer etablerade 

leverantörer 

- PDM-system som är mer 

anpassade för produkter som 

används på GVA 

 

Weaknesses 

- Ingen integrering med GVA:s 

program 

- Begränsat webgränssnitt  

- Äger inte källkoden 
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D.4 PDM-leverantör D 

 

  

Strenghts 

- Äger källkoden, 

anpassningsbart system 

- Enkelt system 

- Innehåller inga överflödiga 

funktioner 

- Möjlighet att testa 

programmet före avtal 

Opportunities 

- Leverantören kan anpassa 

systemet och utveckla det 

mot GVA:s önskemål  

- Håller sig inte till en 

programsvit, planerar att 

anpassa sig till flera program 

Threats 

- Större, mer etablerade 

leverantörer 

- PDM-system mer anpassade 

för produkter som används 

på GVA 

Weaknesses 

- Ingen integrering med GVA:s 

program 

- Mindre aktör 

- Begränsad webbaserad 

användarfunktion 
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E Intervjuer 

Här presenteras projektgruppens samtliga intervjuer med personer under 

projektarbetets gång. Sammanfattningarna av intervjuerna är skrivna utifrån 

projektgruppens tolkning av samtalen, och har korrekturlästs samt godkänts av de 

intervjuade. 

E.1 Intervju med Martin Ekdala, Structural Design-avdelningen, GVA 

Göteborg, 2014-04-07 

På avdelningen designas och konstrueras strukturer, förstärkningar och påbyggnader 

till respektive projekt. Majoriteten av allt som konstrueras är i stål. Avdelningen har ett 

nära samarbete med Structural Analysis-avdelningen. 

Program som används på avdelningen: 

 Auto CAD 

 Inventor 

 PDMS 

 Microsoft Office 

 DOCApp 

Den fillagringssystematik som används i dagsläget är DOCApp för Auto CAD-filer och 

Microsoft Office-filer. PDMS har ett inbyggt dokumentationssystem som är någorlunda 

välfungerande gällande spårbarhet och arkivering. Filhanteringen av 3D-modellerna 

som skapas i Inventor är det största problemet inom avdelningen. I dagsläget lagras 

filerna i projektmappar på företagets gemensamma server, där filstrukturen och 

spårbarheten är långt ifrån optimal. Till följd av detta händer det att konstruktörer i 

vissa fall inte hittar de filer som söks, vilket kan leda till onödiga omarbeten. 

Liksom övriga avdelningar, använder sig Structural Design av en originator, checker och 

approver- systematik när det kommer till kvalitetskontroller. 

Det finns inget versions-/revisionshanteringssystem för 3D-filerna som lagras direkt på 

servern. Det är upp till respektive projektdeltagare att hålla reda på vilken fil som är 

aktuell och att filen ligger på rätt plats. 

Behörighetsrestriktioner sätts för konsulter. Anställda vid GVA har full behörighet 

(Ekdala, 2014). 
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E.2 Intervju med Martin Schling, Marine Systems-avdelningen, GVA  

Göteborg, 2014-04-10 

På avdelningen för system planeras det på en detaljerad nivå hur elsystem och 

rörledningar skall se ut. Beräkning och dimensionering av rör, ventilation, avlopp, 

liksom bostadslayout, borranordningar och instrument är en central del i avdelningens 

arbete.  

Systemavdelningen får information löpande ifrån Arrangemangsavdelningen, och ligger 

som grund för allt arbete som utförs på avdelningen.  

Program som används på avdelningen: 

 Auto CAD 

 P&ID 

 PDMS 

 Fluid Flow 

 Microsoft Office 

 DOCApp 

Filer och dokument som ej kan hanteras av DOCApp lagras i dagsläget i projektmappar 

på serverhårddisken. Det finns vissa komplikationer om man är ny inom verksamheten 

och skall hitta gamla ritningar, men rutin är relativt lätt att lära in. 

Kvalitetsstandarden som används gällande dokumentkontroll är Originator, Checker, 

Approver- systematik. 

Det finns ingen direkt standard för version-/revisionshantering, utan varje individ i 

projektgruppen arbetar med sina tilldelade dokument och arbetsuppgifter. 

Filerna/dokumenten uppdateras av respektive ansvarig, och placeras sedan i 

projektmappen. Är det några oklarheter i vilken fil som är senast reviderad så samtalar 

projektgruppen internt. Det är respektive individs ansvar att se till att filerna är korrekt 

reviderade. 

Behörighetsrestriktioner för program, filer och mjukvara ges endast för konsulter. 

Anställda vid GVA har full behörighet. 

Det förekommer en del omarbeten på avdelningen. Ett exempel är då rördiametrar 

måste ändras under projektets gång. Diametern går inte att redigera efter att 

grundstrukturen fastlagts. Grundstrukturen måste istället konstrueras om från början 

med den nya rördiametern, vilket är ett tidskrävande moment som istället skulle kunna 

användas till bättre ändamål. Dessutom har systemen en mängd kända brister, som 

oftast resulterar i tidsslöseri av olika slag. 

Projektgruppen känner alltid till sin slutkund (Schling, 2014). 
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E.3 Intervju med Jörgen Stefors, Marine Technology-avdelningen, GVA  

Göteborg, 2014-04-15 

Avdelningen marinteknik tar emot information från generalarrangeman för att sedan 

utföra dimensioneringar och beräkningar för att dimensionera ballasttankarnas storlek 

och position.  

Avdelningen har haft diskussioner kring ett enhetligt 3D-program som förenklar 

informationsflödet mellan de olika avdelningarna, projektet har dock inte slutförts då 

intresset varit bristande.  

För att hitta gamla ritningar och analyser i arkivet får ingenjören i dagsläget söka sig 

fram genom de olika projektmapparna som ligger på den lokala disken. Sökrutinen gör 

att en mer erfaren ingenjör som varit med på flera projekt, har det enklare att hitta 

gamla filer gentemot nyanställda. 

Revision och versionshanteringen sker i nuläget manuellt. Det finns risk för 

felskrivningar och andra misstag.   

Program som används på avdelningen: 

 Autoship 

 SESAM 

 De planerar även att införa CFD och ansys.  

(Stefors, 2014) 

E.4 Intervju med Lisa Steinholtz, Document Management-avdelningen, GVA  

Göteborg, 2014-04-17 

Document Management-avdelningen fungerar som en stödfunktion åt övriga 

avdelningar rörande dokumenthantering och leveransunderlag, och majoriteten av allt 

arbete sker i programmet DOCApp. Avdelningen är kundens informationskälla gentemot 

GVA, och behandlar därmed alla dokument som förväntas levereras till kund. Document 

Management ansvarar även för arkivering av gamla dokument. 

Ett annat kritiskt moment som avdelningen har i huvudsaklig uppgift är att se till att alla 

dokument redovisas i DOCApp i tid, så att inga dokument levereras till kund utanför 

avtalat leveransdatum. En granskning av dokumentets innehåll görs ej, utan enbart en 

kontroll av att dokumentet genomgått en godkänd kvalitetskontroll, är korrekt märkt, 

samt att dokumentet är utfärdat inom tidsramarna. 

Syftet med DOCApp är att lätt kunna hitta, hålla isär och se en överblick av dokument. 

Varje dokument i DOCApp har ett unikt identifikationsnummer samt en mängd 

informationsdata och kommentarer kopplat till sig. Detta information kallas metadata. 
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Tack vare metadata går det enkelt att söka upp önskad fil med hjälp av sökord och 

sökparametrar. I DOCApp återfinns alltid den senaste versionen av en fil, och det är 

utifrån filerna på DOCApp som fortsatt arbete sker. Generering av metadata sker 

automatiskt i DOCApp, vilket gör att den mänskliga faktorn inte ligger som risk för 

eventuella skrivfel. 

