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Sammanfattning 
 
 
PDM är ett system, byggd på hård-och mjukvara, som förenklar informationshantering 
under konstruktionsfasen av produkter. Denna typ av system möjliggör spridning av 
kvalitativ information på ett säkert och strukturerat vis. Organisationer som på ett 
strukturerat och systematiskt sätt arbetar med produkt- och processkvalitet har en 
fördel när det gäller konkurrens och tenderar att nå stora framgångar. 
 
I denna studie undersöks om ett PDM-system kan användas som ett kvalitetsverktyg i 
den tillverkande industrin. Undersökningen genomförs med bland annat empiriska 
studier om kvalitet och PDM-system. För att få en förståelse i 
produktframtagningsarbetet genomfördes intervjuer med personer involverade i 
konstruktionsarbetet där de fick berätta om sina erfarenheter. Studien avslutades 
med en riskanalys enligt miniriskmodellen för att besvara vår frågeställning.  

Studien visade att ett Product Data Management system har en kvalitetshöjande 
effekt, främst inom informationskvalitet, som direkt påverkar produktkvaliteten. 
Arbeten som genomförs under konstruktionsfasen av en produkt blir mer 
strukturerade och underlättar förbättringar av befintliga produkter. 



 
 

 
 

  



  

Abstract  
 

PDM is a system, built on hard- and software, that simplifies the handling of 
information during the design phase of product development. These types of systems 
enable distribution of qualitative information in a safe and structured way. 
Organizations that work with product- and process quality in a structured and 
systematic manner tend to achieve great success and a competitive advantage.  

In this study we have investigated if a PDM system can be classified as a quality tool 
in manufacturing industries. The report is based on empirical studies regarding 
quality and Product Data Management. To get an insight and understanding about 
the development of a product interviews were held with people involved in the design 
process. At the end of the study a risk analysis was made according to the mini risk 
model to answer our initial question. 

The result of the study indicates that a Product Data Management system has a 
quality enhancing effect, mainly on the quality of the information, that directly affects 
the quality of the product. The work being done during the design process becomes 
more structured and simplifies the continuous improvement of the product.  



 
 

 
 



 
 

 
 

Förord 
 
Denna rapport är skriven av två teknologer som läser civilingenjörsprogrammet i 
maskinteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten är skriven inom området 
Industriell Produktion och är en del av vår examination på kandidat nivå.  

Vi vill tacka Olle Danielsson, Adonai Abraham och Jano Dib som bidragit med 
givande information under studiens gång.  

Vi vill även tillägna ett stort tack till Per Johansson, vår handledare som har väglett 
oss under hela arbetet
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Vid köp av produkter och tjänster har kvalitet alltid varit en viktig faktor i valet av 
produkt. Organisationer som på ett strukturerat och systematiskt sätt arbetat med 
produkt-och processkvalitet har en fördel när det gäller konkurrens och har ofta nått 
stora framgångar i industrin. Ett exempel på industrier som systematiskt arbetar med 
kvalitetsfrågor är den japanska industrin som under 1970-talet utvecklade 
arbetsmetoder med fokus på kvalitet. De japanska företagen, med Toyota i spetsen, 
utgick från kundernas behov och förväntningar under produktutvecklingen. På så sätt 
kunde japanerna nå en stor konkurrenskraft och ta stora marknadsandelar från 
industrins stormakt, USA [1, pp. 21-50].  

I en studie som genomfördes i Sverige konstaterades att de svenska företagens 
konkurrenskraft har börjat halka efter, bland annat på grund av att det inte läggs 
tillräckligt mycket fokus på kvalitetsfrågor [1, pp. 21-50]. Det finns en stor potential i 
att använda mer systematiska arbetssätt och verktyg som stöd i det kontinuerliga 
kvalitetsförbättringsarbetet som på lång och kort sikt ger en konkurrenskraftig fördel.  

1.2 Syfte  
 

Projektets syfte är att undersöka Product Data Management systems (PDM-system), 
effekt på konstruktionsarbetet i den tillverkande industrin. Ambitionen har varit att 
kartlägga de framgångsrika faktorerna som ett PDM-system medför, främst inom 
kvalitet och förbättringsarbete.  

1.3 Frågeställning 
 

Detta projekt kommer att ge svar på följande fråga, 

• Kan ett PDM-system användas som ett kvalitetsverktyg i den tillverkande 
industrin? 

För att kunna besvara frågeställningen behöver vi utreda vad kvalitet är och vilken 
betydelse kvalitet har inom den tillverkande industrin. Vi behöver även utreda vad ett 
PDM-system är och hur det används inom konstruktionsfasen och dess relation till 
ett Product Lifecycle Management system (PLM-system). 
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1.4 Avgränsningar  
 

• Projektet avser att endast teoretiskt undersöka om ett PDM-system ökar 
kvaliteten på slutprodukten. Det vill säga, ingen implementering av ett PDM-
system sker på ett företag för att undersöka effekterna.  

• Detta projektarbete är inte inriktat mot en särskild bransch, utan är riktat mot 
den generella tillverkande industrin.   

• Det finns ett flertal PDM-system på marknaden och detta projektarbete gör 
ingen jämförelse mellan dessa system/produkter.  

• Standarder, instruktioner och användarhänvisningar till PDM-system kommer 
inte att behandlas.  
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2 Metod  
 

Initialt delades studien upp i två delar, en kvalitetsdel och en del för PDM-system för 
att underlätta arbetsgången. Studien bygger på litteraturstudier och avslutades med 
intervjuer och en analys av frågor i en enkätundersökning som besvarades av femton 
konstruktörer. Parallellt med litteraturstudierna har rapportskrivning pågått för att 
försäkra enhetlighet och bibehållandet av en konsekvent text.  

Litteraturstudien har främst genomförts med hjälp av böcker och vetenskapliga 
artiklar, inom ramen för kvalitet och PDM-system. De semistrukturerade 
intervjuerna genomfördes med konstruktörer och personer som har en koppling och 
erfarenhet av PDM-system för att bekräfta huruvida teorierna från litteraturen 
stämmer i praktiken. En av intervjuerna genomfördes med en konstruktör som 
arbetar utan ett befintligt PDM-system för att undersöka om det finns några brister i 
arbetet när man inte använder sig av ett PDM-system.  

