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Sammanfattning 
I dag arbetar konstruktionsavsnittet vid BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik i stor 

utsträckning digitaliserat med 3D-modeller och data för att skapa konstruktionsunderlag. 

Funktioner som följer efter konstruktion så som produktionsförberedelser och produktion har 

dock ännu inte övergått till att kunna ta emot och nyttja den typen av digitaliserad data och 

pappersritningen är därför fortfarande en viktig leverabel. Att gå över till ett digitaliserat flöde 

av data från konstruktion till produktion skulle kunna ge betydande effektiviseringar och 

kortare ledtider i produktframtagningsprocessen. 

Syftet med detta examensarbete var att utreda vilka lösningar som finns tillgängliga på 

marknaden i dag samt hur dessa skulle se ut och fungera hos BAE Systems Hägglunds. 

Examensarbetet skulle också undersöka vilka för- och nackdelar som finns med dessa 

lösningar samt vilka merkostnader och besparingar som finns. Examensarbetet riktades mot 

det egna montaget vid företaget i Örnsköldsvik. 

För att uppfylla dessa syften har en omfattande nuläges- och omvärldsanalys genomförts. 

Under nulägesanalysen kartlades hur produktionsunderlaget skapas och används vid företaget 

samt vilka problem som upplevs av den berörda personalen. Ett tydligt problem som framgick 

var att det i dag krävs stora ansträngningar för att hålla produktionsunderlaget uppdaterat då 

detta är pappersbaserat. Under omvärldsanalysen undersöktes hur liknande företag arbetar 

med digitalt produktionsunderlag samt vilka för- och nackdelar som framträtt när övergången 

till detta arbetssätt har skett. Under denna analys undersöktes även vilka programvaror för att 

skapa digitalt produktionsunderlag som finns på marknaden i dag. Två av programvarorna 

valdes ut för vidare utvärdering där gränssnitt, funktioner, uppdatering, import och export 

testades. 

Examensarbetet mynnade ut i en rekommendation att BAE Systems Hägglunds bör övergå till 

ett digitaliserat produktionsunderlag. Detta kan ske genom att som första steg samla alla 

dokument inklusive ritningar i affärssystemet SAP som används vid företaget. Genom att 

skapa ett webbaserat gränssnitt som kan användas av montörerna och införa läsplattor eller 

dylikt vid montaget skulle detta kunna ersätta de tjocka pärmar som används i dag och 

produktionsunderlaget skulle kunna uppdateras smidigt och snabbt. Som en vidareutveckling 

skulle en programvara för att skapa produktionsunderlag med 3D-representation kunna 

införas. På detta sätt skulle beredningen kunna baseras på 3D-modeller och 2D-

sammanställningsritningar för slutmontaget skulle inte längre vara nödvändiga.  

  



 

IV 

 

  



 

V 

 

Abstract 
Today the detail design section at BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik works digitalized 

with 3D models and data in a wide extension in order to create detail design instructions. The 

functions that follow after detail design, like production preprocessing and production, have 

not yet made the move to be able to receive and use this kind of digitalized data and the paper 

based drawing is therefore still an important variable. To switch over to a digitalized flow of 

data from detail design to production could lead to a significant increase in efficiency and 

shorter lead times in the product development process. 

The purpose of this master thesis was to investigate what solutions are available on the market 

today and how these would look and function at BAE Systems Hägglunds. The master thesis 

would also investigate what advantages and disadvantages that are connected to these 

solutions and also what additional costs and savings there are. The master thesis has been 

focused on the final assembly process at the company in Örnsköldsvik. 

To meet the purposes an extensive current situation analysis was made along with an 

environmental analysis. During the current situation analysis the creating and use of the work 

instructions for production were mapped together with the problems that the staff experience. 

A clear problem was that it takes a lot of effort to keep the work instructions up to date as 

these are paper based. During the environmental analysis it was investigated how similar 

companies work with digital work instructions and what advantages and disadvantages those 

companies had experienced when changing over to this way of working. It was also 

investigated which software solutions for making this kind of instructions that are available on 

the market today. Two of the software solutions were chosen for further evaluation where 

interface, functions, updating, import and export were tested. 

The master thesis led to a recommendation that BAE Systems Hägglunds should move over to 

digitalized work instructions for production. This could be done in a first move by collecting 

all documents including drawings in the enterprise resource system SAP that is used at the 

company. By creating a web-based interface that could be used by the assemblers and 

introduce tablets or such at the assembly line this could replace the thick binders that are used 

today, and the work instructions could be updated fast and easily. As an extension a software 

solution for creating work instructions with 3D representations could be introduced. In this 

way the production preprocessing could be based on 3D models and the 2D drawings for the 

final assembly would no longer be necessary. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs företaget BAE Systems Hägglunds och examensarbetets bakgrund. 

Kapitlet tar även upp problembeskrivning, syfte och avgränsningar för examensarbetet. 

1.1 Företagspresentation 

BAE Systems är ett brittiskt multinationellt företag med fokus på försvar, flyg och säkerhet. 

Företaget är ett av de största företagen inom försvarsindustrin och har sina primära marknader 

i Storbritannien, USA, Australien, Saudiarabien och Indien. Huvudkvarteret är beläget i 

London och företaget har uppskattningsvis 93 500 personer anställda över stora delar av 

världen.  

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik ingår i BAE Systems sektor ”Land & Armaments” 

och tillverkar, integrerar och underhåller fordonssystem för militära och civila 

säkerhetslösningar. Företagets främsta produkter är stridsfordon, militärfordon, bepansrade 

ingenjörs- och terrängfordon samt militära brobyggarfordon och logistisk support. BAE 

Systems Hägglunds erbjuder även avancerade träningssystem för stöd till militära fordon och 

system.  

Bland företagets mest kända produkter återfinns bandvagnen BvS10 och stridsfordonet CV90. 

BvS10 har tillsammans med BAE Systems Hägglunds övriga bandvagnsmodeller sålts i över 

11 000 exemplar världen över och används i mer än 40 länder. Fordonet är amfibiskt och 

bepansrat med möjlighet att addera olika subsystem, och i dag har över 50 varianter av BvS10 

producerats. Även CV90 finns i ett flertal utföranden anpassade efter kundens behov. 

Stridsfordonet har sålts i över 1000 exemplar och används av militär från Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Nederländerna och Schweiz. BAE Systems Hägglunds har även sedan 

mitten av 90-talet arbetat med att utveckla framtidens elhybridteknik som en del av 

utvecklingen för nästa generations militära fordon. Tekniken har nu även anpassats för den 

civila marknaden (Marketing Communications, 2012). 

1.2 Bakgrund 

Konstruktionsavsnittet på BAE Systems Hägglunds jobbar i stor utsträckning digitaliserat 

med 3D-modeller och data för att skapa konstruktionsunderlag. Funktioner i processer som 

följer efter konstruktion så som produktionsförberedelser och produktion har dock ännu inte 

övergått till att kunna ta emot och nyttja den typen av digitaliserad data och pappersritningen 

är därför fortfarande en viktigt leverabel. 

Ett ”Business Improvement”-projekt kommer att genomföras på BAE Systems Hägglunds 

under år 2013 där företaget kommer att se över möjligheterna att övergå till digitalisering i 

stort och vad det i så fall kommer att innebära för produktionsavsnittet, både internt och 

externt. 
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1.3 Problembeskrivning 

Potentiellt skulle digitalisering av hela flödet från konstruktion via produktionsberedning till 

produktion kunna ge betydande effektiviseringar och kortare ledtider i 

produktframtagningsprocessen. Ritningen skulle inte längre vara styrande, utan alla 

tillverkningsunderlag skulle istället kunna representeras konfigurationsstyrda baserade på 

gällande produktionsberedning och med en 3D-representation. Att genomföra en 

digitalisering av produktionsunderlaget ställer krav på de processer som är kopplade till 

framtagningen av underlaget samt de processer som sedan använder detta. Det ställer även 

stora krav på den mjukvara som skulle användas i det fall en digitalisering skulle ske då stora 

mängder data behöver hanteras för att uppnå önskat resultat.   

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka lösningar som finns tillgängliga på 

marknaden i dag och hur dessa skulle se ut och fungera hos BAE Systems Hägglunds. 

Examensarbetet skall undersöka vilka för- och nackdelar som finns med dessa lösningar samt 

vilka merkostnader och besparingar som finns. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer enbart att beröra det egna montaget. Extern produktion och externt 

montage lämnas därför utanför detta examensarbete. Examensarbetet skall också utgå från att 

de programvaror och system som används i dag även kommer att användas i framtiden, vilket 

för examensarbetet innebär att endast lösningar som kan integreras med nuvarande 

programvaror och system är av intresse.  
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2 Nomenklatur 

 

Artikel Detalj som tillverkas/köps in, till exempel skruv, fäste eller 

motor. Kan även vara en fiktiv nivå i till exempel 

konstruktionsstrukturen. 

Artikelbeskrivning Beskrivning av artikel genom dokument/ritningar, egenskaper, 

underställda artiklar och andra specifika uppgifter. 

BOM Bill Of Materials. Lista över till exempel ingående komponenter 

och kvantitet av dessa. 

CAD Computer-Aided Design. Användning av dator i konstruktions- 

och ritarbete. Resultatet kan vara till exempel ritningar i 2D eller 

digitala modeller i 3D. 

Chassinummer Identifieringsnummer för fordon. 

E-BOM Konstruktionsstycklista. Stycklista som reflekterar hur 

produkten konstruerats.  