Avdelningen kommer eventuellt att byta ut DOCApp mot ett annat system som KBR 

använder, kallat Documentum (Steinholtz, 2014).  

E.5 Intervju med Magnus Olofsson, Arrangement-avdelningen, GVA 

Göteborg, 2014-04-09 

Arrangement-avdelningen har en mycket nära kundkontakt, med det primära syftet att 

specificera upp en ”grundprodukt” utefter kundens krav, önskemål och behov. 

Avdelningen har även hand om layoutspecifika uppgifter, såsom placering av 

helikopterplattor, bostäder, förankringssystem, trappor och liknande. När 

”grundprodukten” är färdigutformad kan övriga avdelningar påbörja sitt arbete med 

påbyggnader, förstärkningstillägg, beräkningar och simuleringar.  

Avdelningen ser gärna en uteslutande övergång till 3D-program, då det skulle reducera 

ledtider. Avdelningen anser sig i dagsläget ha för mycket att göra, och arbetar ständigt 

under tidspress. 

Program som används på avdelningen: 

 Auto CAD 

 MON 

 Inventor 

 VUE 

 Rhino 

 3D Studio Max 

 PDMS 

 Navisworks 

 DOCApp 

 Microsoft Office 

Utöver 2D- och Microsoft Office-filer används i nuläget inget dedikerat 

dokumenthanteringssystem, utan datan lagras under projektmappar på företagets 

server. När en användare måste hitta specifik data för granskning eller återanvändning 

tas det vanligtvis personlig kontakt med dokumentets utfärdare för att ta reda på 

dokumentets lagringsplats. 

Liksom övriga avdelningar, använder sig Arrangement av en originator, checker och 

approver- systematik när det kommer till kvalitetskontroller. Någon standard för 

versions-/revisionshantering av filer utanför DOCApp finns ej.  
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Behörighetsrestriktioner sätts för konsulter. Anställda vid GVA har full behörighet. 

Det görs omarbeten i dagsläget som avdelningen känner till. Omarbetena måste 

genomföras p.g.a. kompabilitetsproblem i konstruktionsprogram. Det händer att 

avdelningen ibland inte känner till projektets syfte och dess slutkund. Det beror på 

vilken typ av projekt som är aktuellt, och vilken projektledare som är ansvarig. 

Avdelningen ser gärna att en form av ”kunskapsdatabas” med information från tidigare 

projekt och arbeten införs i företaget (Olofsson, 2014). 

E.6 Intervju med Kjell Vågfelt, Structural Analysis-avdelningen, GVA 

Göteborg, 2014-04-08 

Har ett starkt samarbete med Structural Design-avdelningen.  

Arbetar främst med beräkningsdata (geometridata, koordinater och plåttjocklek) som 

fås från Arrangement-avdelningen via DOCApp i form av word- och excelfiler. 

Beräkningsdatan används för att modellera upp digitala produktprototyper som sedan 

genomgår olika typer av analyser i mjukvarumiljön. Analyserna görs på tre olika nivåer: 

 Globalanalys – Analyserar hela produkten i en enda solid enhet. Görs för bl.a. 

vågbelastning. 

 Lokalanalys – Snittanalys av ett utvalt område, exempelvis en ponton eller dylikt. 

 Detaljanalys – Analyser av specifika punkter som är av kritisk vikt. 

Program som används på avdelningen: 

 AutoCAD 

 Sesam 

 Nastran 

 DOCApp 

 Microsoft Office 

Eftersom merparten av all information som går in och ut ifrån avdelningen sker via 

DOCApp, så anpassas arbetssättet för filhantering utefter DOCApps standarder och 

rutiner. Utbildningstiden för DOCApp är ungefär en dag. Det är upp till den enskilda 

användaren att hålla koll på var filer som ej hanteras i DOCApp ligger lagrade. 

Liksom övriga avdelningar, använder sig Structural Analysis-avdelningen av en 

originator, checker och approver- systematik när det kommer till kvalitetskontroller. 

Behörighetsrestriktioner sätts för konsulter. Anställda vid GVA har full behörighet. 

De omarbeten som berör avdelningen är främst ändringskrav från slutkund som oftast 

innefattar dimensionsändringar. Alla på avdelningen känner till projektets syfte och 

slutkund (Vågfelt, 2014). 
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E.7 Intervju med Daniel Fromell, Structural Design-avdelningen, GVA 

Göteborg, 2014-05-08 

Globalanalys modellerar och gör en helhetsanalys som omfattar stora delar av riggen, 

analyserna rapporteras sedan till lokalanalys. Lokalanalys gör lokala snittberäkningar 

och analyserer de mest utsatta områdena på modellen. När lokalanalys fastställt 

analysen rapporteras resultatet återigen till globalanalys. Genom att itterera processen 

kommer avdelningarna gemensamt fram till ett slutgiltigt beslut. Denna process kräver 

mycket informationsöverföring mellan de olika avdelningarna och programmen.  

Avdelningarna arbetar i nuläget i projektmappar på den lokala disken. För varje nytt 

objekt skapas en ny mapp som innehåller dokument och filer relaterat till objektet. 

Avslutade projekt ligger kvar ett tag på den lokala disken för att enkelt kunna gå tillbaka 

och hitta information om kunden har några funderingar. Efter att projektet är helt avslut 

och kunden är nöjd arkiveras filerna.  

I nuläget finns det inget definierat eller standardiserat arbetssätt för att sköta versions- 

och revisionshanteringen. När konstruktören fastslår en ny revision, skapar denne även 

en ny mapp som namnges utefter konstruktörens egenutformade standard, denna mapp 

visualiserar den senast tillgängliga revisionen för de berörda användarna. Det är sedan 

upp till konstuktören att meddela berörda personer att den nya revisionen finns 

tillgänglig för granskning. Arbetet kan inte fortsätta förrän nästkommande avdelning 

tagit del av informationen och denna kommunikation sker i nuläget helt manuellt genom 

kortare möten, telefon eller mailkontakt.  

På samma sätt sker kommunikationen när konstruktörer skall använda sig av varandras 

arbeten. För att säkerställa att granskningen sker i senaste versionen och att inget 

arbete sparas över sker en kommunikation med hjälp av mail eller telefon. Den 

kontinuerliga kontakten mellan avdelningarna skapar en extra kontroll som gynnar 

kvalitetsarbetet, dock tar kommunikationen tid som i sin tur kan användas till andra 

ändamål.  

Att arbeta i mappstruktur medför sina fördelar genom dess enkelhet i att föra över filer 

mellan mappar med copy- pastefunktion. Det har dock sina brister när det kommer till 

dokumentation och sökning av tidigare modeller och analyser. 

Eftersom filerna i nuläget lagras under projektmappar utan en dedikerad standard eller 

sökfunktion kan det vara problematiskt och tidskrävande för konstruktörer att söka 

efter gamla filer för ”återanvändning”. Ett alternativ för att hitta gamla filer är att leta sig 

fram genom de olika undermapparna i projektmapparna som finns tillgängliga, söka i 

DOCApp eller att fråga någon som har mer erfarenhet genom tidigare projekt.  

Analysavdelningen använder sig av många olika program för att göra de olika 

analyserna. På globalanalys utförs en snittning av kritiska delar som förväntas få höga 

påfrestningar, dessa beräkningar görs i ett analysprogram som heter JINI. För att sedan 

sammakoppla lokalanalys beräkningar med resterande komponenter krävs ännu ett 
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program som heter SUBMOD. Sammankopplandet av loka analyserna med de globala 

sker genom att länka de sammanhängande mapparna med varandra. Programmet 

känner därefter av vilka kanter som skall sättas ihop och sammanfogar de olika 

analyserna. Om något inte skulle stämma meddelar programmet det genom ett 

felmeddelande.  