Utöver de empiriska studierna  och intervjuerna har en riskanalys genomförts enligt 
miniriskmodellen för att validera de slutsatser som dragits under arbetsgången. 
Analysen valdes att genomföras för att bekräfta teorierna och ställa konstruktörernas 
egna erfarenheter mot varandra. På så sätt kunde en skillnad påvisas i 
arbetsmetoderna och styrka svaret på frågeställningen om att PDM-system kan 
användas som ett kvalitetsverktyg.   
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3. Förutsättningar för kvalitetssäkring 

3.1 Kundorienterad produktutveckling 
 

För att en organisation ska kunna nå framgångar, både idag och i framtiden, bör det 
läggas stort fokus på framtida kunder [1, pp. 113-131]. Detta då kundernas behov och 
önskemål är under konstant förändring. Metoder för att möta de framtida behoven är 
vitala för företagen att inte bli utkonkurrerade.  

Produktkvalitet fastställts i samband med produktutvecklingen, främst inom 
tillförlitlighet och säkerhet. Även områden som överraskar och fångar kundens 
intresse ligger inom ramen för produktutvecklingen. Genom kreativa, systematiska 
och noggranna steg skapar en organisation en bra förutsättning för hög 
produktkvalitet från kundens synvinkel [1, pp. 113-131].   

Produktutvecklingen sker i tre steg. Dessa steg är krav, koncept och förbättring. Krav 
handlar om att få in information om kundens behov, förväntningar och önskemål. En 
metod för att få kunden delaktig i detta steg är conjoint analysis där kunden är 
involverad i framtagning av koncept. I konceptsteget tas det fram olika koncept och 
förslag på lösningar. Där väljs det bästa alternativet på produkten ut. Det är 
fördelaktigt att kunden och övriga intressenter är involverade i denna process. I det 
slutgiltiga steget, förbättring, bearbetas det utvalda konceptet för att uppnå 
perfektion. En vital aspekt i produktutvecklingen är att dessa steg är en kontinuerliga 
processer [1, pp. 113-131].  

3.2 Kundcentrerad planering  
 

Kundcentrerad planering innebär,  

”Ett system som översätter kundens önskemål till, för företaget, relevanta 
specifikationer i varje steg av produktframtagningsprocessen, från marknad till 

utveckling, produktion, försäljning och service” [1, p. 133]. 

En lyckad kundcentrerad planering vilar på bra kommunikation och delaktighet 
mellan samtliga involverade parter i produktframtagningsprocessen. Det fordrar att 
tvärfunktionella grupper möts för att utbyta åsikter med varandra under 
konstruktionen av produkten [1, pp. 133-145].  

Resultatet av kundcentrerad planering är att organisationen tillverkar vad kunden vill 
ha och kan även överträffa deras förväntningar [1, pp. 133-145]. I en lyckad 
kundcentrerad planering undviker konstruktörerna de många ändringar som sker i 
samband med produktutvecklingen. Misstagen som sker är oftast resultatet av 
missuppfattningar i samband med en utveckling som är ledning-och ingenjörsstyrd 
[1, pp. 133-145]. 
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3.3 Leverantörssamverkan  
 

Det är viktigt att ha ett bra samarbete med sina underleverantörer. Detta underlättar 
för leverantörerna att förstå organisationens och slutkundens förväntningar. Med ett 
bra leverantörssamarbete kan produktkvaliteten på den slutgiltiga produkten ökas [1, 
pp. 311-329]. Ett exempel är Ciscos samarbete med sina underleverantörer. 
Konstruktörerna hos Cisco är delaktiga i konstruktionsfasen hos sina 
underleverantörer för att välja den teknik och design som lämpar sig bäst för 
slutkunden. Detta samarbete medförde att komponentkvaliteten ökades med cirka 
15-20 procent på en tvåårsperiod, leverantörsbasen reducerades med 50 %, 
leveransprecisonen ökade till över 90 % och lönsamhetsmålen för nya produkter 
uppnådes [1, p. 318]. 
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4 Kvalitetssäkring  

4.1 Kund  
 

Begreppet kund är en central del av definitionen i kvalitet. Kund omfattar samtliga 
individer och organisationer som på ett eller annat sätt har något intresse för, eller 
koppling till, produkten eller tjänsten. Kund eller intressent är den som 
organisationen vill skapa ett värde för genom sina aktiviteter, produkter eller tjänster. 
Kunder finns både inom organisationen (interna kunder) och utanför organisationen 
(externa kunder) [1, pp. 29-32].  

För att kontinuerligt kunna arbeta med kvalitetsförbättringar behöver leverantörer ta 
reda på vilka deras kunder är, vilka behov och förväntningar kunderna har och se till 
att uppfylla, och helst överträffa, dessa behov och förväntningar [1, pp. 29-32].  

4.2 Kvalitet  
 

Intresset för kvalitet och kvalitetsutveckling har fått mer fokus de senaste åren, vilket 
har lett till många tolkningar av begreppet kvalitet och även inneburit en del 
missbruk av begreppet. Det finns många olika definitioner på kvalitet. Nedan 
redogörs för de vanliga definitionerna och uttalandena på begreppet [1, p. 23].  

• ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov 
eller förväntning som är angiven, i allmänhet eller underförstådd eller 
obligatorisk” – ISO 9000:2 000 

• ”Överenstämmelse med krav” – Philip Crosby  

• ”Kvalitet bör inriktas på behovet hos kunden, idag och i framtiden” – Edwards 
Deming  

• ”Kvalitet är ett tillstånd där värde realiseras för kunden och leverantören i 
varje aspekt av affärsrelationer” – Mikel Harry, Six Sigma Academy  

• ”Lämplighet för användning” – Joseph Juran  

• ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga av att tillfredsställa och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar” – Bo Bergman & Bengt Klefsjö 

Definitionerna ovan antyder att det inte alltid är tillräckligt att endast uppfylla 
kundens krav, utan att det även är viktigt att överträffa förväntningarna för att få en 
hög kundtillfredsställelse.  
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För att förstå sig på kundtillfredsställelse och graden av måluppfyllnad kan man 
använda sig av Kano-modellen, se Figur 1 [1, pp. 333-371].  

 

Figur 1 - Kano modellen: Visualisering av måluppfyllnad [1, p. 336] 

Denna modell baseras på tre egenskaper hos produkten eller tjänsten: nödvändiga 
egenskaper, förväntade egenskaper och attraktiva egenskaper. De nödvändiga 
egenskaperna är de egenskaper som krävs hos en färdig produkt, till exempel hjul på 
en bil (något som i kravsammanhang kallas för SKALL-krav). Önskade egenskaper är 
egenskaper som kunden har uttalat sig om, till exempel färg på bil (kallas ofta för 
BÖR-krav i kravspecifikationer). De attraktiva egenskaperna hos produkten uppfyller 
de omedvetna behoven. Det är egenskaper som kunden inte har uttalat sig om, men 
blir positivt överraskad av om dessa finns [1, pp. 333-371]. 
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4.3 Produktkvalitet  

En relevant aspekt av kvalitet är produktkvalitet. Produktkvalitet består av flera 
områden, dessa visualiseras i Figur 2 och beskrivs nedan som [1, p. 33]:  

• Driftsäkerhet, som handlar om hur ofta det inträffar fel och hur allvarliga 
dessa är.  