Fordonspärm Pärm som sammanhåller dokument för slutmontering och 

slutkontrollsprocesserna för respektive fordon/torn och anger 

status och underlag för leveranshandlingar. 

GD&T Geometric Dimensioning and Tolerancing. Symbolspråk som 

används på tekniska ritningar och 3D-modeller för att effektivt 

och korrekt kommunicera geometrikrav. 

Konfigurationsstyrning Definition, kontroll och uppföljning av de enheter som utgör ett 

systems beståndsdelar 

M-BOM Produktionsstycklista. Stycklista som innehåller alla delar och 

sammanställningar för att bygga en komplett produkt. Innehåller 

information om hur delarna relaterar till varandra. 

MBD Model Based Definition. Användning av digitala 3D-data inom 

CAD för att tillhandahålla specifikationer så som geometriska 

dimensioner och toleranser. 

Metadata Information om data. Kan till exempel vara information om 

författare, namn på dokument eller utgåva. 
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PMI Product and Manufacturing Information. Förmedling av 

information digitalt för tillverkning av komponenter. Kan bestå 

av till exempel mått, toleranser och material. 

Takttid Den tid om vilken varje processteg skall lämna ifrån sig en 

produkt. 

XML Extensible Markup Language. Ett filformat som används för att 

lagra och beskriva data. 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver val av metoder och tillvägagångssätt för att genomföra 

examensarbetet. Med metod menas ett vetenskapligt sätt att komma närmare det ämne som 

skall undersökas och hur det är tänkt att behandlas (Ejvegård, 2009).  

3.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

I detta avsnitt beskrivs skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Valet 

av undersökningsmetod motiveras sedan med utgångspunkt i examensarbetets karaktär. 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att forskaren samlar in empiriska och kvantifierbara data för att 

sedan studera relationer mellan dessa (Bell, 2006). Kvantifierbara data är data som kan anges 

i siffror eller i termer som motsvarar siffror och kan behandlas statistiskt. Resultaten av 

kvantitativ metod presenteras ofta på ett överskådligt vis i form av tabeller och diagram 

(Ejvegård, 2009). Insamling av data vid kvantitativ metod kan ske genom till exempel strikt 

formade intervjuer och enkätundersökningar med till exempel alternativfrågor där 

undersökningsmetoden strukturerats utifrån rådande teorier och enbart det forskaren vill ha 

svar på. 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Studier av hur människor upplever och tolkar olika fenomen kallas kvalitativa studier 

(Wallén, 1993). Vidare kan kvalitativ metod enligt Wallén (1993) karaktäriseras av vad som 

uppfattas som kvalitativa studier, till exempel deltagande observation, djupintervjuer och 

fältstudier. Resultaten brukar redovisas i form av egenskaper, samband med mera och brukar 

enbart beskrivas med ord. Vid användande av kvalitativ metod är forskaren enligt Bell (2006) 

ofta intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld och målet är insikt snarare 

än statistiska resultat.    

3.1.3 Val av undersökningsmetod 

Vid datainsamling är många angreppssätt beroende av en huvudsaklig metod, men det betyder 

inte att andra metoder än den som valts måste uteslutas enligt Bell (2006). Vidare resonerar 

Bell (2006) att varje metod har svaga och starka sidor och passar in i ett visst sammanhang. 

Valet av metod kommer därför att styras av vilken typ av undersökning som skall genomföras 

och vilken typ av data som forskaren är i behov av. Att välja en metod innebär inte att 

forskaren inte får gå ifrån de tekniker som normalt förknippas med den valda metoden om 

detta skulle vara fördelaktigt för undersökningen. 

För detta examensarbete har en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod valts på grund 

av examensarbetets karaktär. En stor del av examensarbetet består i att undersöka hur BAE 

Systems Hägglunds arbetar i dag och vilka problem medarbetarna upplever. Detta görs 

lämpligen genom kvalitativ metod där studier och tolkningar av arbetsmetoder i kombination 

med intervjuer med berörd personal görs. Detta metodval är även lämpligt för att utvärdera 

lösningar för digitalisering av produktionsunderlag och personalens upplevelser av dessa. För 
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att undersöka de krav som de eventuella lösningarna ställer på de nuvarande programvarorna 

och systemen och till sist skapa ett eventuellt business case används lämpligen en kvantitativ 

metod. 

3.2 Arbetsgång 

Vid uppstarten av examensarbetet upprättas en projektplan med tillhörande tidsplan. 

Projektplanen upprättas för att skapa en logisk struktur i examensarbetet där tidsåtgång, 

svårigheter och avgränsningar synliggörs på ett tydligt sätt. Planeringen skapas på veckobasis 

för att ge möjlighet att enkelt se om examensarbetet ligger rätt i planeringen. De aktiviteter 

som finns i projektplanen och som är planerade att genomföras under examensarbetet beskrivs 

nedan: 

Nulägesanalys av arbetssätt  

Det nu gällande arbetssättet avseende tillverkningsunderlag till montage analyseras. Detta 

innebär studier av arbetsmetodsbeskrivningar via BAE Systems Hägglunds intranät samt 

tillverkningsunderlag i form av fordons- och ritningspärmar. I denna fas ingår även intervjuer 

med berörd personal vid beredningsavdelningen och montagelinan. 

Behovsanalys och kravspecifikation 

Med avseende på resultaten från nulägesanalysen utförs en behovsanalys. Genom utvärdering 

analyseras de problem som finns med dagens arbetssätt samt vilka behov som finns. Dessa 

behov används sedan för att skapa en kravspecifikation som specificerar vilka egenskaper 

som skall eller bör finnas i en eventuell lösning utan att beskriva hur dessa egenskaper skall 

uppfyllas. Vid skapandet av kravspecifikationen görs även avgränsningar för att förtydliga 

vilka områden examensarbetet skall beröra samt vilka områden som lämnas utanför arbetet. 

Kravspecifikationen används för att utvärdera hur bra den enskilda lösningen uppfyller kraven 

som ställs på denna. 

Analys av omvärld och tillgängliga lösningar  

För att undersöka hur andra företag löst problemet med digitalisering av produktionsunderlag 

görs en omvärldsanalys. I denna aktivitet ingår även en analys av vilka lösningar som finns 

tillgängliga på marknaden, vad som krävs för att uppnå respektive lösning samt hur dessa 

skulle kunna se ut och fungera hos BAE Systems Hägglunds.  

Utvärdering av resultat från analyser  

För att utvärdera resultaten av omvärldsanalysen och analysen av tillgängliga lösningar på 

marknaden undersöks vilka för- och nackdelar som finns för respektive lösning samt vilka 

merkostnader som kan uppstå och vilka eventuella besparingar som kan göras. I denna 

aktivitet görs även en utvärdering av vilka lösningar som kan vara lämpliga för BAE Systems 

Hägglunds.  

Planering och genomförande av praktiska prov  

För att skapa en reliabel och valid grund för rekommendation av lösningar genomförs tester 

av dessa i den mån det är möjligt med hänsyn till de programlicenser och konfigurationer som 
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kan komma att krävas. Testerna planeras i så god tid som möjligt då anskaffande av mjukvara 

och licenser kan vara tidskrävande. Personal som berörs av produktionsunderlaget konsulteras 

i den mån det är möjligt med hänsyn till den arbetsbeläggning som råder vid företaget då 

utvärderingen av lösningar genomförs. 

Business case  

I det fall en rekommendation av en lösning/lösningar kan göras upprättas ett business case för 

att visualisera och kalkylera riskerna, nyttan och värdet i förhållande till kostnaderna för 

lösningen/lösningarna som tagits fram under projektet. Detta dokument kommer i så fall att 

användas i det ”Business Improvement”-projekt där detta examensarbete ingår. 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt ett mätinstrument är. För hög reliabilitet skall 

mätinstrumentet inte ge slumpmässiga fel under förutsättning att mätobjektet är stabilt 

(Wallén, 1993). Bell (2006) beskriver reliabilitet som ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt eller ett mätinstrument ger samma resultat vid olika tillfällen om 

förutsättningarna är desamma vid dessa tillfällen. 

Validitet innebär att enbart mäta det som forskaren avser att mäta och att mätinstrumentet inte 

skall ge några systematiska fel (Wallén, 1993). Det är enligt Ejvegård (2009) viktigt att ha 

klara mått och mätmetoder för att uppnå hög validitet i en undersökning. Om till exempel en 

enkätundersökning av bostadsstorlekar genomförs måste forskaren ha klart för sig vad måttet 

avser. Är det boytan där förråd och så vidare räknas bort eller är det den totala bostadsarean 

som avses? 

Vidare resonerar Bell (2006) och Ejvegård (2009) att en låg reliabilitet leder till en låg 

validitet, men att en hög reliabilitet inte nödvändigtvis leder till en hög validitet. En fråga kan 

ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta det den är avsedd att mäta (Bell, 2006). 

I detta examenarbete används ett flertal olika källor vid litteraturstudier för att i största 

möjliga mån säkerställa att informationen är korrekt. Källorna för litteraturstudierna anges 

noggrant genom hela rapporten. Vidare kontrolleras den information som inhämtas via interna 

dokument och samtal av anställda vid BAE Systems Hägglunds för att informationen skall 

vara korrekt tolkad av författaren. De intervjuer som utförs i examensarbetet sker med 

personal som arbetat länge vid företaget och är väl insatta i verksamheten. Intervjuerna sker 

även med anställda från olika nivåer inom BAE Systems Hägglunds för att återge en så bred 

bild som möjligt av de olika infallsvinklar som finns vid företaget. 
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4 Teori 

I detta kapitel beskrivs teori som är relevant för examensarbetet. Kapitlet tar upp en 

förklaring av begreppet arbetsinstruktioner, fördelar och nackdelar med digitaliserat 

produktionsunderlag samt relevant forskning kring arbetsinstruktioner. Kapitlet beskriver 

även den teori som används vid behovsanalys och upprättande av kravspecifikation under 

examensarbetet.  