Efter varje avslutat projekt skall varje konstruktör rensa sina mappar på onödig 

information för att skapa ordning och reda och spara utrymme på hårddisken (Fromell, 

2014).  
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F Företagskontakt 

Här presenteras projektgruppens samtliga besök och samtal med företag under 

projektarbetets gång. Sammanfattningarna av besöken är skrivna utifrån 

projektgruppens tolkning, och har korrekturlästs samt godkänts av 

företagsrepresentanterna. 

F.1 PDM-leverantör A 

Göteborg, 2014-05-07 

PDM-leverantör A är återförsäljare av produkter från en specifik programsvit. De 

tillverkar även egna plugin-program som anpassar produkterna och PDM-systemen 

efter kundens behov. Leverantörens PDM-system har inbyggda smartfunktioner mot 

program som tillhör deras programsvit. Programmet har även full funktionalitet med 

Microsoft Office- paketet. 

Förutom att installera programvaran erbjuder PDM-leverantör A även utbildning och 

underhåll av PDM-systemen.  

Implementeringstiden för systemet uppskattas till 1-2 veckor med en dags 

utbildningstid.  

Leverantören berättar om ett av deras PDM-system som är en enkel out-of-the-box- 

lösning med enkel implementationsprocess och en förhållandevis nedskalad 

funktionalitet. Ett mycket bra instegsalternativ för företag som önskar införa ett PDM-

system i sin verksamhet.  

Eftersom GVA redan använder sig utav produkter ifrån leverantörens programsvit, så 

kommer den integrerade smartfunktionen att kunna utnyttjas.  

PDM-systemet har standardfunktioner som tillåter användaren att söka efter filer 

genom metadata. Vid sökning av filer finns det möjlighet att lägga till filter för att få mer 

specifika träffar. Sökresultat på CAD- modeller förhandsvisas i form av en miniatyrbild 

direkt i söklistan. 

Behörighetsfunktionen gör att endast rätt personer har tillgång till rätt information och 

det ger även möjlighet att se vem som gjort vad på modellen.  

Systemet har en check-in-/check-out- funktion som låser användarbehörigheten till filer 

när de är under arbete. Detta försäkrar konstruktören om att andra användare inte 

skriver över filen.  

Systemet har en logisk mappstruktur och enkelt användargränssnitt med drag-and-drop 

funktioner för att enkelt kunna flytta på filer mellan mappar.  

Systemet har en inbyggd processtyrningsmall som gör det möjligt för användaren att se 

vilken status projektet har genom diagram som visar vilka filer som är under arbete och 

vilka filer som fattas för att slutföra projektet.  
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För att importera gammal data till det nya PDM-systemet tillkommer det extra 

kostnader för kunden.  

PDM-leverantör A erbjuder sina kunder att ladda ner en kostnadsfri testversion av PDM-

systemet för att prova hur systemet fungerar.  

PDM-leverantör A delade med sig utav en ROI- analys och förklarade de grunder bakom 

analysen som krävs för att projektgruppen skulle kunna utföra en hypotetisk beräkning 

över tid och beräkna besparingen av investeringen.  

En ROI- analys är ett beslutsverktyg som används för att hypotetiskt beräkna vinsterna 

av en investering. Investeringen kan vara allt ifrån en anställd person till en bearbetande 

maskin eller ett PDM-system. Investeringskalkylen används främst för att se hur långt 

tid det tar för en investering att börja generera lönsamhet åt företaget, eller hur långt tid 

det tar för investeringen att ”betala sig själv”.  

F.2 PDM-leverantör B 

Göteborg, 2014-04-09 

PDM-leverantör B samarbetar med en mängd olika företag som bistår med kunskap och 

expertis inom utbildning, implementering och utveckling av PLM- system. Visionen i 

företaget är att genom en mycket hög kundservice inte bara leverera en produkt, utan 

även tillhandahålla en upplevelse för kunden. Målet är hålla en så hög servicenivå som 

möjligt för att kunna ge en så hög helhetsupplevelse som möjligt. 

PDM-leverantör B kan genom kompletta system leverera en PLM- lösning för hela 

organisationen och dess produkters livscykel. Från idé till slutprodukt. Deras senaste 

tjänster har utvecklade sökfunktioner där användaren kan söka på filer, strukturer, 

utfärdare, attribut, uppdragsgivare o.s.v. Spårbarheten av filer är otroligt sofistikerad 

och möjligheterna att kommunicera internt på företaget är underlättade tack vare ett 

egenutvecklat socialt nätverk som är inbyggt i programmet.  

Svårigheten i att implementera ett PDM-system på ett företag ligger inte i det tekniska. 

Det svåra är att förändra de ofta starkt rutinmässiga arbets- och tankesätten hos 

företaget. En typisk implementeringsprocess av ett PDM-system tar mellan 30-60 dagar. 

I vissa fall kan det ta ett år. 

Efter implementeringen av ett nytt system från PDM-leverantör B krävs det en 

användarutbildning. Dock är det inte inlärningen av det nya användargränssnittet som 

är det tidsomfattande momentet, utan snarare anpassningen till det nya arbetssättet och 

dess filosofi. 
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F.3 PDM-leverantör C 

Göteborg, 2014-04-26 

PDM-leverantör C erbjuder ett PDM-system som är helt Windows- baserat och kan 

hantera alla filtyper som är kompatibla med Windows. Integrationen mot Windows sker 

via utforskaren, och det är där all funktionalitet ligger. 

Systemet är enkelt att installera och lära sig då allt arbete sker i en miljö som samtliga 

anställda på GVA är bekanta med. Systemet bygger inte på ett eget gränssnitt, utan är 

som tidigare nämnt helt och hållet integrerat i utforskaren. 

PDM-leverantör C är endast en återförsäljare av PDM-system, och äger således inte 

rättigheter eller källkod till systemet. Detta kan innebära att skräddarsydda funktioner 

kan ta extra tid att bygga in i systemet.  

PDM-systemet har en replikeringsfunktion som gör det möjligt att komma åt lagrad data 

från annan plats. Kontaktperson C nämner ett av PDM-leverantör B:s program, vars 

funktion möjliggör att användare kan söka upp dokument och filer genom geometriska 

attribut. Han tror att det systemet skulle passa GVA:s verksamhet.  

Kontaktperson C nämner en annan produkt från PDM-leverantör B som är ett 

beräkningssystem som kan hantera i stort sett alla beräknings- och 

simuleringsområden. Han tror att systemet skulle passa GVA. 

visar en Powerpoint- presentation som illustrerar hur en implementering av ett PDM-

system oftast går till, och vad ett företag bör fråga sig själva innan ett val av PDM-system 

görs. Frågeställningen kan skrivas i punktform, enligt följande: 

 Hur söker vi efter filer i dagsläget? 

 Vad har vi för dokumenttyper? 

 Vad finns det för processer i företaget? 

 Vad finns det för användarkrav? 

 Vad säger företagskultuern? 

 Vad har personal för utbildning och erfarenhet? 

 Vad vill vi göra med historisk data? 

 Skall gammal data ”städas bort”? 

 Hur utförs rapportering i nuläget? 

 Vad skall byggas in i systemet? 

Kontaktperson C nämner också att det är viktigt att ha en ”eldsjäl” i implementerings- 

och utvecklingsprocessen av ett PDM-system. Det brukar ofta fallera utan en sådan. 

Installationen tar ungefär 4 dagar, i grundutförande utan påbyggnader och 

skräddarsydda funktioner. Enterprise påstås vara det mest kompatibla PDM-systemet 

på marknaden, då alla filer som går att läsa i Windows kan hanteras av systemet.  
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F.4 PDM-leverantör D 

Göteborg, 2014-05-06 

PDM-leverantör D har utvecklat PDM-system sedan 2007 och var tidigare leverantör och 

tillverkare av ett känt PDM-system som efter en tid blev uppköpt av PDM-leverantör B.  