• Prestanda av betydelse för kunderna på det avsedda marknadssegmentet, 
såsom hastighet, effekt, livslängd eller storlek.  

• Underhållsmässighet, som handlar om hur lätt det är att upptäcka, lokalisera 
och avhjälpa fel.  

• Miljövänlighet, som är produktens inverkan på miljön, exempelvis i form av 
avgaser eller återvinningsbarhet och hur miljöaspekter beaktas under 
produktionen.  

• Utseende, som är en estetisk parameter som skapas genom exempelvis design 
och färgval.  

• Felfrihet, det vill säga att varan inte är behäftad med fel eller brister vid 
leverans.  

• Säkerhet, det vill säga att varan inte orsakar skada på person eller egendom 
eller att varan, i tillämpliga fall, ger fullgott skydd mot skada.  

• Hållbarhet, det vill säga att produkten kan användas, lagras och transporteras 
utan att den försämras eller komma till skada.  

Det som bör beaktas är att olika tyngd läggs på produktkvalitetsområdena beroende 
på vilken bransch som tillverkningen sker mot [1, pp. 30-33].  

Produktkvalitet

Driftsäkerhet

Prestanda

Underhålls-
mässighet

Utseende

Felfrihet

Säkerhet

Hållbarhet

Miljövänlighet

Figur 2 - Produktkvalitets områden 
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4.4 Informationskvalitet  
 

För att kunna ha ett fungerande samarbete i en organisation med många enheter och 
möjliga tillvägagångssätt behövs det standardiserade arbetssätt för kommunikation 
och informationsdelning. Den information som når olika delar av verksamheten ska 
fungera som ett underlag för planering, beslut och konstruktionslösningar. 
Tvärfunktionellt beslutsfattande kräver integrerade, tillförlitliga och lättillgängliga 
informationsbaser [2]. För att en organisation skall ska ha högre produktkvalitet 
behöver den kunna ha snabba och träffsäkra beslut vilket i sin tur kräver att 
informationen ska vara rätt, fullständig, lättillgänglig och informativ [2]. Några 
exempel på dålig informationskvalitet tas upp i ”Managing one master data - 
challenges and preconditions” [3]. Artikeln beskriver hur dålig kvalitet på 
information kan leda till förlorade kunder på grund av produkter som inte lever upp 
till förväntningarna. Enkelt kan man säga att kvaliteten på besluten inte kan bli bättre 
än kvaliteten på informationen som besluten baseras på.  

 

Figur 3 – Områden inom informationskvalitet 

Informationskvalitet kan brytas ned i sex kriterier, se Figur 3, och beskrivs av 
Chapman [4] som: 

• Fullständighet, är all nödvändig information på plats?  

• Konformitet, följer information uppsatta regler?  

• Träffsäkerhet, är informationen korrekt?  

• Upprepningar, är informationen representerad en gång och bara en gång?  

• Integritet, är relationer rörande information definierad och konsekvent?  

• Enhetlighet, är informationen representerat på samma vis i verksamheten? 

  

Informationkvalitet

Fullständighet

Konformitet

Träffsäkerhet

Upprepningar

Integritet

Enhetlighet
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4.5 Kontinuerlig förbättring  
 

”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” - [1, p. 46]. 

Då kundens krav och förväntningar ständigt förändras innebär det att 
utvecklingsfasen hela tiden måste vara i fokus. För att vara konkurrenskraftig under 
en längre tid kan en organisation följa en metodik som heter PDCA-modellen [1, pp. 
581-636]. Denna akronym betyder Plan, Do, Check, Act. Cykeln ses i Figur 4. 

 

Figur 4 – PDCA-modellen 

Det första steget, planera (plan), innebär att en organisation skall fastställa orsaken 
till problemet. Stora problem bryts ned i mindre hanterbara problem. I steget, gör 
(do), har orsaken fastställts och nu ska de föreslagna åtgärderna genomföras. I steget, 
kontrollera (check), görs en uppföljning av förbättringsåtgärden. I det sista steget, 
agera (act), implementeras förändringarna i produkten eller i det vardagliga arbetet. 
Därefter påbörjas en ny PDCA-cykel och nya planeringar av framtida förbättringar. 

  

Plan

Do

Check

Act
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5 PLM 
 

Avsnittet nedan ger en kort beskrivning av vad ett PLM-system är och hur systemet 
fungerar som en plattform för ett PDM-system. 

5.1  Syftet med ett PLM-system 
 
PLM-system möjliggör hanteringen av information knuten till produkter genom hela 
deras livscykel. Den sparade informationen sträcker sig således från begynnelsefasen, 
med idégenerering och utveckling, till den dagen produkten deponeras och återvinns 
[5, p. 7]. 

5.2 PLM-systemets fördelar  
 

Förmågan att systematiskt kunna kontrollera informationen som berör produkten 
ger en konkurrenskraftig fördel på den globala marknaden. Med hjälp av den 
information som sparas, förädlas och delas med hjälp av ett PLM-system kan företag 
öka sin lönsamhet genom att effektivisera affärsprocesser som tidigare inte har 
fungerat.  Dessa affärsprocesser bistår till att leverera innovativa produkter till 
marknaden som håller hög kvalitet [6]. Omfattningen av information inkluderar 
objekt, dokument, analysresultat, ändringsorder och prestandadata. Ett PLM-system 
är således en verktygslåda för företagen att kontrollera produkterna i de olika stegen, 
vilket ger möjlighet att öka inkomster, minimera defekter och maximera värde på 
produkter genom att öka kvaliteten [5, pp. 7-11]  

Genom att implementera ett PLM-system ökar den operativa effektiviteten internt 
inom företaget genom att möjliggöra [5, pp. 2-7]: 

• Informationssökning om produkterna. 

• Utbyten av elektronisk information mellan samtliga aktörer. 

• Återanvändning av information för felsökning. 

Möjligheterna som uppstår inom den interna verksamheten ger ett snabbare 
informationsflöde och kortare ledtider utan att äventyra bortfall av information. 
Globalt kan företag, med hjälp av ett modernt PLM-system, enkelt koppla upp sina 
utspridda anläggningar med varandra för att dela informationen som finns till handa 
samtidigt [6]. 