4.1 Arbetsinstruktioner 

Arbetsinstruktioner för tillverkningsprocesser innehåller generellt information om vad 

operatörerna är ansvariga för att utföra, hur arbetet skall utföras samt möjlighet att 

dokumentera vad som har utförts och eventuella avvikelser. I detta examensarbete ingår 

monteringsinstruktioner under begreppet arbetsinstruktioner. Då detta examensarbete har sin 

utgångspunkt i digitaliserat produktionsunderlag berör detta avsnitt främst arbetsinstruktioner 

i digital form. 

Att arbeta med digitalt produktionsunderlag kan enligt Weber (2007) leda till en rad 

fördelaktiga resultat, bland annat följande: 

 Operatörerna får tillgång till produktionsdata i realtid för de aktiviteter som skall 

utföras, vilket ökar inblicken i konstruktions- och produktionsprocesserna. 

 Digitala underlag ger möjlighet till tvåvägskommunikation, vilket i sin tur kan ge en 

god integration mellan arbetsflödet och koordination av verkstadsgolvet. 

 Snabb spridning av kritisk tillverknings-/produktionsinformation genom flera 

anläggningar. 

 Aktuella uppdateringar hjälper till att undvika produktionsförseningar, vilket leder till 

färre missade leveranser och högre kundtillfredsställelse 

 Elektronisk återkoppling från verkstadsgolvet ökar de kontinuerliga förbättringarna 

och operatörskonsistensen. 

Mer sammanfattande beskrivs fördelarna med digitalt produktionsunderlag som mindre 

hantering av papper, snabbare kommunikationsflöde och enklare underhåll. Weber (2007) 

nämner även ett antal nackdelar med att arbeta digitaliserat, där implementeringen beskrivs 

som det största hindret. Att övergå till ett digitaliserat arbetssätt kan vara en dyr initial 

investering beroende på vilken utrustning som måste köpas in, hur implementeringen skall ske 

och hur mycket tid som krävs för att träna operatörerna att jobba efter det nya arbetssättet. 

Även eventuella problem som kan uppstå med tekniken så som uppstartstider eller att 

programvaran ”fryser” bör övervägas tillsammans med möjliga distraktioner så som eventuell 

tillgång till e-post och webbsidor via internet. Weber (2007) beskriver dock dessa nackdelar 

som till största delen initiala problem som i de flesta fall vägs upp av fördelarna efter att 

implementeringen skett. 
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Sjörén (2007) har under arbetet med kandidatuppsatsen ”Effekter av användning av 

elektroniska arbetsinstruktioner” funnit ytterligare fördelar med användning av digitalt 

produktionsunderlag. Det är enligt Sjöréns studier lättare att lägga upp och hantera 

uppdateringar i det digitala underlaget, samtidigt som innehållet är spårbart och kan 

återanvändas i andra underlag. Det digitala underlaget ger även operatörerna möjlighet att 

komma åt information snabbare, ta snabbare självständiga beslut samt bli mer effektiva då all 

information finns samlad på ett ställe med möjlighet till lätthanterliga sökfunktioner. 

För att undersöka hur olika typer av arbetsinstruktioner och hur utformningen av dessa 

påverkar produktiviteten hos användaren och kvaliteten hos produkten har forskningsstudier 

bedrivits av ett flertal forskare. Watson et al. (2009) har i en studie undersökt om dynamiska 

arbetsinstruktioner ger någon fördel gentemot statiska arbetsinstruktioner vid en mindre 

monteringsuppgift. I studien delades 30 personer upp i grupper om 10 där de tre grupperna 

fick varsin typ av arbetsinstruktioner som ansågs vara likvärdiga i informationsmängd. Dessa 

typer var; text, statiska bilder och animeringar. Deltagarna fick i uppgift att var för sig 

montera ett antal delar i 33 processteg med hjälp av instruktionerna som tillhandahölls. Varje 

person monterade enligt anvisningarna fem gånger och följande mättes; total byggtid, tid för 

användning av instruktioner (referenstid), hur ofta instruktionerna användes, byggtid där 

referenstiden subtraherats från den totala byggtiden (aktiv byggtid) samt antalet fel. 

Studierna visade att den grupp där animeringar använts som instruktioner hade en betydligt 

kortare total byggtid för den första monteringssessionen än text- och bildgrupperna (56 % 

respektive 28 %). Vid den andra sessionen uppvisade animerings- och bildgrupperna liknande 

resultat för den totala byggtiden, dessa hade dock fortfarande snabbare byggtider än 

textgruppen som byggde 26 % respektive 24 % långsammare än övriga grupper. Vid den 

tredje byggsessionen kunde ingen signifikant skillnad mellan grupperna uppvisas. 

Studierna visade även att textgruppen spenderade längre tid på att läsa instruktionerna under 

de två första sessionerna än både bild- och animeringsgruppen. Efter denna session påvisades 

ingen signifikant skillnad. Både bild- och animeringsgruppen tittade dock oftare på 

arbetsinstruktionerna under session fyra och fem. Studierna visade även att den aktiva 

byggtiden sjönk signifikant något fortare för animeringsgruppen (mellan session ett och två) 

än för bild- och textgruppen (mellan session ett och tre). Antalet fel som gjordes av deltagarna 

under studien var för få för att några tydliga resultat skulle kunna påvisas. 

Slutsatsen av studien var enligt Watson et al. (2009) att en direkt underlättande effekt genom 

animering av arbetsinstruktionerna kunde påvisas genom en signifikant skillnad i den totala 

byggtiden gentemot de andra grupperna. Denna effekt hade dock avtagit helt vid session tre. 

Gruppen som fick animerade arbetsinstruktioner tittade oftare på instruktionerna vid de sista 

sessionerna än de övriga grupperna. Detta kan enligt författarna förklaras med att 

animeringsgruppen följer instruktionerna på ett passivt sätt medan de övriga gruppernas 

instruktioner kräver en större kognitiv ansträngning och i slutet kanske används mer för 

kontroll än för att utläsa information. 
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I doktorsuppsatsen ”Presenting information in manual assembly” har Thorvald (2011) 

undersökt bland annat hur produktiviteten påverkas om produktinformationen presenteras 

enligt monteringssekvens eller satsvis. Att presentera produktinformationen enligt 

monteringssekvens innebär att om till exempel två bultar skall monteras vid olika tillfällen 

under monteringssessionen presenteras dessa på två separata rader i den ordning de skall 

monteras med övriga ingående komponenter. Om produktinformationen istället presenteras 

satsvis presenteras bultarna som en grupp med det totala antalet bultar angivet. Denna 

presentationsmetod innebär att montörerna i ett tidigare skede måste tränas i hur 

komponenterna skall monteras, något som Thorvald (2011) argumenterar för.  

I studien deltog 30 erfarna montörer som delades upp i tre grupper om 10 deltagare i varje 

grupp där produktinformationen presenterades på följande sätt; artikelnummer och 

sekvenserad information, artikelnummer med satsvis information samt symboler med satsvis 

information. Syftet med att använda symboler istället för artikelnummer i en av grupperna var 

att undersöka om produktiviteten påverkas av detta, något som ligger utanför ramarna för 

detta examensarbete. Artikelnumren i instruktionerna korresponderade mot ett antal LEGO-

bitar i olika färger, och för att undersöka produktiviteten mellan de olika grupperna byttes 

artikelnummer ibland ut mellan instruktionerna. Detta resulterade i samma byggnadsstruktur 

men med olika färger. 

Deltagarna fick innan testet påbörjades veta hur slutprodukten skulle se ut och fick även 

möjlighet att provbygga. De fick sedan instruktioner om att inom 20 minuter bygga så många 

korrekta produkter som möjligt enligt instruktionerna som visades på en laptop vid 

monteringsbordet. Studierna visade tydligt att gruppen som använde satsvis information hade 

en signifikant högre produktivitet gällande antalet byggda produkter inom tidsramen. Detta 

beror enligt Thorvald (2011) till stor del på att mindre information ger operatören en bättre 

överblick över vad som skall monteras och att det är möjligt att operatören använder 

mönsterigenkänning för att identifiera vilken typ av produkt som skall monteras. 

Thorvald (2011) genomförde även ett test för att undersöka hur räckvidden hos 

produktinformation påverkar produktiviteten hos operatörerna och kvaliteten hos produkterna. 

Testet utfördes genom att låta 26 deltagare i grupper om 12 respektive 14 personer utföra en 

monteringssekvens med hjälp av instruktioner presenterade antingen via en stationär laptop 

eller via en mobil iPod Touch fastsatt på armen hos deltagaren. Försöket visade att det inte 

fanns några signifikanta skillnader i den totala monteringstiden, men att antalet fel var 

signifikant lägre för gruppen med en mobil informationskälla. Detta stärker enligt Thorvald 

(2011) hypotesen och argumenten bakom att operatörer är mer benägna att använda 

informationskällan om den är lättillgänglig. Detta antas bero på att det krävs mindre fysisk 

ansträngning och tid för att samla information om den finns nära tillhands. 
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4.2 Behovsanalys 

För att fastställa vad som måste ingå och vad som är önskvärt i en lösning av problemet med 

digitalisering av produktionsunderlag utförs en behovsanalys. Målet med behovsanalysen är 

enligt Ulrich & Eppinger (2011) bland annat att försäkra att lösningen är fokuserad på de 

behov som finns och att inget behov försummas eller glöms bort, samt att identifiera latenta 

eller dolda behov så väl som tydliga behov. 