Leverantören erbjuder sina kunder att testa hur deras PDM-system fungerar genom en 

demoversion som installeras hos företaget för en mindre handläggningskostnad. 

Funktion 

PDM-systemet har möjligheten att sätta användarbehörighet på varje enskild fil vilket 

gör att endast rätt person får tillgång till rätt information.  

Systemet är oberoende av andra program och kan interagera fritt med dem. PDM-

systemet behöver inte uppdateras när det kommer ny programvara för programmen 

som berörs av systemet. Detta minskar behovet av service och support samt 

kostnaderna som medföljer detta.  

Systemet kan behandla alla typer av filer som är kompatibla med Windows.  

Sökvillkor 

Systemet kan klassificera de olika filerna efter olika attribut för att öka spårbarhet till 

gamla dokument. Systemet tillåter även att lägga till villkor som, vikt, volym och area. 

Övriga parametrar blir för komplexa för att lägga till i funktionaliteten.  

Finns funktioner som begränsar sökningen till t.ex. 100 sökresultat. Denna funktion 

hindrar datorn att  ladda oändligt med data om sökningen skulle ge många träffar. 

Programmet tillåter automatisk revision- och versionshantering. 

Allt som PDM-systemet utför med automation kan användaren göra manuellt såvida 

funktionen inte redan är inbyggd. 

Om kunden har önskemål på extra eller speciella funktioner går det att programmera in 

det för en extra kostnad 

 

PDM-leverantör D äger, till fördel, källkoden för sitt PDM-system. Skulle det förekomma 

problem eller liknande som gör att källkoden måste korrigeras kan leverantören ordna 

det utan att behöva till kodens ägare, vilket kan vara tidsbesparande.  

PDM-systemet är förhållandevis nytt och använder sig utav den senaste tekniken med 

ett modernt användargränssnitt. 

Som regel brukar de flesta företagen som skall implementera ett PDM-system börja med 

en enkel lösning för att lära sig hur systemet fungerar och ta in ”PDM- tänket”. Efter en 

viss tid installeras mer avancerade funktioner. 
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PDM-leverantör D erbjuder integrerade smartfunktioner anpassade för CAD-program 

som GVA inte använder sig av i nuläget. Dock planerar de att i framtiden utöka 

integrationerna till flera program.  

Webbgränssnitt 

PDM-systemet tillåter användaren att se och ladda ner filer via webben för att sedan 

kunna arbeta på distans. Systemet tillåter däremot inte användaren att arbeta i realtid.  

Installation 

PMD- leverantör D erbjuder en snabb installation med kort utbildningstid. 

Implementeringen beräknas ta ungefär en vecka beroende på hur mycket arkiverad data 

som skall kopplas till systemet.  

Kostanden för PDM-systemet inklusive implementeringskostnader uppskattas till 40-

50 000 sek. Kan dock tillkomma ytterligare konfigurationskostnader.  

F.5 PDM-leverantör E 

Göteborg, 2014-05-05 

PDM-leverantör E är en nära partner till PDM-leverantör B, och även återförsäljare av 

deras programsvit.  

Av alla program och system i en programsvit är det i stort sett alltid PDM-system som är 

dyrast. Licenser, uppgraderingar, implementerings- samt underhållskostnader är dyrare 

för ett PDM-system är för exempelvis ett CAD-/analysprogram. 

Ett PDM-system måste integreras och sammankopplas med övriga program som 

verksamheten önskar inkludera i helhetslösningen. Detta görs genom skräddarsydd kod 

som länkar samman mjukvara och filer. Nackdelen med detta är att 

sammankopplingarna mellan program ofta slutar att fungera om det någonstans i ledet 

görs en mjukvaruuppdatering. PDM-systemet som PDM-leverantör E tillhandahåller 

kringgår detta problem tack vare sin systemuppbyggnad. Kontaktperson E kallar det en 

”out-of-the-box”- lösning och implementeringstiden påstås vara mycket lägre än 

konkurrenternas lösningar. PDM-leverantör E har två stora konkurrenter och 

marknadsför sig främst mot större företag och organisationer. 

Innan en implementeringsplan görs för ett företag som önskar införa ett PDM-system 

via PDM-leverantör E görs först en Business Value Analysis (BVA). Genom en BVA får 

leverantören reda på vad företaget önskar utav PDM-systemet, hur mycket de är redo 

att investera samt vad de har för framtida vision och mål.  

Utifrån projektgruppens beskrivning av GVA:s nuläge föreslår kontaktperson E en 

instegsnivå med ett PDM-system av enklare konfiguration från deras programsvit. 

Systemet är kompatibelt med alla program på GVA som skall kunna interagera med 

varandra, samt innehåller funktioner och lösningar som svarar mot de problem som 

beskrevs i kravspecifikationen. Dessutom har systemet en enorm flexibilitet och 
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utvecklingspotential som helt och hållet kan formas efter framtida behov och planer. 

Systemet kommer att vara bäst lämpat för ändamålet jämfört med andra lösningar på 

marknaden, men förmodligen inte billigast.  

Vid implementering av PDM-systemet hos ett företag använder sig PDM-leverantör E av 

kunskap, processer och tekniker för att påskynda implementeringsprocessen och få den 

att ske så smidigt som möjligt. 

Kontakperson E tror att företag kommer att visa ett större och större intresse i ”cloud- 

lösningar”, där all data sparas i en nätbaserad databas snarare än på en hårddisk eller 

server. Detta medför en större flexibilitet, pålitlighet och användarvänlighet. 

Önskar kunden göra redan arkiverad data kompatibel och tillgänglig i PDM-systemet vid 

implementering, måste ytterligare arbete göras och priset på tjänsten kommer således 

att öka. Kontaktperson E har varit med om att kunder lägger pengar på ett mer 

”primitivt” PDM-system utan uppgraderingsmöjligheter, som i slutändan resulterat i 

bortkastade pengar då systemet inte levde upp till de framtidskrav som företaget fick. 

Om en kund tvekar på att införa en PDM- lösning från PDM-leverantör E kan kunden 

beställa en Proof of Concept (POC) där leverantören analyserar kundens verksamhet och 

nuläge, varpå ett lösningsförslag med tillhörande fördelar och kalkyler presenteras. 

Kontaktperson E rekommenderar projektgruppen att jobba med BVA och SWOT- 

analyser för att utvärdera PDM-system och tjänster. Han rekommenderar också att 

arbeta internt med frågor som ”Vart vill vi hamna?” och ”Vad skall investeringen täcka?”.  

F.6 PDM-leverantör F 

Göteborg, 2014-05-15 

PDM-leverantör F erbjuder ett PDM-system som fungerar annorlunda i jämförelse med 

andra PDM-system som projektgruppen undersökt. Systemet anses inte direkt vara ett 

PDM-system, utan snarare en samarbetsplattform som länkar samman information och 

filer från olika PDM/PLM-system via en standardiserad informationshanteringsteknik 

kallad PLCS.  

Kontaktperson F beskriver tjänsten som en kommunikationsplattform mellan olika 

PLM- och PDM-system, där information konverteras till ett neutralstandardiserat format 

som sedan kan läsas och hanteras av samtliga program som följer PLCS- standarden. 

Denna teknik har möjligheten att simultant hantera stora mängder data från många 

olika geografiska platser oavsett programtyp. Systemet lämpar sig bäst för stora företag 

med bred produktflora, många program och ett flertal säten. 