 

Figur 5- Ett PLM-systems olika steg [7] 
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Införandet av PLM-system ser till att informationen i de olika avdelningarna på ett 
företag sparas i tvärfunktionella affärsprocesser, en informationsbas. Figur 5 ger en 
schematisk beskrivning på hur systemet följer upp och lagrar information genom 
produktens livscykel. All information om produkterna under konstruktionsfasen 
arkiveras med hjälp av en tillämpning på PLM-system, ett PDM-system [5]. 
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6 PDM 
 

I detta kapitel redogörs vad ett PDM-system är och vilken betydelse det har på 
företag inom den tillverkande industrin. 

6.1 Syfte med ett PDM-system  
 
En allmän tillämpning på ett PLM-system är ett PDM-system. Systemet ska 
säkerställa att information, om en produkt under konstruktionsfasen, är kontrollerad. 
Ett kontrollerat informationsflöde medför trygghet i arbetet, som i sin tur leder till 
högre effektivitet. Informationen är samma hos alla användare vid samma tillfälle 
och i rätt format under utvecklingsprocessen [8, pp. 233-234]. 

 

Figur 6 – Informationshantering i PDM-system 

Ett PDM-system är således ett verktyg för att hantera produktinformation i olika 
områden, se Figur 6. Att upprätta ett fungerande PDM-system i ett företag som 
tidigare inte använt sig av tidigare är dyrt initialt. Verktyget kräver investeringar i 
form av hårdvara, mjukvara och utbildning för personal, men en investering i ett 
PDM-system är en långsiktig process som ger god avkastning [8, pp. 232-235]. 

6.2 Struktur och användning 
 
PDM-system har åtta huvudkomponenter som tillsammans bygger upp systemet. 
Komponenternas namn skiljer sig åt beroende på vilket PDM-system som används. 
Det kan även förekomma PDM-system där vissa komponenter utesluts [5, p. 182]. 
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Tabell 1- PDM-systemets huvudkomponenter [5, p. 182] 

Informationslager Gränssnitt för modell 

Informationslagerhanterare Produkt- och arbetsflöde som 
struktur i definition rörande 

modell 

Infrastruktur Arbetsflöde och kontroll kring 
modell 

Administrativ systemchef Informationshantering av modell 

 

Tabell 1 visar de olika komponenter som tillsammans skapar ett fungerande system 
[5, pp. 182-184 och 8, pp. 233-235]. 

• Det första som sker vid produktutvecklingen är att konstruktörerna sparar 
produktinformation i en gemensam databas som alla involverade har tillgång 
till.  

• Informationen som sparats ses över av en utvald hanterare för det aktuella 
projektet vars uppgift är att kontrollera och stämma av att rätt information 
kommit in.  

• En förutsättning är att ha en fungerande infrastruktur, IT-nätverk, 
innehållandes hårdvaror och mjukvaror som stödjer funktionerna som önskas. 
Alla konstruktörer måste använda sig utav samma mjukvara för att ha ett 
sammankopplat system.   

• Den administrativa systemchefen ansvarar för alla sparade filer i 
informationslagerenheten och ser till att ge behörighet, ”nycklar”, till de som 
hanterar produkten. För att kunna göra ändringar på produkten behöver 
konstruktörerna behörighet till filerna. Utan dessa behörighetsgivande 
”nycklar” kan alla som har tillgång till en CAD-fil göra ändringar, vilket i sin 
tur kan leda till oönskade förändringar på ritningar vid kommunikationsbrist.   

• Gränssnittet ger tillgång till icke-konstruktörer att söka information om 
produkten i systemet. Med hjälp av detta kan bland annat kunder, som tagits 
in av företagen som konsulter, ge sin feedback om produkten för att höja 
kvaliteten.  

• Arbetsflödet kan effektiviseras samtidigt som avgränsningar och regelverk ger 
en exakt struktur som motverkar misstag. Överblicken ger kontroll över 
situationen och informationshanteringen göras enklare för att snabbt hitta rätt 
information vid rätt tidpunkt. Lättillgänglig information ger det tillverkande 
företaget stora fördelar när korrigering måste ske för att möta kundernas krav 
[5, p. 182]. 
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I helhet hanterar ett PDM-system versionshanteringen av ritningsfiler och CAD-filer, 
systematiskt med ändringskontroll. Klassifikationer i systemet förenklar 
informationssökningen, analyser gjorda på en konstruktion och tidigare rapporter 
från användarna.   

 

Figur 7 – Exempel på livscykel för en CAD-fil [7] 

Ett exempel på en typisk livscykel för en CAD-fil i ett PDM-system redovisas 
schematiskt i Figur 7. Det första steget involverar konstruktörerna. Det arbete som de 
redovisar hanteras och granskas. När skisserna når upp till önskad nivå klassas de 
som godkänd och till slut släppt. När en CAD-fil blivit klassad som släppt kan den 
inte ändras och anses vara förbrukad. Vid detta stadie återanvänds filerna i det första 
steget och återskapas som nya, förbättrade, versioner med hjälp av feedback från 
kunder [9].  

6.3 Vikten av ett PDM-system 
 

Ett PDM-system har som produktionssyfte att möjliggöra hanteringen av 
produktinformation och information för ett stort antal konstruktörer, 
samlokaliserade eller utspridda. Andra fördelar med PDM-system kan ses i Tabell 2. 

Systemet har mycket starka affärsmässiga fördelar. Effekten av att implementera ett 
fungerande PDM-system bidrar till högre flexibilitet mot kunderna och högre 
produktivitet inom organisationen. Den förbättrade kvaliteten på flödet av 
information underlättar för produktutvecklarna och arbetsprocesserna. Understödet 
leder till minskade ledtider och produktkostnader [5, p. 188]. Reduceringen av 
ledtider, sammankopplat med en förbättrad säkerhet är produktinformationen, ger 
företag konkurrensfördelar på marknaden [5, p. 188]. 

Tabell 2. Potentiella förbättringsområden med hjälp av PDM-system [5, p. 188] 
Bättre användning av resurser Bättre återanvändning av 

designinformation 
Reduktion av ledtider Bättre struktur på 

konstruktionsändringar 
Lättare tillgång till information Förbättrad säkerhet av 

produktinformation 
Reduktion av utvecklingskostnader Bättre support av kunder via 

kundutvärdering 
 
 

PDM-system kan tidseffektivisera en verksamhet genom att förkorta ledtiderna [5, p. 
188]. De förkortade ledtiderna minskar marknadsriskerna genom en nedskärning av 
tid inom produktionen mellan produkter med specifika önskemål från kunderna. 
Genom att snabbt kunna lansera produkter till kunderna kan företagen snabbt få 
feedback [5, pp. 188-189]. Denna feedback hanteras av det stora PLM-systemet, som i 
sin tur skickar tillbaka informationen till konstruktörerna, där den kan inkorporeras 
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och implementeras i en ny förbättrad version för att möta kundernas krav. På så sätt 
ökar kvaliteten på produkterna. Med ökad kvalitet på produkterna minskas antalet 
produkter som stoppas vid kvalitetskontrollen innan försäljning [5, p. 189]. 