Ulrich & Eppinger (2011) har utvecklat en femstegsmetod för att identifiera behov: 

1. Samla rådata från kunder. 

2. Tolka rådata i termer av kundbehov. 

3. Organisera behov i hierarki av primära, sekundära och (i de fall det är nödvändigt) 

tertiära behov. 

4. Fastställa den relativa vikten mellan behoven. 

5. Reflektera över resultaten och processen. 

Denna femstegsmetod har anpassats efter examensarbetet och tillvägagångssättet vid 

användandet av metoden beskrivs i detta avsnitt.  

Ulrich & Eppinger (2011) beskriver tre tillvägagångssätt för att samla in rådata från kunder; 

intervjuer, fokusgrupper och observationer av produkten i bruk. För detta examensarbete har 

observationer och fokuserade intervjuer valts. Genom denna typ av intervju skapas en struktur 

för intervjun för att i viss mån garantera att alla ämnesområden och teman täcks (Bell, 2006). 

Samtidigt lämnas en viss frihet för respondenten att berätta om det som är viktigt för honom 

eller henne, vilket är av stor vikt för detta examensarbete.  

För att samla in relevant data är det enligt Ulrich & Eppinger (2011) en bra ansats att utgå 

från slutanvändaren av produkten, i detta fall montörerna. I de fall andra typer av intressenter 

är tydligt viktiga samlas data in även från dessa. I detta examensarbete kan skaparna av 

produktionsunderlaget, beredningen, anses vara av särskild vikt och data har därför samlats in 

även från denna avdelning. Genom observationer av produktionsunderlaget i bruk vid 

montagelinan har möjlighet givits att hitta behov som inte uttrycks i ord men som kan vara av 

vikt för utredningsarbetet. 

Följande fem riktlinjer sammanställda av Ulrich & Eppinger (2011) används för att tolka de 

data som insamlats i form av behov: 
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1. Behovet skall uttryckas i termer av vad produkten skall göra, inte hur den skall klara 

det. 

2. Behovet skall utryckas lika specifikt som de data som insamlats för att inte gå miste 

om detaljer. 

3. Positiv, inte negativ, formulering bör användas i de fall det är möjligt. 

4. Behovet skall uttryckas som ett attribut hos lösningen. 

5. Orden ”måste” och ”borde” skall undvikas. 

För att lättare kunna hantera resultaten från tolkningen av behov organiseras dessa i en 

hierarkisk ordning. Detta görs enligt Ulrich & Eppinger (2011) i följande steg: 

1. Varje behov skrivs ned på ett separat kort. 

2. Överflödiga behov elimineras genom att sammanfoga behov med samma innebörd. 

3. Korten grupperas enligt likheten i de uttryckta behoven. 

4. För varje grupp väljs en lämplig rubrik. 

5. Om behoven är många kan subgrupper bestående av två till fem grupper skapas. 

6. De organiserade behoven granskas och omstruktureras vid behov. 

För att kunna prioritera korrekt bland behoven som tolkats tidigare görs ett fastställande av 

den relativa vikten mellan behoven (Ulrich & Eppinger, 2011). Behoven sammanställs och 

viktas i detta examensarbete efter krav, gemensamma behov för monteringen och beredningen 

och till sist prioritet. För att underlätta hanteringen av behoven sammanfattas de ytterligare 

genom att sammanfoga de behov som liknar varandra.  

4.3 Kravspecifikation 

För att specificera vilka krav som en lösning av problemet med digitalisering av 

produktionsunderlag måste uppfylla skapas en kravspecifikation. Kravspecifikationen är en 

sammanställning av ett flertal separata krav som baseras på de behov som framkommit under 

behovsanalysen. Den beskriver vad lösningen av problemet måste uppfylla utan att tala om 

hur den skall göra det. Kravspecifikationen gör det även lätt att kontrollera att samtliga parter 

har samma uppfattning om slutmålet. Den definierar också vad som ligger utanför lösningens 

ramar. 

I kravspecifikationen för detta examensarbete delas kraven upp i två kategorier; krav som 

måste uppfyllas av lösningen (skall-krav) och krav som är önskvärda att ingå i lösningen (bör-

krav). Då skall-kraven måste uppfyllas har dessa ingen inbördes ordning. Bör-kraven rankas 

efter viktningen av behov som görs i kapitel 7 ”Behovsanalys”. Kravspecifikationen skall i 

detta examensarbete fungera som ett stöd för utvärderingen av tillgängliga lösningar på 

marknaden och slutligen som ett verktyg för att utvärdera hur bra en lösning uppfyller de krav 

som definierats. 
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5 Programvaror 

I detta kapitel beskrivs de programvaror som BAE Systems Hägglunds i dagsläget använder 

för att skapa konstruktions- och produktionsunderlag och som är relevanta för detta 

examensarbete. 

CATIA V5 

För att skapa konstruktionsunderlag använder BAE Systems Hägglunds CAE-programmet 

(Computer Aided Engineering) CATIA V5. Programmet är utvecklat av det franska företaget 

Dassault Systèmes och marknadsförs av det amerikanska företaget IBM. CATIA V5 ger 

möjlighet till ett flertal moduler (Dassault Systèmes, 2013): 

 Mechanical Design - Skapande av 3D-modeller och 3D-sammanställningar 

 Shape Design & Styling - Ytmodellering och validering 

 Product Synthesis - Produktvisualisering 

 Equipment & Systems Engineering - Hantering av information om utrustning och 

system 

 Analysis - Optimering av produktprestanda 

 Machining - Skapande av data för automatisk tillverkning  

 Infrastructure - Plattform för produktframtagning via samarbete och PDM 

På BAE Systems Hägglunds används CATIA V5 bland annat för att skapa 3D-modeller och 

3D-sammanställningar samt 2D-ritningar av dessa. Programvaran används också för att till 

exempel undersöka hur rör skall dras, visa plåtbockning och bestämma vilket material och 

vilken färg som skall ingå i den information om artiklar som lagras in i PDA.  

PDA 

För att hantera data och information under en produkts livscykel används ett egenutvecklat 

PDM-system (Product Data Management) kallat PDA (Product Data Administration). PDA 

har tre olika gränssnitt som används beroende på arbetsområde, dessa är CadPDA PROD, 

ClassicPDA samt WinPDA. 

I PDA-systemet hanteras en stor mängd artiklar och varje artikel har ett individuellt 

artikelnummer för att göra det möjligt att söka information om dessa. Varje artikel bär 

information som består av dokument (till exempel ritningar och tekniska bestämmelser) och 

egenskaper (artikeltyp, exportkontroll, sekretessnivå och så vidare). PDA hanterar även 

information om artikeln tagits ut för ändring samt vilken revision som är den senaste. 

Artiklarna är sedan kopplade till de filer som de representerar, till exempel CAD-modeller 

eller köpesartiklar (Hansson, 2011).   

  



 

16 

 

MANHub 

DELMIA Manufacturing Hub, här efter kallat MANHub, är en kombination av Dassault 

Systèmes programvaror DELMIA Process Engineer och DELMIA V5 där BAE Systems 

Hägglunds endast utnyttjar Process Engineer. I Process Engineer finns möjlighet att definiera 

processer, skapa montagesekvenser och verifiera dessa, göra tids- och kostnadsanalyser, 

utföra balansering av operationer samt utvärdera produktionskoncept (Öberg & Östman, 

2008). BAE Systems Hägglunds använder i dagens läge MANHub i produktionsberedningen 

för att omvandla konstruktionsstycklistor till underlag för affärssystemet SAP och för att 

skapa montage- och tillverkningsunderlag.  

SAP 

SAP (Systems Applications and Products) är en världsledande leverantör av affärssystem. 

Företaget grundades i Tyskland under 70-talet och dess lösningar finns i dag hos omkring  

200 000 kunder i mer än 130 länder. Företagets lösningar för affärssystem riktar sig mot både 

små och stora företag och en mängd olika branscher (SAP, 2013a). 

BAE Systems Hägglunds använder SAP för att hantera materialdata, stycklistor för 

konstruktion och produktion, montageberedning, inköp och så vidare. I SAP finns en 

självständig enhet, Material Master, som innehåller information om allt material som företaget 

anskaffar, producerar, lagrar och säljer. Enheten är företagets centrala källa för att hämta 

materialspecifika data (Larsson, 2012).   
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6 Nulägesanalys av arbetssätt 

I detta kapitel beskrivs BAE Systems Hägglunds produktionsstrategi samt den arbetsgång som 

används från skapande av konstruktionsunderlag i CAD-miljö till montage ute i produktion 

vid BAE Systems Hägglunds. Kapitlet berör främst beredning och montage. 

6.1 Produktionsstrategi 

Grunden för BAE Systems Hägglunds produktionsstrategi är att produktion skall producera 

utifrån den gällande kärnverksamheten. Kärnverksamheten innefattar svets av skrov och 

karosser, målning och bearbetning av skrov, leverans av målning samt slutmontering av 

komplett skrov.  

6.2 Beredning 

För att ta fram underlag till produktion görs en beredning av konstruktionsunderlaget. 