Tjänsten som PDM-leverantör F erbjuder lämpar sig inte för GVA:s behov och är därmed 

inte av intresse för vidare analys. Däremot kan leverantören ses som en potentiell 

framtida samarbetspartner när behovet av att integrera flera olika system med varandra 

är aktuellt. 
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Kontaktperson F rekommenderar projektgruppen att till en början fokusera på en 

enklare instegsmodell av ett PDM-system, snarare än ett avancerat system där det finns 

risk för att många funktioner inte används och värdet av investeringen inte utnyttjas till 

fullo. Vidare föreslår han att fokusera på PDM-system som är integrerade mot det 

huvudsakliga CAD-program som används på företaget.  

F.7 PDM-leverantör G 

Göteborg, 2014-04-28 

PDM-leverantör G är en samarbetspartner med PDM-leverantör B och är återförsäljare 

av deras programsvit. Förutom att sälja dessa produkter levererar de även 

egenutvecklade tilläggsprodukter, så kallade extenders, som ökar värdet av 

investeringen.  

Kontaktperson G berättar att de flesta företag som inför ett PDM-system i sin 

verksamhet väljer att börja med en enklare lösning. Vissa företag nöjer sig med den 

enklare lösningen, medan andra fortsätter att utveckla systemet och göra det mer 

verksamhetsomfattande, vilket det finns bra möjligheter till i efterhand.  

Leverantören erbjuder det senaste PDM-systemet från PDM-leverantör B:s programsvit, 

där den enklaste instegsmodellen av systemet är rekommenderat för cirka 10 

användare. Om systemet skall användas för upp mot 40 unika användare så krävs det 

mer avancerade funktioner. För dess omfång föreslår kontaktperson G ett annat PDM-

system från samma programsvit.  

F.8 PDM-leverantör H 

Göteborg, 2014-04-28 

PDM-leverantör H hjälper till att effektivisera, utbilda och hjälpa företag inom 

tjänsteområdet PDM och PLM.  

Leverantören arbetar främst med systemet produkter från PDM-leverantör B:s 

programsvit. Vill man införa ett PDM-system på ett företag bör man dock inte gå genom 

PDM-leverantör H, utan istället någon annan leverantör som är specialiserade på 

systemimplementation för PDM. Kontakperson H menar att det däremot kan vara 

intressant att vid ett senare tillfälle etablera kontakt för vidareutbildning inom området. 

PDM-leverantör H kan hjälpa till att metodutveckla användningen av PDM-system hos 

företag, där de i huvudsak ”strömlinjeformar” arbestsättet för att höja effektiviteten, 

samt integrerar verktyg och processer i systemet.    
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G Programsammanställning 

En sammanställning av alla program som används inom GVA. 

 

Auto CAD Auto CAD

Används på 

"skissnivå" - vidare 

till 

leveranskdokument 

Auto CAD

Arrangemangsritnin

gar, Flow Sheet's, 

P&ID's (piping and 

instrument 

diagrams)mm.

Auto CAD Auto CAD

DocApp DocApp DocApp DocApp DocApp

Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Office 
Rapporter, specar, 

listor m.m.
Microsoft Office Egenskrivna script i Excel Microsoft Office 

PDMS PDMS

Används i ett senare 

skede. Outfitting, 

tillägg, påbyggnader 

(kranar, helipad 

osv).

PDMS Moddelerar i 3D

Sesam

Konstruering av 3D- 

modeller. Används till 

75%

PDMS

Sesam Inventor

Tar fram modeller av 

tex. hytt, används 

för att visualisera till 

kund 

Fluid Flow

Flödes och 

tryckfallsberäkninga

r för dimensionering 

av rörsystem och 

pumpar m.m.
Nastran

Konstruering i 3D- 

modeller samt 

strukturtester. Används 

till 20%

Inventor

Autoship 3D Studio Max

Används 

tillsammans med 

Inventor och Rhino, 

modellering och 

visualisering mot 

kund

SmartPlan P&ID

Leveransdokument 

för rör. 

"Intelligentare" 

P&ID's. Har inte 

använt skarpt ännu, 

vilket är något som 

planeras att göra

Submod 3D Visual

MON
Viktberäkningar, 

viktdatabas
Rhino

Visualisering, 

animation, sizing, 

volymebräkning

Navisworks VUE

Rendering, 

miljöbilder, ta fram 

marknadsunderlag, 

visualisering mot 

kund

Structural DesignMarine Technology Arrangement Marine Systems Structural Analysis

Alla avdelningar använder programmet

Två avdelningar använder programmet 

Avdelning är ensam att använda programmet 
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H Pughs beslutsmatris 

 

Kriterier Vikt Ides DOCApp PDM- leverantör A PDM- leverantör B PDM- leverantör C PDM- leverantör D

Spårbarhet av arkiverade filer 3 0 -1 -1 -1 -1

Identifikationsnummer 4 0 0 0 0 0

Spårbarhetsfunktion av 3D- filer 4 0 1 1 1 1

Tydligt användargränssnitt 2 0 1 1 1 1

Avgränsande sökfilter 2 0 0 0 0 0

Möjlighet att sammankoppla projektfiler mellan olika användare 3 0 1 1 1 1

Behörighetsrestriktioner 3 0 0 0 0 0

Projektöversikt 2 0 0 0 0 0

Visualisera filens aktuella arbetsfas 3 0 0 0 0 0

Versionshantering av dokument 4 0 1 1 1 1

Revisionshantering av dokument 4 0 1 1 1 1

Restriktion över att två användare arbetar i samma filversion 4 0 1 1 1 1

Ändringshistorik 4 0 1 1 1 1

Systemet skall kunna hantera alla filformat 4 0 0 0 0 0

Systemet skall kunna skapa mallstrukturer 2 0 -1 -1 -1 0

Webbaserat system 3 0 1 1 0 0

Inbyggd kompabilitet med Auto CAD 3 0 1 -1 -1 -1

Inbyggd kompabilitet med Inventor 3 0 1 0 0 0

Inbyggd kompabilitet med 3D Visual 2 0 0 0 0 0

Inbyggd kompabilitet med 3D Studio MAX 2 0 0 0 0 0

Inbyggd kompabilitet med Nastran 2 0 0 0 0 0

Inbyggd kompabilitet med Sesam 2 0 0 0 0 0

Kompatibelt med moderna 3D- program 1 0 1 1 1 1

Utbildningstid 2 0 -1 -1 -1 -1

Inga kapacitetsbrister 3 0 0 0 0 0

Systemet skall klara av yttre intrångsförsök 2 0 0 0 0 0

Supportmöjligheter 3 0 1 1 1 1

Implementeringstid 2 0 -1 -1 -1 -1

8 5 4 5

29 20 17 19

PDM- systemPughs Beslutsmatris

Summa:

Viktad summa:
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I ROI- analys 

 

Structural Design- avdelningen

Användare & kostnader Kvantitet Enhet

Antal konstruktörer 3 Personer

Genomsnittlig timkostnad per konstruktör? (Inklusive overheadkostnader) 452 SEK

Hur många arbetstimmar per dag? 8 Timmar per dag

Hur många arbetstimmar är en standardvecka? 40 Timmar per vecka

Hur många arbetsdagar per år? 210 Dagar per år

I snitt, hur många nya ritningar/dokument skapar varje konstruktör? 2 Per Person Per Vecka

I snitt, hur många ritningar/dokument editerar varje användare? 1 Per Person Per Vecka

Konstruktörsuppgifter
2D Design

Hur mycket tid går åt till att söka efter ritningar och tillhörande dokumentation? 2 Timmar Per Person Per Vecka

Hur lång tid tar det att uppdatera och kontrollera ritningshuvud? 2 Minuter per ritning

3D Design

Hur mycket tid går åt för att bestämma strukturen för en ny sammanställning och tillhörande dokumentation? 0,1 Timmar Per Person Per Vecka