De övergripande fördelarna av ett implementerat PDM-system på företag inom den 
tillverkande industrin medför således gynnsamma förhållanden, men PDM-system är 
inte något som passar alla. De dyra supportkostnaderna [5, p. 198] och det 
byråkratiska tänket som tillkommer med ett PDM-system kan anses vara hämmande 
och begränsande för den kreativa potentialen i konstruktionsfasen [10]. 

6.4 Skillnaden mellan ett PLM- och PDM-system 
 
PLM och PDM har liknande funktioner, med den huvudsakliga skillnaden i 
omfattning och syfte. PDM är en verktygsuppsättning och metoder som syftar till att 
på ett effektivt sätt hantera information relaterat till produkterna.  PLM har ett 
bredare spektrum. Med PLM fås en helhetssyn på produkterna som sträcker sig till 
grupper utöver funktioner i företaget för att kontrollera produkternas livscykel [6, p. 
VI]. 

PDM-systemet är, ur ett historiskt perspektiv, ett äldre system kontra PLM-systemet. 
Anledningen till att PDM-system idag anses vara en tillämpning på PLM-systemet är 
faktumet att PDM-system enbart hanterar informationen berörande produkterna, 
när PLM-systemet hanterar helheten. Figur 8 beskriver hur de olika systemen 
medverkar med varandra och i vilken utsträckning [6, pp. 243-244]. 

 

 
Figur 8 – Kopplingen mellan PLM- och PDM-system [7] 
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7 Fallstudie 
 

För att skapa en bild av hur det ser ut på arbetsmarknaden har tre intervjuer 
genomförts med tre personer som arbetar på olika tillverkande företag. Två av 
företagen arbetar med ett väletablerat PDM-system, och ett utan ett befintligt PDM-
system.    

7.1 Teknikkonsult  
 

Intervju med Adonai Abraham, Teknikkonsult 

Stockholm, 2016-04-14 

Adonai Abraham arbetar som teknikkonsult inom tillverkande industri i området 
Health Science hos. På sin arbetsplats ansvarar Abraham för en produktionslina och 
bär därmed på det yttersta ansvaret vad gäller de produkter som tillverkas. Han ska 
se till att produkterna håller hög kvalitet och han förstår vikten av att ha bra 
kommunikationskanaler mellan sig själv och konstruktörerna.  Abraham berättar att 
på hans arbetsplats kan konstruktionsgrupperna bestå av sju till tretton personer och 
betonar vikten av att deras arbete styrs och dokumenteras på ett effektivt sätt för att 
undvika oönskade avvikelser.  

Abraham berättar att alla nya projekt som hans företag påbörjar hanteras med ett 
PDM-system och han anser att detta gynnar verksamheten. Med ett enkelt gränssnitt 
erbjuds han möjligheten att ha insyn i konstruktionsarbetet och med rätt behörighet i 
systemet behöver han inte vara rädd för att skada något. Det gör det möjligt för 
Abraham att påverka arbetet, med hjälp av kommunikationskanalerna, och på så sätt 
bidra med sina synpunkter för en bättre kvalitet på designen innan den skickas vidare 
för granskning. Granskningen genomförs av diverse granskare och om det inte finns 
några önskemål på ändringar godkänns designen. När den framtagna designen har 
godkänts kan produktionsarbetet börja. Genom kvalificeringsprocessen kan man 
reducera risken för fel och därmed höja kvaliteten i slutprodukten. 

Abraham berättar att PDM-systemet som används på företaget är ett redskap för att 
höja kvaliteten på både produkterna och informationen som delas i de olika leden 
från konstruktion till produktion. Då rollen som linansvarig speglar och ansvarar för 
produkterna som tillverkas vill Abraham säkerställa att konstruktionen görs rätt från 
början. Ibland har fel upptäckts ganska sent i processen och företaget har annonserat 
”Shipping Close”, vilket betyder att man stoppar produktionen och återkallar alla 
produkter som skickats ut som bär samma spårnummer. I dessa situationer skapas 
ett ändringsärende och ett felsökningsarbete påbörjas. Abraham lyfter fram vikten av 
att ha ett bra PDM-system i detta fall. Utan ett bra fungerande system hade 
felsökningen praktiskt taget varit omöjlig och konstruktörerna hade då varit tvungna 
att göra om allt från början. PDM-systemet gör det lätt och enkelt att hitta felet i 
designritningarna och på så sätt kan produktion snabbt påbörja sitt arbete igen. Detta 
sparar företaget mycket tid och pengar, speciellt då företaget har en ledtid på tre år 
från konstruktion till kund.  
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Som teknikkonsult kan det hända att man kommer in ganska sent i ett projekt och 
under en kort tid måste man inhämta rätt och relevant information. Här berättar 
Abraham att hans verktyg i arbetet blir det tillämpade PDM-systemet. Med hjälp av 
det, och dokumenthanteringen som PDM-system erbjuder, kan den som tar över 
snabbt och effektivt del av den informationen som behövs för att genomföra arbetet 
på ett kvalitativt sätt. 

Som en nackdel lyfter Adonai Abraham fram den byråkratiska delen i ett PDM-
system. Det han syftar på är att det tar väldigt lång tid att få till en förändring i 
konstruktionsfasen, men han är medveten om alla fördelar i form av färre fel och 
högre kvalitet som detta tillför.  

7.2  Konstruktör  
 

Intervju med Jano Dib, Konstruktör 

Stockholm, 2016-04-14 

Jano Dib arbetar som konstruktör på ett företag som tillverkar trafikprodukter. Dib 
arbetar tillsammans med fyra konstruktörer. Deras produkter är antingen 
kundspecifika eller serieproducerade. Dib berättar att konstruktörerna inte arbetar 
med ett PDM-system och att detta kan, och har, ställt till med problem under 
konstruktionsarbetet tidigare. Om en nyckelperson försvinner mitt under 
konstruktionsfasen är det näst intill omöjligt för ersättaren att ta över arbete. Många 
konstruktörer sparar sina filer lokalt i datorn som dessutom kan gå förlorad vid 
haveri.  

Fortsättningsvis berättade Dib att det är svårt för organisationen att följa upp arbete 
på grund av att det inte finns en tydlig dokumentation över arbetsprocesserna. Detta 
gör det svårt för dem att utvärdera en färdig produkt i efterhand. 
Kompetensbegränsning är även ett faktum eftersom endast en konstruktör kan 
arbeta på en konstruktion på grund av deras nuvarande filhanteringsmetod.  