Beredningen beskriver hur en artikel skall tillverkas och/eller monteras och har 

konstruktionsunderlaget som grund. Det är dock produktion och strategier som avgör hur 

tillverkningen skall gå till och vad som skall köpas respektive tillverkas. Beredningen avgör 

också i vilken ordning artiklar skall monteras samt vilken avdelning som skall utföra jobbet. 

Detta sker via styck- och operationslistor. Det är även beredningen som bestämmer i vilken 

ordning material skall försörjas till montaget (Engblom, 2012). 

Enligt Nilsson (2008) benämns den person som upprättar tillverkningsunderlag för en 

produkts montage som huvudberedare på BAE Systems Hägglunds. Under 

konstruktionsarbetet är huvudberedaren ansvarig för att kontinuerligt analysera och bearbeta 

konstruktionsunderlaget och ge synpunkter för att tillverkningstekniska synpunkter skall 

beaktas. Huvudberedaren är också ansvarig för att resurser från företagets verkstäder eller 

andra sakkunniga nyttjas för granskning vid andra frågor än montage. Anledningen till detta 

är för att: 

 Optimera resursutnyttjande 

 Säkerställa funktions- och kvalitetskrav 

 Korta tillverkningsflöden 

 Binda minsta kapital 

 Utnyttja ny tillverkningsteknik 

 Skapa låga kostnader för specialverktyg och fixturer 

För att detta skall vara möjligt skall beredning av produktionsunderlag ske i nära samarbete 

med konstruktion och berörda tillverkningsenheter. Beredningen skall också utföras så att 

artikelbeskrivningens krav på produkten uppfylls. När beredning av produktionsunderlag 

utförs nyttjas erfarenheter från likartade projekt, framför allt beaktas tidigare svagheter i 

produktionsupplägget (Nilsson, 2008).  
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Arbetsgången från skapande av konstruktionsunderlag till färdigt produktionsunderlag visas i 

Figur 1 (Branthsson & Öberg, 2010) och förklaras närmare under figuren. 

  

 

Figur 1. Arbetsgång från konstruktionsunderlag till produktionsunderlag. 

För att skapa konstruktionsunderlag använder BAE Systems Hägglunds CATIA V5. I detta 

program skapas 3D-modeller, 3D-sammanställningar, ritningar med mera. Underlaget som 

skapas registreras sedan i PDA med tillhörande information så som revision, material och så 

vidare. De artiklar som registreras i PDA tilldelas artikelnummer för att göra det möjligt att 

koppla dem till konstruktionsstrukturer. Från PDA hämtas sedan en E-BOM 

(konstruktionsstycklista) till MANHub som används i beredningen av 

konstruktionsunderlaget inför produktion. 

Under beredningsprocessen i MANHub sker ett flertal aktiviteter. Dessa visas i Figur 2 

(Branthsson & Öberg, 2010) och förklaras närmare i följande text.  
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Figur 2. Beredningsprocessens aktiviteter i MANHub. 
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tillverkning och montage där operationstider samt monteringssekvenser bestäms. Artiklar 

kopplas sedan till processen som verifieras i den mån det är möjligt. I dagens läge finns 

möjlighet att simulera till exempel monteringsordning, men detta är inget som nyttjas av 

företaget då ingen utbildning för detta har genomförts. 

Utifrån detta skapas sedan en M-BOM (produktionsstycklista) som innehåller alla delar och 

sammanställningar som krävs för att kunna bygga ett komplett fordon. För att strukturera i 

vilken ordning monteringen skall ske och hur lång tid denna skall ta görs en balansering. 

Operationerna fördelas på stationer, takttid för varje station bestäms och montörer kopplas till 

respektive operation. Produktionsunderlaget kontrolleras sedan innan det exporteras till SAP i 

form av en M-BOM. Underlaget exporteras även i form av montagelistor (ML i Figur 1) till 

webbservice vid begäran. Rapportinterface genererar i sin tur underlag för fordonspärmarna 

som hör till respektive fordon, se avsnitt 6.3 för beskrivning av dessa.  

6.3 Montage 

I det egna montaget ingår slutmontering av fordonets alla system, till exempel elsystem, 

motor och bandställ på fordonen. Monteringen sker i verkstadsmiljö vid olika stationer där 

montörerna vid examensarbetets tidpunkt följer fordonet vidare längs linan efter att 

delmonteringen vid respektive station är klar. Varje fordon har en tillhörande fordonspärm 

märkt med respektive chassinummer som förvaras i eller i omedelbar närhet av respektive 

fordon under slutmontering och slutkontroll. I denna pärm ingår bland annat arbetskortsats 

med operationer per station, montagelistor, lista för ifyllande av materialbrister som uppstår 

under montage, checklistor för montage och slutkontroll samt kontrollkort med 

kontrollpunkter för respektive station (Östman, 2012). För detta examensarbete är det framför 

allt montagelistorna som är av betydelse. I dessa listor är följande angivet: 

 Station och montör som underlaget berör 

 Ordning för operationer 

 Överställda artiklar som skall monteras (anges med artikelnummer, benämning och 

revision) 

 Underställda artiklar som ingår överställd artikel (anges med artikelnummer och 

benämning) 

 Artiklarnas position på ritningen 

 Liggplats på lager för artiklar 

 Antal av varje artikel 

 Noteringar för montering (speciellt val av verktyg, nummer för måttmall etcetera) 

 Plats för att kryssa av när respektive artikel är monterad 

Till varje fordon hör även en ritningspärm där alla delsystem tillsammans med de ingående 

artiklarna är markerade i 2D-sammanställningsritningar skapade i CATIA V5. 
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Om en montör upptäcker produktavvikelser rapporterar montören detta till ansvarig 

produktionstekniker som i sin tur rapporterar detta i SAP. I de fall det krävs utför beredningen 

ändringar i produktionsmaterialet och inför efter granskning och godkännande detta i 

systemet. Fordonspärmarna uppdateras sedan manuellt antingen med nya montagelistor eller 

med noteringar i de gamla montagelistorna av montörerna efter information från ansvarig 

produktionstekniker. 
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7 Behovsanalys   

I detta kapitel redovisas de behov för beredning och montage som framkommit under 

behovsanalysen. Kapitlet sammanfattas med en reflektion över resultatet. 

7.1 Behov för beredning och montage 

De data som samlats in under intervjuer (se Bilaga A för intervjuunderlag), diskussioner och 

observationer sammanställs i form av yttranden som återges så noggrant som möjligt i Bilaga 

B – ”Tolkning av data i termer av behov” tillsammans med de behov som tolkats från dessa 

yttranden. I Tabell 1 och Tabell 2 visas organiseringen av de behov för beredning respektive 

montage som framkommit under denna process. I tabellerna visas grupperingar av behov efter 

de områden de berör samt vilka behov som har samma eller liknande innebörd. ”K” står för 

krav, ett måste för att produktionsunderlaget skall kunna tas fram och hanteras som det är 

tänkt. Stjärnorna belyser vikten hos de respektive behoven där tre stjärnor uttrycker högsta 

prioritet. Utropstecken symboliserar latenta behov som inte nödvändigtvis är av högsta 

betydelse men som skulle kunna ge ”det lilla extra” för skaparen eller användaren av 

produktionsunderlaget. 
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Tabell 1. Organisering av behov för beredning. 

Krav - beredning 

K Produktionsunderlaget visar de krav som finns på monteringen. 

K 
Framställningen av produktionsunderlaget klarar minst det antal artiklar som hanteras på 

slutmonteringsnivå. 

K Framtagningen av produktionsunderlag kan integreras med nuvarande programvaror. 

Kvalitet, ändringshantering och kommunikation 

*** 
Produktionsunderlaget håller högre kvalitet än det nuvarande. 

Kvaliteten hos produktionsunderlaget är hög. 

*** 

Produktionsunderlaget är lätt att konfigurationsstyra. 

Produktionsunderlaget går snabbt att uppdatera. 

Produktionsunderlaget är lätt att hålla uppdaterat. 

*** Produktionsunderlaget är lätt att förstå och hantera för montörer. 

**! Produktionsunderlaget kan kommuniceras till nya montörer på ett lättförståeligt sätt. 

* Produktionsunderlaget underlättar kommunikationen mellan beredning och montage. 

Verifiering 

**! 
Produktionsunderlaget kan verifieras för monterbarhet. 

Produktionsunderlaget kan verifieras innan det administreras till montaget. 

** 

Framställningen av produktionsunderlaget gör det lättare att verifiera att operationer och 

material läggs i rätt ordning. 

Beredaren kan verifiera att produktionsunderlaget är korrekt innan det släpps till 

montaget.  

** Sekvensen för monteringen kan visas i produktionsunderlaget. 

Övrigt 

*** Produktionsunderlaget sparar in pengar jämfört med dagens underlag. 

** Produktionsunderlaget går lätt och snabbt att granska. 
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Tabell 2. Organisering av behov för montage. 

 Krav - montage 

K Produktionsunderlaget visar var artiklar skall sitta och hur de ska monteras. 

K 
Produktionsunderlaget uppfyller de säkerhetskrav som ställs av IT-avdelningen gällande 

åtkomst i det fall det digitaliseras, samt är lättåtkomligt. 

 
Kvalitet 

*** 

Produktionsunderlaget är korrekt. 

Produktionsunderlaget innehåller korrekta positioner för material. 

Produktionsunderlaget innehåller korrekta ordningsföljder för operationer. 

*** 
Monteringsanvisningarna är korrekta och lätta att tyda. 

Monteringsanvisningarna är korrekta och tydliga. 