Hur mycket tid går åt för att analysera hur många existerande komponenter som kan återanvändas? 0,2 Timmar Per Person Per Vecka

Hur mycket tid går åt för att frisläppa sammanställningen och dess tillhörande dokumentation? 0,2 Timmar Per Person Per Vecka

Hur mycket tid går åt för att analysera det som ingår i en förändringsprocess? 0,2 Timmar Per Person Per Vecka

Hur mycket tid går åt för att analysera en förändring i en sammanställning? 0 Timmar Per Person Per Vecka

Hur mycket tid går åt för att kopiera sammanställningens strukturer vid nykonstruktion? 0,2 Timmar Per Person Per Vecka

Tillverkare/underleverantörer Ritningsutbyte

Hur mycket tid går åt för att importera tillverkare underrlag till era system? 0 Timmar Per Person Per Vecka

Hur mycket tid går åt för att preparera rintningar som ska exporteras externa användare? 2 Timmar Per Person Per Vecka

Timmar Per Person Timmar Per person

Processkostnad Per Vecka Per År Totalt

Tidsåtgång för att uppdatera/kontrollera ritningshuvud 0,1 4,2 5695,2 SEK

Tidsåtgång sökning av dokument 2 84 113904 SEK

Tidsåtgång för manuella 3D uppgifter 0,9 37,8 51256,8 SEK

Tidsåtgång för ritningsutbyte utanför konstruktion 2 84 113904 SEK

TOTALT 5 210 284760 SEK
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Structural Analysis- avdelningen

Användare & kostnader Kvantitet Enhet

Personer som hanterar ritningar 2 Personer

Genomsnittlig timkostnad per person? (Inklusive overheadkostnader) 452 SEK

Hur många arbetstimmar per dag? 8 Timmar per dag

Hur många arbetstimmar är en standardvecka? 40 Timmar per vecka

Hur många arbetsdagar per år? 210 Dagar per år

Dokumenthanteringsärenden
Hur mycket tid går åt till att söka efter ritningar och tillhörande dokumentation? 0,1 Timmar Per person varje vecka

Hur mycket tid går åt för att söka efter felaktiga ritningar? 0,2 Timmar Per person varje vecka

Hur mycket tid går åt för att söka efter standarder, mallar och projektinformation? 0 Timmar Per person varje vecka

Hur mycket tid går åt för att söka efter och återanvända dokument från tidigare projekt? 0,1 Timmar Per person varje vecka

Hur mycket tid går åt för att leta upp och följa upp dokumenterade kundönskemål? 0 Timmar Per person varje vecka

Timmar Per Person Timmar Per person

Total kostnad Per Vecka Per År Totalt

Ritning/Dokument Sökning 0,1 4,2 3796,8 SEK

Innehålls Sökning 0,2 8,4 7593,6 SEK

Projekt Sökning 0,1 4,2 3796,8 SEK

TOTALT 0,4 16,8 15187,2 SEK
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Utskrifter och distribution av dokument

Utskrifter från konstruktionsavdelningen Kvantitet Enhet

Antal nya eller modifierade ritningar 378 Per År

Tidsåtgång för att skriva ut 5 Minuter Per ritning

Utskriftsehov för andra avdelningar 10% Procentsats

Distribution av utskrivna ritningar till andra avdelningar 1 Minuter Per Ritning

Total Tidsåtgång 40,95 Timmar Per År

Total kostnad per år 18509,4 SEK

Utskrifter från övriga avdelningar Avdelning

Marine TechnologyArrangement Marine Systems Structural AnalysisTotalt

Procentsats av hur många extra ritningar som måste skrivas ut 0% 0% 0% 10% 10%

Procentsats för ritningar som måste skrivas ut på nytt 0% 0% 0% 20% 20%

Tidsåtgång för att skriva ut en ritning i minuter 5

Utskrivna ritningar i antal timmar 9,45

Total kostnad per år 4271,4

Dokumentöverföring till andra orter
Övriga orter 1 Antal

Tidsåtgång för dokumentöverföring 7,5 Minuter

Procentuell replikeringsfrekvens till övriga orter 25% Procentsats

Total dokumentöverföringstid 708,75 Minuter per år

Total kostnad 5339 SEK
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Implementeringskostnader

Initial Implementation och utbildningskostnad Kostnad Valuta

Kostnad per licens 18600 SEK

Årsavgift per licens 2900 SEK

Implementationskostnad för PDM- systemet 80000 SEK

Total kostnad första året 144500 SEK

Kostnader kommande år Kostnad Valuta

Supportkostnad efter år 1 10000 SEK

Årsavgift per licens 2900 SEK

Kostnader för uppdatering 10000 SEK

Utbildning i samband med uppdatering 16000 SEK

Totalkostnad per år för  kommande år 44700 SEK

Uppskattad besparing vid införande av PDM- system Kostnad Uppskattad Reduktion Uppskattad besparing

Structural Design- avdelningen 284760 30% 85428 SEK

Structural Analysis- avdelningen 15187,2 15% 2278 SEK

Utskrifter och distribution av dokument 22780,8 20% 4556 SEK

Dokumentöverföring till andra orter 5339,25 10% 534 SEK

Total uppskattad besparing per år 92796 SEK
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J Kravspecifikationer 

J.1 PDM-leverantör A 

 

Leverantörens namn

PDM- leverantör A
Beskrivning Ja Nej Kommentar

A Systemrelaterade krav
A-1 Sök-/dokumentationsfunktioner

A-1.1

Systemet skall ha en spårbarhetsfunktion som genom metadata 

och andra sökparametrar gör det möjligt att hitta filer S  Enkel sökfunktion som förhandsvisar alla modeller 

A-1.2

Varje fil skall ha ett unikt identifikationsnummer som används 

för filseparation och spårbarhet S 

Filerna skapar automatiskt nya revisioner och versioner vilket ger dem 

unika namn

A-1.3

Arkiverade filer efter avslutade projekt skall enkelt kunna 

återfinnas B  Standardiserad arbetsmetodik ökar spårbarhet av gamla dokument

A-1.4 Tydligt användargränssnitt med en logisk filstruktur B 

Drag-and-drop funktion mellan mappar, färgindela mappar, 

trädstruktur

A-1.5 Avgränsande sökfilter B  Filterfunktion som avgränsar sökningen efter datum, antal träffar osv

A-1.6 Sammankoppla filer till projekt och användare S  Kopplar användare till filer 

A-2 Behörighetsfunktion

A-2.1

Användaren skall ha möjlighet att sätta behörighetsrestriktioner 

på särskilda filer och projektmappar S 

Innbyggda behörighetsfuntioner ger endast rätt personer tillgång till 

rätt data

A-3 Visualiseringskrav

A-3.1

Processtyrning med status över vilka moment i projektet som är 

avklarade och vilka moment som är under arbete B 

Finns möjlighet att exportera diagram och rapporter över arbetsflödet, 

vilka projekt som är avklarade och vilka som saknas, samt status på 

pågående projekt 

A-3.2

Möjlighet att i realtid visualisera aktuell arbetsstatus (Originator-

, checker-, approver- funktionalitet) B 

A-4 Versionshantering

A-4.1 Systemet skall kunna versionshantera dokument S  Anpassningsbar versionhanterin som automatiserar arbetet 

A-4.2 Systemet skall kunna revisionshantera dokument S  Anpassningsbar revisionshantering som automatiserar arbetet 

A-4.3

Systemet skall inte tillåta att två användare arbetar i samma 

filversion S  Check-in-check-out funktion som låser filen till en användare 

A-4.4

Användaren skall kunna spåra filens ändringshistorik där det 

framgår vem som har gjort vad och när det gjordes S 

Kravtyp 

Ska/Bör
Krav uppfylls

Nr

Leverantörens redovisningar
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A-5 Övriga systemrelaterade krav