Dib berättade även att när kundanpassade produkter skall konstrueras så kollar 
konstruktören upp gamla ritningar, egna filer och den interna 
informationsdatabasens (dropbox, drive etc.) filer ifall någon tidigare har gjort 
arbetet. Konstruktörerna brukar finna denna process besvärlig, tidskrävande och 
ibland nästintill omöjlig. Jano Dib berättar om ett tillfälle när företaget Dib arbetar 
på fick en brådskande order. Dib tog då en snabb titt i informationsdatabasen men 
fann inget tidigare liknande arbete. Därför arbetades en ny ritning fram under 
stressade förhållanden. När konstruktionschefen tog en titt på arbetet så berättade 
han att ett liknande arbete hade gjorts för fem år sedan och tog fram den på en annan 
dator. Detta scenario kunde ha lett till att en produkt som inte var kvalitetstestad 
skeppades iväg till kunden istället för att använda sig av en färdigtestad och 
kvalitetsgodkänd produkt.  

Avslutningsvis berättar Dib att det ibland upptäcks stora fel i produkterna vid 
montering på plats och detta beror delvis på att det har varit otydliga ritningar och 
brist på kvalitet i information mellan konstruktörerna. Jano Dib berättar att det 
ibland känns det kaotiskt utan ett etablerat informationssystem likt PDM-systemet 
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då konstruktörerna har svårt att dela med sig av sina CAD-filer och att risken att göra 
fel ökar, samtidigt som det är svårt att upptäcka felen i god tid. 

7.3  System Manager 
 

Intervju med Olle Danielsson, System Manager 

Uppsala, 2016-03-04 

Olle Danielsson arbetar som System Manager och har sedan tidigt 2000-tal arbetat 
med PDM-system. När vi ställer frågan om hur ett PDM-system fungerar på ett 
företag svarar Danielsson att det är ett bra samarbetssystem när det används rätt, 
samtidigt som han förklarar komplexiteteten i att få det att fungera i en stor 
organisation som Danielsson arbetar på. Då den ständiga utvecklingen inom 
företaget går framåt, i samband med att andra företag köps upp, förekommer det 
kontinuerligt ett arbete för att samlokalisera de olika arbetsområdena. En svaghet 
med PDM-system som Olle Danielsson lyfter fram är att alla måste använda sig av 
samma program, vilket gör det komplicerat när företag i andra länder köps upp. 
 
Ur ett historiskt perspektiv berättar Danielsson om hur PDM-system förändrat 
arbetssättet i företaget . År 2001 påbörjades ett projekt vars syfte var att förändra hur 
dokumentation av alla ritningar skulle ske och fick namnet Magic. Fram till år 2003 
var alla ritningar på pappersark i mappar och förvarades i brandsäkra lokaler för att 
försäkra sig om att de inte skulle kunna skadas, se Figur 9.  
 

 
Figur 9 – Innan ett PDM-system implementerades hos Danielssons företag 

 
Då tog det 13 dagar att göra en förändring på en ritning med flera delmoment. 
Original ritningen fick aldrig flyttas, man var då tvungen att kopiera ritningarna och 
skicka de per post för omarbete. Idag beskriver Olle Danielsson verksamheten på sitt 
företag som förändrad och förbättrad. Ett förändringsarbete på en skiss tar med hjälp 
av Magic en till två dagar, vilket är en förbättring på 90 procent.  
 
Vid frågor om hur PDM-system kan bidra till ökad kvalitet svarar Danielsson att 
systemet fungerar som en brygga mellan olika aktörer. Med ett fungerande system 
kan användare av produkterna, kunderna, vara med i produktutvecklingsarbetet 
genom det gränssnitt som PDM-system erbjuder. På så sätt kan konstruktionsarbetet 
genomsyras av tidiga återkopplingar och luta sig mer mot en integrerad och 
kundorienterad produktutveckling. En tillämpning på PDM-system som erbjuder 
kunderna möjligheten att beskriva exakt vad det är de vill ha är Tacton. Tacton är ett 
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program som låter kunderna bygga upp sina egna produkter med utförliga 
beskrivningar och specifikationer. Tacton bidrar till en högre flexibilitet och ger 
företaget konkurrenskraft på marknaden. Andra som kan använda gränssnittet är 
produktcheferna. Deras roll i produktframtagningen beskriver Olle Danielsson som 
huvudansvariga. De kan använda sig av PDM-systemet för att övervaka arbetet och se 
till att produktens kvalitet och kostnad hållas under kontroll.  
 
Företaget jobbar med många externa leverantörer, och även här beskrivs PDM-
systemet som ett verktyg som gör en tydligare kommunikation möjlig. Samarbetet 
med underleverantörerna sker enligt DFA (Design For Assembly), vilket innebär att 
konstruktörerna anpassar produktdesignen utifrån produktionslinjens förmåga att ta 
fram produkten. Informationen, som vid DFA är vital, sprids och levereras till de 
olika aktörerna genom PDM-systemet. Om kommunikationen inte är lätt och tydlig 
vid DFA löper organisationen stor risk att skapa komponenter med sämre kvalitet. 
Underleverantörerna är oftast globalt spridda, och genom PDM-systemet kan man 
rikta sig till de som erbjuder spetskompetens i det önskade området. 
Begränsningarna blir således färre och träffsäkerheten med hjälp av systemet gör det 
enkelt för alla att hitta rätt data.  
 
Olle Danielsson fick frågan om hur de jobbar med den ständiga förbättringen i 
konstruktionsfasen, och svaret blev att de ständigt strävar efter att utvecklas. En 
metod som används är PDCA-cykeln och arbetet förenklas med den samordnade 
informationsdatabasen.  
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8 Riskanalys  
 

För att få en helhetsbild i hur det är att arbeta inom konstruktion beslutades det att 
genomföra en riskanalys, med en grund i enkätundersökningar. Dessa enkäter 
skickades ut till konstruktörer som både jobbar med och utan PDM-system där de 
fick svara på ett antal frågor berörande informationskvalitet. Frågorna delades in i 
två grenar som skulle undersökas, 

1. Sannolikheten att det sker ett misstag under konstruktionsfasen. 

2. Hur stor påverkan kriterierna för informationskvalitet har på 
konstruktionsarbetet.  

Enkätfrågorna, se appendix B, besvarades enligt en sifferskala mellan 1-5, där ett 
motsvarar låg sannolikhet/påverkan och fem hög. I enkätundersökningen deltog 15 
konstruktörer 

Med underlag från enkätundersökningen kunde en riskanalys genomföras för att se 
hur stor sannolikheten är att misstag sker under konstruktionsfasen, dels med, dels 
utan ett PDM-system. Analysen hanterade användare och icke användare av PDM-
system separat för att skilja dem åt.  