*** Monteringsanvisningarna har en tydlig och korrekt återkoppling till verkligheten. 

 Ändringshantering 

***! 

Monteringsanvisningarna är alltid uppdaterade med de senaste ändringarna och visar 

tydligt vad ändringarna består av. 

Monteringsanvisningarna visar tydligt vad ändringar består av. 

*** 

Produktionsunderlaget är lätt att uppdatera för att införa ändringar. 

Ändringar i produktionsunderlaget är lätta att genomföra och underlaget är lätt att 

uppdatera. 

*** Ändringar införs med lätthet i produktionsunderlaget. 

** Ändringar i produktionsunderlaget går snabbt att tyda. 

 
Hantering och åtkomst 

*** 

Produktionsunderlaget är lättöverskådligt och lätt att leta i vid behov. 

Produktionsunderlaget är lätt att tyda och hantera. 

Produktionsunderlaget är lätt att komma åt och hantera. 

Produktionsunderlaget är lättillgängligt. 

**! 

Det är lätt att tyda produktionsunderlaget utan tidigare erfarenhet. 

Produktionsunderlaget ger möjlighet att montera utan tidigare erfarenhet. 

Det går att montera korrekt efter produktionsunderlaget utan att ha rutin från liknande 

montering. 

** 
Det är lätt att hitta det som söks i produktionsunderlaget utan omfattande utbildning och 

personlig beställning av licenser för mjukvara. 
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För att kunna prioritera korrekt bland behoven som tolkats görs ett fastställande av den 

relativa vikten mellan behoven (Ulrich & Eppinger, 2011). Vid granskning av behoven för 

beredning och montage ses att båda har behov som är direkta krav för att framtagning och 

hantering av produktionsunderlag skall kunna fungera. Vid en jämförelse av behoven för 

dessa avdelningar ses också att en del av behoven är gemensamma. Behoven sammanställs 

och viktas i detta examensarbete efter krav, gemensamma behov och till sist antal stjärnor. 

För att underlätta hanteringen av behoven sammanfattas de ytterligare genom att sammanfoga 

de behov som liknar varandra. Då behoven redovisats separat tidigare finns det möjlighet att 

gå tillbaka till dessa i de fall det finns eventuella oklarheter. Fastställandet av den relativa 

vikten mellan behoven visas i Tabell 3 där varje behov även tilldelats ett behovsnummer för 

att underlätta referering till respektive behov. 
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Tabell 3. Fastställande av relativ vikt mellan behoven. 

Krav 

1 K Produktionsunderlaget visar var artiklar skall sitta och hur de skall monteras. 

2 K 
Produktionsunderlaget uppfyller de säkerhetskrav som ställs av IT gällande åtkomst i 

det fall det digitaliseras, samt är lättåtkomligt. 

3 K Produktionsunderlaget visar de krav som finns på monteringen. 

4 K 
Framställningen av produktionsunderlaget klarar det antal artiklar eller fler som 

hanteras på slutmonteringsnivå. 

5 K Framtagningen av produktionsunderlag kan integreras med nuvarande programvaror. 

 
Gemensamma behov för beredning och montage 

6 ***! 
Produktionsunderlaget är lätt och snabbt att konfigurationsstyra samt uppdatera ute i 

montaget. 

7 *** 
Kvaliteten hos produktionsunderlaget är hög; produktionsunderlaget är korrekt och 

tydligt och håller högre kvalitet än de nuvarande produktionsunderlagen. 

8 *** Produktionsunderlaget är lätt att förstå, hantera och leta i för montörer. 

9 **! 

Produktionsunderlaget kan kommuniceras till nya montörer på ett lättförståeligt sätt 

som gör det möjligt att förstå underlaget och montera korrekt utan tidigare erfarenhet 

av liknande montering. 
 

Övrigt 

10 *** Produktionsunderlaget sparar in pengar jämfört med dagens underlag. 

11 *** Produktionsunderlaget är lättillgängligt. 

12 **! 

Framställningen av produktionsunderlaget gör det lättare att verifiera att operationer 

och material läggs i rätt ordning, vilket gör att beredaren lätt kan se om 

produktionsunderlaget blir korrekt innan det administreras till montaget. 

13 ** Sekvensen för monteringen kan visas i produktionsunderlaget. 

14 ** Produktionsunderlaget är lätt att granska. 

15 ** Monteringsanvisningarna har en tydlig och korrekt återkoppling till verkligheten. 

16 ** 
Produktionsunderlaget kan hanteras utan omfattande utbildning och personlig 

beställning av licenser för mjukvara. 

17 * Produktionsunderlaget underlättar kommunikationen mellan beredning och montage. 
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7.2 Reflektion över behovsanalys 

Ur behovsanalysen kan ett flertal behov för både framtagandet och hanteringen av 

produktionsunderlag utläsas. Många av behoven är separata för beredning och montage men 

det finns en del gemensamma beröringspunkter vad gäller ändringshantering, kvalitet och 

förståelse. En sammanfattning av behoven görs i följande avsnitt. 

7.2.1 Beredning 

För att underlaget skall kunna användas för stora sammanställningar av artiklar måste 

metoden att ta fram produktionsunderlag klara det antal artiklar som hanteras på slutnivå utan 

att upplevas obefogat långsam eller sluta fungera. Metoden för att ta fram 

produktionsunderlag måste även kunna integreras med de programvaror som finns i dag och 

som inte är planerade att bytas ut. 

Beredningen har även ett behov av att kunna verifiera att operationer och material läggs i rätt 

ordning och tidigt i processen kunna se om produktionsunderlaget är korrekt eftersom det är 

tidskrävande och problematiskt att införa ändringar. I denna verifiering ingår även möjlighet 

att kunna visa sekvensen för montering för att kunna verifiera produktionsunderlaget för 

monterbarhet och på så sätt upptäcka problem med monteringen tidigare. 

Det finns också önskemål om att produktionsunderlaget skall underlätta kommunikationen 

mellan beredning och montage för att undvika missförstånd, samt att en ny typ av underlag 

skall spara in pengar jämfört med dagens underlag. 

7.2.2 Montage 

För montaget finns ett krav på att produktionsunderlaget uppfyller de säkerhetskrav gällande 

digitalt underlag som ställs från IT-avdelningen gällande åtkomst i det fall det digitaliseras, 

samtidigt som montörerna har ett behov av att materialet skall vara lättåtkomligt. Det finns 

också behov av att monteringsanvisningar skall vara korrekta och lätta att tyda för att undvika 

missförstånd och situationer där en montör kan ”bygga fast” sig.  

För att underlätta montörernas arbete finns ett behov av att ändringar som införs i 

produktionen skall vara lätta att tyda. I dag lägger montörerna ner mycket tid på att jämföra 

ändringslistor med montagelistan i fordonspärmen för att se vad som skall läggas till och vad 

som skall tas bort. Ändringarna noteras sedan i montagelistan manuellt.  

Montörerna har också behov av att det skall vara lätt att hitta det som söks i 

produktionsunderlaget utan att behöva en omfattande utbildning eller själva behöva beställa 

licenser till mjukvara för att kunna använda underlaget.  

7.2.3 Gemensamma behov 

För att hanteringen av produktionsunderlag skall fungera korrekt måste produktionsunderlaget 

visa de krav som finns på monteringen. Detta innebär bland annat att underlaget skall visa 

vilka artiklar som ingår i montaget, var dessa skall sitta och hur de skall monteras. 
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Eftersom det i dag uppstår många fel i produktionsunderlaget då beredningen har svårt att 

verifiera underlaget innan det släpps till monteringen finns ett behov av att 

produktionsunderlaget skall hålla högre kvalitet än det gör i dag. Montörerna lägger i dag ner 

mycket tid på administration av produktionsunderlaget, ibland flera timmar på en dag, för att 

hantera fel i montagelistor där operationer och material ibland ligger i en ologisk ordning. Det 

kan också enligt montörerna vara svårt att tolka ritningar över hur och var detaljer skall 

monteras och i en del fall saknas det positionsnummer på ritningen efter att montagelistan har 

uppdaterats med nya artiklar. Montörerna upplever att ritningarna utgår alltför mycket från 

3D-modellerna och för lite från verkligheten och hur montering skall kunna ske. 

Det finns därför ett behov av att produktionsunderlaget skall vara korrekt med korrekta 

operationsföljder och positioner för material. Det finns också ett tydligt behov av att kunna 

konfigurationsstyra produktionsunderlaget på ett sätt som gör att det är lätt att införa 

ändringar samt att processen att uppdatera underlaget är snabb för att på så sätt få en 

effektivare återkoppling mellan de berörda parterna. 

För att undvika missförstånd och stärka kommunikationen mellan beredning och montage 

finns även ett behov att produktionsunderlaget skall vara lätt att förstå och hantera för 

montörerna samt att det skall vara lätt att kommunicera underlaget till dessa. 
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8 Kravspecifikation 

I detta kapitel beskrivs de krav som framkommit genom behovsanalysen. Kravspecifikationen 

delas in i skall-krav och bör-krav och varje krav tilldelas ett unikt kravnummer för att 

underlätta dokumentationen i det fall kraven skulle ändras. För att tydliggöra vilka behov 

kraven korresponderar mot redovisas även behovsnumren i kravspecifikationen. Ett krav kan 

korrespondera mot flera behov liksom att ett behov kan korrespondera mot flera krav. 

8.1 Skall-krav 

Skall-kraven beskriver de krav som måste uppfyllas av lösningen för att denna skall 

övervägas för en eventuell framtida implementering på BAE Systems Hägglunds. Tabell 4 

visar skall-kraven samt korresponderande behovsnummer. 
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Tabell 4. Skall-krav med korresponderande behovsnummer. 