A-5.1 Systemet skall kunna hantera alla filformat S  Systemet hanterar alla filer som är kompatibla med windows 

A-5.2

Systemet skall kunna skapa en mallstruktur utefter 

standardvärden B 

Går att skapa mallar i leverantörens egna program, samt Microsoft 

Office- programmen

A-5.3 Webbaserat system som gör informationen globalt tillgänglig S  Systemet tillåter globalt arbete genom "molnet"

B Mjukvarukompabilitet
B-1 Nuvarande program

B-1.1 Auto CAD B  Systemet kan hantera filerna, men tillhandahåller ingen smartfunktion

B-1.2 Inventor S  Innbyggd smartfunktion som underlättar arbetet i programmet

B-1.3 3D Visual B  Systemet kan hantera filerna, men tillhandahåller ingen smartfunktion

B-1.4 3D Studio MAX B   ------ıı------

B-1.5 Nastran B   ------ıı------

B-1.6 Sesam B   ------ıı------

B-2 Tänkbara program

B-2.1

Program som i framtiden kan tänkas implementeras i 

verksameheten skall vara kompatibla med PDM- systemet B 

Systemet kommer med största sannolikhet att kunna hantera filtypen, 

om det skapas en smartfunktion beror på programmets slagkraft på 

marknaden

C Övriga krav
C-1 Användarvänlighet

C-1.1 Systemet skall till fördel ha en kort utbildningstid B  1 dags utbildning för att komma igång med programmet

C-2 Kapacitet

C-2.1 Systemet skall inte ha några kapacitetsbrister gällande antalet S 

C-3 Säkerhet

C-3.1 Systemet skall klara av yttre intrångsförsök S 

C-4 Support

C-4.1

Leverantören skall inom skälig tid finnas tillgänglig för god 

support B  Har lokat kontor i Göteborg och finns nära tillhands för service 

C-5 Implementering

C-5.1 Systemet skall vara enkelt att implementera i verksamheten B  Drygt en veckas implementeringstid 
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J.2 PDM-leverantör B 

 

Leverantörens namn

PDM- leverantör B
Beskrivning Ja Nej Kommentar

A Systemrelaterade krav
A-1 Sök-/dokumentationsfunktioner

A-1.1

Systemet skall ha en spårbarhetsfunktion som genom metadata 

och andra sökparametrar gör det möjligt att hitta filer S  Enkel sökfunktion som söker på metadata 

A-1.2

Varje fil skall ha ett unikt identifikationsnummer som används 

för filseparation och spårbarhet S 

Automatisk version och revisionshantering som ger verje enskild fil ett 

unikt namn

A-1.3

Arkiverade filer efter avslutade projekt skall enkelt kunna 

återfinnas B 

Går att söka och återfinna filer genom metadata. Förhandsvisning för 

filer tillverkade i program från PDM- leverantör B:s programsuite

A-1.4 Tydligt användargränssnitt med en logisk filstruktur B  Enkelt och användarvänligt användargränssnitt 

A-1.5 Avgränsande sökfilter B  Filterfunktion som avgränsar sökningen efter datum, antal träffar osv

A-1.6 Sammankoppla filer till projekt och användare S  Sätter behörighet och kopplar användare till filer

A-2 Behörighetsfunktion

A-2.1

Användaren skall ha möjlighet att sätta behörighetsrestriktioner 

på särskilda filer och projektmappar S 

Behörighetsrestriktioner ger endast rätt person tillgång till rätt 

informtiona

A-3 Visualiseringskrav

A-3.1

Processtyrning med status över vilka moment i projektet som är 

avklarade och vilka moment som är under arbete B  Finns funktioner för projektöversikt 

A-3.2

Möjlighet att i realtid visualisera aktuell arbetsstatus (Originator-

, checker-, approver- funktionalitet) B 
 ------ıı------

A-4 Versionshantering

A-4.1 Systemet skall kunna versionshantera dokument S  Anpassningsbar versionhanterin som automatiserar arbetet 

A-4.2 Systemet skall kunna revisionshantera dokument S  Anpassningsbar revisionhanterin som automatiserar arbetet 

A-4.3

Systemet skall inte tillåta att två användare arbetar i samma 

filversion S 

A-4.4

Användaren skall kunna spåra filens ändringshistorik där det 

framgår vem som har gjort vad och när det gjordes S  Går att följa filens ändringshistorik i en logisk struktur 

Kravtyp 

Ska/Bör
Krav uppfylls

Nr

Leverantörens redovisningar
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A-5 Övriga systemrelaterade krav

A-5.1 Systemet skall kunna hantera alla filformat S  Kan hantera alla windowskompatibla filer 

A-5.2

Systemet skall kunna skapa en mallstruktur utefter 

standardvärden B  Finns funtkioner för att anpassa mallar efter önskad struktur 

A-5.3 Webbaserat system som gör informationen globalt tillgänglig S  Systemet tillåter flera webbaserade sammarbetsfunktioner 

B Mjukvarukompabilitet
B-1 Nuvarande program

B-1.1 Auto CAD B  Systemet kan hantera filerna, men tillhandahåller ingen smartfunktion

B-1.2 Inventor S   ------ıı------

B-1.3 3D Visual B   ------ıı------

B-1.4 3D Studio MAX B   ------ıı------

B-1.5 Nastran B   ------ıı------

B-1.6 Sesam B   ------ıı------

B-2 Tänkbara program

B-2.1

Program som i framtiden kan tänkas implementeras i 

verksameheten skall vara kompatibla med PDM- systemet B 

Dassault utvärderar nya program som slår sig in på mraknaden för att 

sedan besluta om dom vill integrera systemet med programmet 

C Övriga krav
C-1 Användarvänlighet

C-1.1 Systemet skall till fördel ha en kort utbildningstid B  Ungefär 1 dags utbildning för att komma igång med programmet 

C-2 Kapacitet

C-2.1 Systemet skall inte ha några kapacitetsbrister gällande antalet S 

C-3 Säkerhet

C-3.1 Systemet skall klara av yttre intrångsförsök S 

C-4 Support

C-4.1

Leverantören skall inom skälig tid finnas tillgänglig för god 

support B  Har lokat kontor i Göteborg och finns nära tillhands för service 

C-5 Implementering

C-5.1 Systemet skall vara enkelt att implementera i verksamheten B  Ungefär tre veckors implementeringstid 
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J.3 PDM-leverantör C 

 

 

Leverantörens namn

PDM- leverantör C
Beskrivning Ja Nej Kommentar

A Systemrelaterade krav
A-1 Sök-/dokumentationsfunktioner

A-1.1

Systemet skall ha en spårbarhetsfunktion som genom metadata 

och andra sökparametrar gör det möjligt att hitta filer S 

Finns smartfunktion för att söka efter filer. Förhandsvisar Solid Works 

filer 

A-1.2

Varje fil skall ha ett unikt identifikationsnummer som används 

för filseparation och spårbarhet S 

Automatisk version och revisionshantering tilldelar varje fil ett unikt 

identifikationsnummer 

A-1.3 Arkiverade filer efter avslutade projekt skall enkelt kunna B  Standardiserad namngivning gör det enklare att hitta gamla filer 

A-1.4 Tydligt användargränssnitt med en logisk filstruktur B 

Drag-and-drop funktion med strukturträd över mappar i 

windowsgränssnittet som användaren är van att orientera sig i

A-1.5 Avgränsande sökfilter B  Går att avgränsa sökningarna efter datum och attribut 