 

Figur 10- Riskanalys konstruktion utan PDM-system 

Undersökningen som gjordes hos konstruktörerna som inte använder sig av ett PDM-
system visade, enligt Figur 10, att konstruktionen tydligt påverkas på ett kritiskt sätt 
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på grund av misstag som kan ske gällande informationskvalitet. Figuren visar att 
merparten av informationskvalitetsområdena hamnar inom det röda, icke önskvärda, 
området där en högre sannolikhet bidrar till kritisk påverkan på konstruktionen. 

 

Figur 11- Riskanalys konstruktion med PDM-system 

Resultatet från enkätundersökningen som gjordes hos konstruktörer som får hjälp av 
ett PDM-system ger ett betydligt bättre utslag, se Figur 11. Ett arbete som genomförs 
med ett PDM-system minimerar riskerna för det oförutsägbara och på så sätt kan 
kvaliteten på produkterna bevaras enligt riskanalysen. 

  



23 
 

9 Slutsats 
 

Det som har framkommit är att PDM-system har en generell kvalitetshöjande effekt, 
främst på informationsflödet som direkt påverkar produktkvaliteten eftersom inget 
beslut är bättre än informationen det grundar sig på.  

9.1 Kvalitet under konstruktionsfasen 
 

Med hjälp av ett PDM-system uppfylls de kriterier som finns för informationskvalitet. 
Dessa kriterier är en förutsättning för att ha god spårbarhet och transparens.  Detta 
bidrar till en ökad produktflexibilitet där förändringar av befintliga produkter kan 
genomföras med högre takt och bättre kontroll. För att ha konkurrenskraft måste 
organisationer vara flexibla och kunna hänga med i alla svängningar som marknaden 
kan utsättas för. Det gäller att möta kundernas uttalade och outtalade krav och 
upptäcka ändrade villkor och förutsättningar så tidigt som möjligt under processen, 
och detta är svårt att åstadkomma utan fungerande och effektiva informationsflöden. 

I undersökningarna som genomfördes i projektet ställdes företag med ett fungerande 
PDM-system mot ett som inte använder sig av ett sådant system. Resultatet av denna 
jämförelse visade på brister hos företaget som inte använder ett PDM-system, där det 
vid ett flertal situationer visade sig att upprepningar sker, trots att samma arbete 
tidigare har genomförts av andra konstruktörer. Avsaknaden av information hos 
företaget resulterade i att nya produkter togs fram under ogynnsamma förhållanden 
där tidspressen tvingade fram bristfälliga produkter. Detta skulle till viss del kunnat 
undvikas om man hade utnyttjat befintliga och kvalitetssäkrade konstruktioner. I 
kontrast med företagen som använder sig av ett väletablerat PDM-system, sker inte 
denna typ av återanvändning. Detta innebär stora tids- och resursförluster samtidigt 
som kvaliteten kan bli lidande. Möjligheten att spåra produkter via PDM-systemet 
innebär att redan testade och kvalitetssäkrade produkter kan med smärre 
anpassningar möta nya krav och tillfredsställa nya kunder.  

Fortsättningsvis minskas kompetensbegränsningen, som enligt Olle Danielsson 
påverkar produktkvaliteten. Med hjälp av ett PDM-system kan flera geografiskt 
utspridda konstruktörer samarbeta med varandra i framtagningen av nya produkter. 
Danielssons företag använder sig av denna arbetsmetod för att hitta spetskompetens 
som de behöver. En geografisk spridning av konstruktörerna kan lämna utrymme för 
svårupptäckta misstag genom att man uppdaterar varandras filer, vilket har skett i 
företaget utan ett PDM-system. Detta kan förhindras med en administrativ 
systemchef som delar ut ”nycklar” till de involverade konstruktörerna och detta 
bekräftas av Adonai Abraham.   

Den administrativa systemchefen ger konstruktörer behörighet att göra förändringar 
på produktfiler, men detta betyder inte att gränssnittet är otillgänglig för andra 
intressenter. Med hjälp av detta gränssnitt blir det möjligt för kunderna att vara 
delaktiga i produktframtagningen och detta är en central del i den integrerade 
produktutvecklingen. Det genererar i sin tur en ökad kundtillfredsställelse enligt 
Kano-modellen och detta bekräftas av Olle Danielsson. Även ur ett 
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produktionsperspektiv kan gränssnittet vara till en stor fördel då konstruktörerna 
ofta inte är medvetna om vilka begränsningar som finns ute på produktionen.  

Leverantörssamverkan är en förutsättning för hög kvalitet och det kan förenklas med 
hjälp av ett PDM-system. Det är lätt att sprida kvalitativ information mellan de olika 
parterna och möjliggör återkoppling och insyn i konstruktionsprocesserna. Det är 
viktigt att ha ett bra samarbete med sina underleverantörer. Detta underlättar för 
leverantörerna att förstå organisationens och slutkundens förväntningar. Med ett 
leverantörssamarbete kan produktkvalitet på den slutgiltiga produkten ökas och detta 
tillvägagångssätt används av Olle Danielssons företag. Utan nära samarbete ökar 
risken för sämre kvalitet på komponenterna och i slutändan avtagande kvalitetsnivå i 
slutprodukten enligt Olle Danielsson. Ett exempel på hur fel det kan gå ges av Dibs 
företag där dem i ett kritiskt uppdrag konstruerat och producerat, genom deras 
underleverantörer och dem själva, en produkt med allvarliga brister. Hos kunden, vid 
monteringstillfället, upptäcktes detta. Företaget återkallade därför produkten för 
korrigering, men eftersom det saknade ett fungerade system för att lokaliseras felet 
behövdes produkten omkonstrueras. Denna typ av problematik har inte skett, och får 
aldrig ske, hos Abrahams företag då de arbetar inom Health Science där kvalitet är 
ytterst viktigt. 

Utifrån utförd riskanalys stärks vår slutsats att ett PDM-system kan användas som ett 
kvalitetsverktyg då vi kan se att sannolikheten att misstag begås i hanteringen av 
information och kan ha stor påverkan på konstruktionen. 

9.2  Det kontinuerliga förbättringsarbetet 
 

En central del inom kvalitetssäkring är strävan att ständigt vara under kontinuerlig 
utveckling och förbättring. En bra arbetsmetod för kontinuerlig förbättring är PDCA 
metoden. PDM-system förenklar denna process genom att underlätta 
informationssökning. Det underlättar i sin tur felsökningen i produkterna som kan 
vara tidskrävande, och i många fall, avgörande för att uppnå lönsamhet och 
framgång. Jano Dib berättar att det är svårt för dem att vidareutveckla befintliga 
produkter på grund av svårigheter att lokalisera relevant och rätt information om 
produkten och att det tar en väldigt lång tid, av den anledningen läggs ingen fokus på 
förbättringsarbeten. Vidareutveckling och förbättringar av produkten uteblir på 
grund av brist på kontroll av informationsflödet och på så sätt går företaget  miste om 
stora lättförtjänade intäkter.   