Kravnummer Behovsnummer Krav 

1 1, 3 
Lösningen skall generera produktionsunderlag som visar var 

artiklar skall sitta och hur de skall monteras. 

2 2 

Lösningen skall uppfylla de säkerhetskrav som ställs av IT-

avdelningen gällande åtkomst av produktionsunderlag i det 

fall det digitaliseras. 

3 11 
Produktionsunderlaget som genereras av lösningen skall vara 

lättillgängligt för användarna. 

4 1, 3 

Lösningen skall generera produktionsunderlag som visar de 

krav som finns på monteringen som i dag ligger i 

artikelbeskrivningen. 

5 4 
Lösningen skall kunna hantera minst det antal artiklar som 

hanteras på slutmonteringsnivå. 

6 5 
Lösningen skall kunna integreras med nuvarande 

programvaror. 

7 10 
Lösningen skall spara in pengar jämfört med dagens 

arbetsmetod. 

8 6 
Lösningen skall ge möjlighet att lätt och snabbt 

konfigurationsstyra produktionsunderlag. 

9 6 
Lösningen skall ge möjlighet att låta ändringar få omgående 

genomslag i produktionsunderlaget ute i montaget. 

10 7 
Lösningen skall med korrekta indata generera ett korrekt och 

tydligt produktionsunderlag. 

11 7 
Lösningen skall generera produktionsunderlag med högre 

kvalitet än det nuvarande. 

12 8 
Lösningen skall generera produktionsunderlag som är lätt att 

förstå, hantera och leta i för montörer. 

13 13 
Lösningen skall erbjuda möjlighet att visa sekvensen för 

monteringen i produktionsunderlaget. 

 

8.2 Bör-krav 

Bör-kraven beskriver de krav som är önskvärda att ingå i lösningen, men som inte är direkt 

nödvändiga för att lösningen skall övervägas. Kraven är rankade efter viktningen som tidigare 

gjorts av de korresponderande behoven. I det fall där två behov med olika viktning 

korresponderar mot samma krav har behovet med den högre viktningen avgjort rankningen av 

kravet. Tabell 5 visar bör-kraven med korresponderande behovsnummer.  
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Tabell 5. Bör-krav med korresponderande behovsnummer. 

Kravnummer Behovsnummer Krav 

14 9, 13 

Lösningen bör erbjuda möjlighet att kommunicera 

produktionsunderlaget till montörerna på ett sätt som gör det 

möjligt att förstå underlaget och montera korrekt utan tidigare 

erfarenhet av liknande montering. 

15 12, 13 
Lösningen bör erbjuda möjlighet att verifiera att operationer 

och material läggs i rätt ordning innan produktionsunderlaget 

skickas till montaget. 

16 14 
Lösningen bör generera produktionsunderlag som är lätt att 

granska för beredningen. 

17 15 
Lösningen bör generera monteringsanvisningar som har en 

tydlig och korrekt återkoppling till verkligheten. 

18 16 
Lösningen bör ge möjlighet att kunna hantera 

produktionsunderlaget utan omfattande utbildning och 

personlig beställning av licenser för mjukvara. 

19 17 
Lösningen bör underlätta kommunikationen mellan beredning 

och montage. 

 

8.3 Avgränsningar 

Kvaliteten hos det produktionsunderlag som genereras genom lösningen är beroende av 

korrektheten hos de indata som används. Lösningen avgränsas i detta examensarbete från det 

att indata matas in till det att produktionsunderlaget används i montaget. Detta innebär att 

lösningen inte ansvarar för kvaliteten hos de indata som används då detta ligger utanför 

examensarbetets ramar. De fel som uppstår till följd av felaktiga indata tas därför inte i 

beaktning vid utvärdering av tester av lösningar. 

Då examensarbetet är avgränsat för att enbart gälla det egna montaget tas endast de 

programvaror som används för att skapa produktionsunderlag i beaktning, det vill säga 

CATIA V5, PDA, MANHub och SAP. 
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9 Analys av omvärld och tillgängliga lösningar 

I detta kapitel beskrivs de programvaror som funnits under de eftersökningar som gjorts 

under examensarbetet, samt hur andra större företag med liknande typ av tillverkning har löst 

problemet med digitaliserat produktionsunderlag. I slutet av kapitlet görs en utvärdering av 

resultatet av analysen. 

9.1 Tillgängliga programvaror på marknaden 

I detta avsnitt presenteras de relevanta programvaror som påträffats under de eftersökningar 

som gjorts framför allt via internet, men även under ett kundbesök av Dassault Systèmes vid 

BAE Systems Hägglunds vid examensarbetets början. De program som påträffats men som 

inte varit relevanta på grund av programvarans målgrupp och anpassning efter denna har 

lämnats utanför detta avsnitt. Programvarorna har sorterats efter bokstavsordning och deras 

funktioner samt kompabilitet med olika typer av filformat beskrivs. 

9.1.1 3DVIA Composer 

3DVIA Composer är utvecklat av Dassault Systèmes och är en del av mjukvaran SolidWorks 

produktkatalog. Programmet erbjuder möjlighet att skapa digitala arbetsinstruktioner med 

detaljerade vyer, högupplösta bilder, tekniska illustrationer, interaktiva material-/stycklistor 

och animeringar. 3DVIA Composer använder sig av associerade 3D CAD-modeller, vilket 

innebär att de ändringar som görs i modellerna även slår igenom i det digitala underlaget som 

skapats om ett PLM-system eller liknande används (Dassault Systèmes, 2012). 

Genom gratisspelaren 3DVIA Composer Player kan berörda parter se och använda 

arbetsinstruktionerna utan att behöva installera 3DVIA Composer. Programvarans utdata kan 

publiceras på ett flertal sätt, bland annat genom interaktiva HTML-sidor, vektorbaserad grafik 

och videor i AVI-format. 3DVIA Composer är även kompatibelt med bland annat Microsofts 

och Adobes programvaror (Dassault Systèmes, 2012). 

Eftersom programvaran är utvecklad av Dassault Systèmes är den kompatibel med de CAD-

program som ingår i företagets produktportfölj; SolidWorks och CATIA. Programvaran kan 

även hantera filer från Pro/ENGINEER och Autodesk Inventor samt neutralformat så som 

STEP och IGES. För att representera 3D-filerna använder 3DVIA Composer Dassault 

Systèmes egenutvecklade 3D-filformat 3dxml som är ett lättvikts-XML-baserat format 

(Dassault Systèmes, 2012). 

För att underlätta framtagandet av produktionsunderlag har Dassault Systèmes även utvecklat 

DELMIA Work Instruction Composer (WKC). Programvaran kombinerar 3DVIA Composer 

och DELMIA Manufacturing Hub, vilket gör det möjligt att skapa underlag för 

arbetsinstruktioner samtidigt som processplanen byggs upp. WKC ger förutom 3DVIA 

Composers funktioner också möjlighet till maximal konfigurationsstyrning för de företag som 

även använder sig av DELMIA Manufacturing Hub (IBM, 2008). 
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9.1.2 Adobe Manufacturing 

Adobe har samarbeten med ett flertal programvaror som tillsammans gör det möjligt att skapa 

digitalt produktionsunderlag, dessa har samlats under namnet Adobe Manufacturing. 

Programvarorna ger möjlighet att importera data från CAD-filer för att skapa 

produktionsunderlag och publicera detta till PDF-filer som alla kommer åt med den 

kostnadsfria läsaren Adobe Reader. Genom att låta datan vara kopplad mot ett PLM-system 

underlättas processen med att hålla underlaget uppdaterat (Adobe, 2013a). 

Adobe Manufacturing ger möjlighet att skapa interaktiva arbetsinstruktioner med 3D-

modeller där monteringssekvenser kan visas steg för steg tillsammans med textinformation. 

Användaren har möjlighet att klicka på instruktioner för mer information och 3D-modellen 

kan då till exempel automatiskt vridas till en position som kopplats till en specifik instruktion. 

Det är även möjligt för användaren att vrida på 3D-modellen, zooma in och ut, fylla i 

checklistor för operationer och rapportera avvikelser bland annat. Till arbetsinstruktionerna 

kan även ytterligare information bifogas, till exempel produktionsstycklistor, noteringar och 

så vidare (Adobe, 2013a). 

Genom tillägget Tetra 4D kan 3D CAD-data från bland annat NX, CATIA V5, 

Pro/ENGINEER och SolidWorks konverteras till 3D PDF-format tillsammans med 

sammanställningsstrukturer, metadata och PMI (Product Manufacturing Information). 

Tillägget gör det också möjligt att exportera data till neutralfilformat som IGES, STEP och 

STL (Adobe, 2013b). 

9.1.3 Autodesk Inventor Publisher 

Autodesk Inventor Publisher har utvecklats av Autodesk för att ge möjlighet att skapa teknisk 

dokumentation i både 2D- och 3D-miljö. Genom användning av associativ 3D CAD-data 

genom ett PLM-system eller liknande uppdateras det skapade underlaget automatiskt när 

ändringar i originalfilen sker (Autodesk, 2013).  