A-1.6 Sammankoppla filer till projekt och användare S 

Behörighetsfunktionen används för att sammankoppla filer och 

användare

A-2 Behörighetsfunktion

A-2.1

Användaren skall ha möjlighet att sätta behörighetsrestriktioner 

på särskilda filer och projektmappar S 

Behörighetsrestriktioner styr så att rätt information kommer till rätt 

användare

A-3 Visualiseringskrav

A-3.1

Processtyrning med status över vilka moment i projektet som är 

avklarade och vilka moment som är under arbete B

A-3.2

Möjlighet att i realtid visualisera aktuell arbetsstatus (Originator-

, checker-, approver- funktionalitet) B

A-4 Versionshantering

A-4.1 Systemet skall kunna versionshantera dokument S  Anpassningsbar versionshantering som automatiserar arbetet 

A-4.2 Systemet skall kunna revisionshantera dokument S  Anpassningsbar revisionshantering som automatiserar arbetet 

A-4.3 Systemet skall inte tillåta att två användare arbetar i samma S

A-4.4

Användaren skall kunna spåra filens ändringshistorik där det 

framgår vem som har gjort vad och när det gjordes S 

Automatisk revisionshantering gör det möjligt att följa 

ändringshistoriken från användaren 

Kravtyp 

Ska/Bör
Krav uppfylls

Nr

Leverantörens redovisningar
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A-5 Övriga systemrelaterade krav

A-5.1 Systemet skall kunna hantera alla filformat S  Kan hantera alla filer som är windows-kompatibla 

A-5.2

Systemet skall kunna skapa en mallstruktur utefter 

standardvärden B 

Finns mallstrukturer för leverantörens programsuite samt Microsoft 

Office- programmen 

A-5.3 Webbaserat system som gör informationen globalt tillgänglig S  Replikering gör det möjligt att arbeta från skilda geografiska platser

B Mjukvarukompabilitet
B-1 Nuvarande program

B-1.1 Auto CAD B  Systemet kan hantera filtypen, men tillhandahåller ingen smartfunktion 

B-1.2 Inventor S   ------ıı------

B-1.3 3D Visual B   ------ıı------

B-1.4 3D Studio MAX B   ------ıı------

B-1.5 Nastran B   ------ıı------

B-1.6 Sesam B   ------ıı------

B-2 Tänkbara program

B-2.1

Program som i framtiden kan tänkas implementeras i 

verksameheten skall vara kompatibla med PDM- systemet B 

Systemet kommer med största sannolikhet att kunna hanatera filtypen. 

Smartfunktionens kompabilitet beror på hur stor slagkraft det nya 

programmet har inom branchen. Kompatibelt med leverantörens suite

C Övriga krav
C-1 Användarvänlighet

C-1.1 Systemet skall till fördel ha en kort utbildningstid B  1 dags utbildningstid 

C-2 Kapacitet

C-2.1 Systemet skall inte ha några kapacitetsbrister gällande antalet S  Inga kapacitetsbrister gällande antal användare 

C-3 Säkerhet

C-3.1 Systemet skall klara av yttre intrångsförsök S  God säkerhet för intrångsförsök 

C-4 Support

C-4.1 Leverantören skall inom skälig tid finnas tillgänglig för god B  Har lokalt kontor i Göteborg och finns nära tillhands för service 

C-5 Implementering

C-5.1 Systemet skall vara enkelt att implementera i verksamheten B  En veckas implementeringstid, kan tillkomma 
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J.4 PDM-leverantör D 

 

 

Leverantörens namn

PDM- leverantör D
Beskrivning Ja Nej Kommentar

A Systemrelaterade krav
A-1 Sök-/dokumentationsfunktioner

A-1.1

Systemet skall ha en spårbarhetsfunktion som genom metadata 

och andra sökparametrar gör det möjligt att hitta filer S  Finns smartfunktion för att söka efter filer

A-1.2

Varje fil skall ha ett unikt identifikationsnummer som används 

för filseparation och spårbarhet S 

Revision och versionshantering skapar automatiskt unika namn till varje 

fil

A-1.3 Arkiverade filer efter avslutade projekt skall enkelt kunna B  Ökad spårbarhet med automatisk version och revisionshantering

A-1.4 Tydligt användargränssnitt med en logisk filstruktur B  Drag-and-drop funktion med strukturträd över mappar 

A-1.5 Avgränsande sökfilter B  Går att avgränsa sökningarna eftr datum, vikt, volym och area 

A-1.6 Sammankoppla filer till projekt och användare S 

Behörighetsfunktionen används för att sammankoppla filer och 

användare

A-2 Behörighetsfunktion

A-2.1

Användaren skall ha möjlighet att sätta behörighetsrestriktioner 

på särskilda filer och projektmappar S 

Koppling mellan användare och filer är möjlig genom 

behörighetsfuntkionen 

A-3 Visualiseringskrav

A-3.1

Processtyrning med status över vilka moment i projektet som är 

avklarade och vilka moment som är under arbete B  Går att bygga till funktioner för att få funktionaliteten

A-3.2

Möjlighet att i realtid visualisera aktuell arbetsstatus (Originator-

, checker-, approver- funktionalitet) B  Går att bygga till funktioner för att få funktionaliteten

A-4 Versionshantering

A-4.1 Systemet skall kunna versionshantera dokument S  Anpassningsbar versionshantering som automatiserar arbetet 

A-4.2 Systemet skall kunna revisionshantera dokument S  Anpassningsbar revisionshantering som automatiserar arbetet 

A-4.3 Systemet skall inte tillåta att två användare arbetar i samma S  Check-in-check-out funktion

A-4.4

Användaren skall kunna spåra filens ändringshistorik där det 

framgår vem som har gjort vad och när det gjordes S 

Automatisk revisionshantering gör det möjligt att följa 

ändringshistoriken från användaren 

Kravtyp 

Ska/Bör
Krav uppfylls

Nr

Leverantörens redovisningar
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A-5 Övriga systemrelaterade krav

A-5.1 Systemet skall kunna hantera alla filformat S  Kan hantera alla filer som är windows-kompatibla 

A-5.2

Systemet skall kunna skapa en mallstruktur utefter 

standardvärden B 

Finns mallstrukturer för utvalda CAD- program och Microsoft Office- 

programmen 

A-5.3 Webbaserat system som gör informationen globalt tillgänglig S  Kan se och ladda ner filer, men inte arbeta i realtid 

B Mjukvarukompabilitet
B-1 Nuvarande program

B-1.1 Auto CAD B  Systemet kan hantera filtypen, men tillhandahåller ingen smartfunktion 

B-1.2 Inventor S   ------ıı------

B-1.3 3D Visual B   ------ıı------

B-1.4 3D Studio MAX B   ------ıı------

B-1.5 Nastran B   ------ıı------

B-1.6 Sesam B   ------ıı------

B-2 Tänkbara program

B-2.1

Program som i framtiden kan tänkas implementeras i 

verksameheten skall vara kompatibla med PDM- systemet B 

Systemet kommer med största sannolikhet att kunna hanatera filtypen. 

Smartfunktionens kompabilitet beror på hur stor slagkraft det nya 

programmet har inom branchen

C Övriga krav
C-1 Användarvänlighet

C-1.1 Systemet skall till fördel ha en kort utbildningstid B  1 dags utbildningstid 

C-2 Kapacitet

C-2.1 Systemet skall inte ha några kapacitetsbrister gällande antalet S  Inga kapacitetsbrister gällande antal användare 

C-3 Säkerhet

C-3.1 Systemet skall klara av yttre intrångsförsök S  God säkerhet för intrångsförsök 

C-4 Support

C-4.1 Leverantören skall inom skälig tid finnas tillgänglig för god B  Har lokalt kontor i Göteborg och finns nära tillhands för service 

C-5 Implementering

C-5.1 Systemet skall vara enkelt att implementera i verksamheten B  En veckas implementeringstid
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