PDCA-modellen bygger på att ta emot feedback från kunderna. Via ett PLM-system 
kan kundernas önskan utvärderas och sedan implementeras på de befintliga 
produktversionerna med hjälp av informationslagret som ett PDM-system erbjuder.  
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10 Diskussion 
 

Den initiala planeringen som sattes följdes noga genom hela arbetet och avvikelser 
förekom inte. Vår hypotes om att använda ett PDM-system som ett kvalitetsverktyg 
bekräftas av den utredning som resulterade i denna rapport. 

Utmaningen med vår utredning var att hitta ett samarbetsvilligt företag som inte 
använder sig av ett PDM-system. Anledningen till de inte ville vara en del av vår 
utredning låg i rädslan för förändringar och eventuell exponering av 
verksamhetsbrister. 

De genomförda analyserna och intervjuerna genom rapporten har gett en bra grund 
att stå på. Intervjuerna var givande på så sätt att de både styrkte tesen och gav något 
tillbaka till de som intervjuades. Samtliga som intervjuades kände att de fick en större 
förståelse om vad PDM-system erbjuder. Adonai Abraham har länge jobbat med 
PDM-system som ett verktyg i sitt arbete, men har aldrig förstått vikten av det utifrån 
ett kvalitetsperspektiv. Jano Dib såg många potentiella förbättringsområden som han 
tog med sig och har bett om en kopia av rapporten som ett underlag för sina förslag 
som han ska presentera för sina överordnade.  

Anledningen till att PDM-system inte är ett verktyg som används i alla organisationer 
är på grund av de kostnader och byråkratiska begränsningar det medför. Däremot är 
PDM-system en långsiktig investering, vilket ger en konkurrenskraftig fördel på 
markanden som överväger de initiala kostnaderna och ska därför inte ses som en 
kortsiktig investering. De byråkratiska begränsningarna kan anses hämma det 
innovativa arbetet under konstruktionsfasen, men reglerna gör det möjligt för flera 
konstruktörer att samarbeta i ett projekt och dela kompetens för att öka kvaliteten på 
slutprodukten. 

Förslag för vidare arbete kan vara att identifiera ett företag som arbetar utan ett 
PDM-system. Därefter presentera ett PDM-system som uppfyller de behoven som 
företaget direkt, eller indirekt, har för att höja kvaliteten på sina produkter. Efter att 
ha implementerat ett PDM-system på företaget kan en analys genomföras för att 
undersöka skillnaden i kvalitet på produkterna.   
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Appendix 
 

A Intervjufrågor 
 

Företag A. Kontaktperson: Adonai Abraham - Teknikkonsult 

1. Hur arbetar ni under konstruktionsgranskningsfasen? 

2. Hur många är ni? 

a. Har ni komptenens begränsningar?  

b. Några problem i delning av information från konstruktionsfasen till 
produktionslinan?  

c. Hur kan du påverka konstruktionsarbetet?  

3. Vad vet du om ert PDM-system? 

a. Hur kan ditt arbete med PDM leda till bättre produktkvalitet enligt dig?  

b. Bidrar PDM-system till säkerställning av någon av 
produktkvalitetskriterierna?  

c. Hur kan man påverka framställningen av produkt som icke konstruktör  

d. Händer det att du inte hittar nödvändig data för ditt arbete?  

4. Känner alla på avdelningen till projektets syfte och dess slutkund?  

a. Hur ser du på vikten av ett kommunikationssystem?  

 

Företag B. Kontaktperson: Jano Dib – Konstruktör  

1. Hur arbetar ni under konstruktionsfasen?  

a. Hur många är ni?  

b. Har ni kompetens begränsningar?  

c. Hur jobbar ni utan ett PDM-system?  

2. Varför har ni inte ett PDM-system?  

a. Några nackdelar?  

b. Några fördelar?  
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3. Skulle er konstruktionsprocess förenklas med högre kvalitet på informationen 
med hjälp av ett PDM-system?  

4. Händer det att konstruktörer inte hittar filer?  

5. Om ni kunde vara delaktiga i era underleverantörers konstruktionsprocess 
med hjälp av ett PDM-system, skulle ni få produkter som är mer anpassade 
gentemot vad kunden faktiskt vill ha?  

6. Om er slutkund hade haft möjligheten att se produkten innan den tas fram, 
skulle kundtillfredställelsen ökas?  

7. Känner alla på avdelningen till projektets syfte och dess slutkund? 

 

Företag C. Kontaktperson: Olle Danielsson – System Manager 

1. Hur fungerar ert PDM-system?  

2. Vad är största skillnaden från den tid ni arbetade utan ett PDM-system jämfört 
med idag då PDM-system har blivit applicerat i företaget? 

3. Hur påverkas produktkvaliteten av ett PDM-system? 

4. Blir informationskvaliten bättre med hjälp av ett PDM-system? 

5. Kan man säkerställa produktkvalitetskriterierna med hjälp av ett PDM-
system?  

6. Hur kan kunder påverka produktframtagningen med hjälp av ett PDM-
system?  

7. Hur bidrar ett PDM-system till flexibilitet?  

8. Kan man via ett PDM-system anpassa konstruktionen mot produktionen?  
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B Enkätfrågor 
 

Frågorna hanterar arbetet under konstruktionsfasen och besvaras med siffrorna 1-
5, där 1 motsvarar låg påverkan/sannolikhet och 5 hög påverkan/sannolikhet. 

 

1 Låg 

5 Hög 

Sannolikhet 

Vad är sannolikheten att all nödvändig data inte är på plats? 

Vad är sannolikheten att data inte följer uppsatta regler? 

Vad är sannolikheten att data inte är korrekt? 

Vad är sannolikheten att det sker upprepningar av data och arbete? 

Vad är sannolikheten att relationer mellan data inte är definierade och konsekventa? 

Vad är sannolikheten att data inte är representerat på samma vis i verksamheten? 

 

Påverkan 

Hur stor påverkan har nödvändig data på konstruktionen? 

Hur stor påverkan har reglerna som hanterar data på konstruktionsarbetet? 

Hur stor påverkan har korrekt data på konstruktionen? 

Hur stor tidspåverkan har upprepningar av arbetet på konstruktionen? 

Hur stor påverkan har konsekvent och väldefinierat data på konstruktionen? 

Hur stor påverkan har homogen representation på data inom verksamheten på 
konstruktionen? 

 