Programvaran ger möjlighet att skapa animeringar och olika vyer som kan användas för att 

visa monteringssekvenser. I programmet går det även att skapa interaktiva arbetsinstruktioner 

där användaren kan rotera och zooma i modellen samt klicka på olika delar för mer 

information. Underlaget kan sedan visualiseras genom Adobe Flash, MP4, WMV, 3D PDF, 

SVG, Microsoft Word och Microsoft PowerPoint. Autodesk har även utvecklat en 

mobilapplikation för Autodesk Inventor Publisher som gör det möjligt att publicera 

monteringsinstruktionerna i 3D direkt till den mobila enheten. Applikationen är utvecklad för 

både iPhone/iPad och Android-enheter (Autodesk, 2013). 

Autodesk Inventor Publisher kan importera 3D-data från Autodesks egna programvaror samt 

CATIA, UG NX, SolidWorks, Pro/ENGINEER och Google SketchUp. Programvaran kan 

även hantera filformaten STEP, IGES, DWG, DWF, OBJ, FBX och SAT (Autodesk, 2013). 
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9.1.4 Creo Illustrate 

Creo Illustrate är en programvara framtagen av PTC för skapande av tekniska illustrationer i 

3D. Programvaran gör det möjligt att återanvända data från 3D-format för att skapa till 

exempel illustrerade reservdelskataloger, utbildningsmaterial och visa serviceprocedurer. 

Genom att använda associativ CAD-data kan Creo Illustrate skapa konfigurationsspecifik 

grafisk information och på så sätt göra det möjligt att hålla informationen uppdaterad med de 

senaste ändringarna. Programvaran kan importera konstruktionsdata från de största CAD-

systemen genom att tolka programneutrala filformat så som IGES, STEP, STL och VRML 

(PTC, 2013). 

I Creo Illustrate finns det möjlighet att skapa en specifik M-BOM med utgångspunkt i den E-

BOM som hör till den CAD-sammanställning som skall användas för att ta fram 

produktionsunderlag. För att förtydliga olika monteringssteg finns möjligheten att skapa 

snittvyer där delar belägna inuti andra delar lätt kan visas. Det finns också möjlighet att skapa 

klassiska explosionsvyer där de ingående delarna separeras från varandra. För att ytterligare 

förtydliga instruktionerna går det att skapa 3D-animeringar där olika monteringssekvenser 

kan visas. Det går också att lägga till textinformation, ändra färger på speciellt viktiga delar 

med mera. Det 3D-underlag som skapats kan även exporteras till 2D-underlag om så önskas. 

Det underlag som skapats kan sedan distribueras till användaren i form av till exempel 

illustrationer som visar en monteringssekvens steg för steg eller interaktiva 3D-modeller som 

är roter- och klickbara för mer information (PTC, 2013).  

9.1.5 XVL Studio 

Lattice Technology har ett flertal programvaror som tillsammans skapar illustrationer och 

animeringar genom att kombinera CAD-data från PLM-system, BOM-listor och 

arbetsinstruktioner från affärssystem etcetera. Genom att använda information från ett PLM-

system kan det underlag som skapas enkelt hållas uppdaterat med den senaste informationen 

(Lattice Technology, 2013). 

Programvarorna ger möjlighet att skapa interaktiva instruktioner och illustrationer i 3D som 

sedan kan visualiseras i PDF, Excel, HTML och XVL. Det finns även möjlighet att skapa 2D-

illustrationer i vektorformat som kan användas i andra programvaror så som Framemaker och 

AI (Lattice Technology, 2013). 

För att skapa arbetsinstruktioner använder Lattice Technology XVL Studio där 3D CAD-

format läses in och komprimeras till lättviktsformatet XVL som gör det möjligt att på ett 

enkelt sätt hantera stora mängder CAD-filer som ingår i sammanställningar på slutnivå 

samtidigt som användningen och funktionen hos CAD-filerna bevaras. XVL Studio gör det 

möjligt att skapa steg-för-steg instruktioner, animeringar, skapa och ändra instruktioner, 

beräkna tiden för olika arbetsmoment och så vidare. 3D-informationen kan sedan kombineras 

med kalkylblad där produktionsstycklistor kan skapas direkt från 3D CAD-datan som används 

(Lattice Technology, 2013). 
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9.1.6 SAP Document Management System 

SAP Document Management System (SAP DMS) erbjuds som en del i standardinstallationen 

av affärssystemet SAP ERP (Enterprise Resource Planning) som en lagringsplats för att göra 

det möjligt att enkelt hantera dokument integrerat med SAPs miljö (Adendorff, 2012). 

I SAP DMS kan flera olika typer av dokument hanteras, bland annat projektplaner, kontrakt, 

produktspecifikationer, ritningar med mera (SAP, 2013b). Modulen har en in- och 

utcheckningsfunktion vilket gör det möjligt att se om ett dokument är uttaget för ändring 

(SAP, 2013c). Det finns också möjlighet till versionskontroll för att hantera dokumenthistoria, 

revisionskontroll för att integrera innehåll med en ändringshanteringslösning samt möjlighet 

till konfigurationsstyrning av dokumenten (SAP, 2013b).  

SAP DMS är kompatibel med applikationer från Microsoft, vilket gör det möjligt att skapa 

dokument i dessa applikationer och sedan hantera dessa i SAP DMS. Modulen är även 

kompatibel med CAD-program så som bland annat NX, CATIA, ProENGINEER, och Auto 

CAD. Som en påbyggnad till SAP DMS finns funktionen Engineering Desktop som erbjuder 

funktioner som att skapa och visa dokument, överblick över olika versioner, skapa nya 

versioner, skapa och visa material samt uppdatera sammanställningar. Modulen erbjuder även 

en visningsfunktion, SAP Viewer, där 2D- och 3D-scener av delar och sammanställningar kan 

visas när skaparen arbetar med olika uppgifter inom ett projekt (SAP, 2013c). 

För SAP DMS finns även en webbaserad lösning där dokument kan skapas, ändras och visas. 

I denna lösning finns en inbyggd visningsfunktion som stödjer visning av ikoner, 

sektionsvyer, måttsättning och olika visningsformat, till exempel skuggade illustrationer. Det 

är också möjligt att rotera och zooma i 3D-modellerna som importerats. Dokumenten kan 

sedan sparas till neutrala format som inte är CAD-beroende vilket gör att de kan användas i 

miljöer där det inte finns tillgång till CAD-program, till exempel på verkstadsgolvet (SAP, 

2013c). 

Med SAP Easy Document Management som är ett av användargränssnitten för SAP DMS och 

integrerat med Windows Explorer kan användare få tillgång till och möjlighet att exportera 

rollbaserade dokument och filhanteringsstrukturer. Det är också möjligt att bland annat lägga 

till datafält genom SAP, skicka dokument via e-post och URL, skapa dokument i Microsofts 

applikationer samt länka till andra SAP-objekt. Applikationen har ett enkelt 

användargränssnitt anpassat för ovana och tillfälliga användare av SAP (SAP, 2013b). 

9.1.7 SAP Visual Enterprise 

SAP Visual Enterprise är en programvara från SAP som integrerar 3D-visualisering och 

affärsdata för att förbättra kommunikationen genom hela värdekedjan. Programvaran består 

av tre delar; SAP Visual Enterprise Generator, SAP Visual Enterprise Author och SAP Visual 

Enterprise Viewer. Generator används för att konvertera 3D CAD-filer till lättviktsformat för 

användning i nedströms processer. Genom Author kan bland annat 3D-animeringar och 

visuellt innehåll skapas för olika användningsområden, och genom gratisspelaren Viewer kan 

filerna som publicerats genom Author visualiseras (SAP, 2013d). 
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För att skapa material i SAP Visual Enterprise Author har Right Hemispheres före detta 

programvara Deep Exploration integrerats med SAP. I SAP Visual Enterprise Author används 

konvertering av CAD-filer till lättviktsformat för att kunna hantera stora CAD-

sammanställningar. Programvaran kan sedan användas för att bland annat navigera och söka i 

stora modeller, skapa 3D-animeringar för arbetsinstruktioner och rendera fotorealistiska bilder 

för broschyrer. Author ger möjlighet att publicera materialet som skapats till över 40 2D- och 

3D-format, bland annat till Microsoft Offices och Adobes filformat samt SAP Visual 

Enterprise Viewer. Genom att automatiskt publicera den produktinformation som finns 

tillgänglig i CAD-, PLM- och affärssystem hålls underlaget som skapas uppdaterat med den 

senaste informationen (Right Hemisphere, 2010).   

9.1.8 Siemens Teamcenter Manufacturing Documentation 

Siemens Teamcenter Manufacturing Documentation är en programvara för produktions-

dokumentation skapad av Siemens. Programvaran är baserad på Siemens portfölj av PLM-

applikationer, också kallad Teamcenter, och är integrerad med Siemens CAD-programvara 

NX (Siemens, 2011). Teamcenter erbjuder också möjlighet att integrera programvarorna 

AutoCAD, CATIA V5, Inventor, Pro/ENGINEER och SolidWorks, samt en inbäddad klient 

för Solid Edge (Siemens, 2013). Detta gör att dokumenten alltid är uppdaterade med den 

senaste informationen och att alla ändringar omedelbart reflekteras nedströms i processen 

(Siemens, 2011). 

I Teamcenter Manufacturing är det möjligt att genom Adobe Designer skapa interaktiva 

arbetsinstruktioner där PMI (Product and Manufacturing Information), rotering, zoomning, 

panorering och uppmärkning kan bäddas in. Det finns också möjlighet att representera 3D-

processimuleringar skapade genom Teamcenters applikation Process Simulation. 

Arbetsinstruktionerna i 3D kan animeras för att beskriva monteringssekvenser steg för steg, 

genererade direkt från tillverkningsplanen som skapats i Teamcenter. Användarna kan sedan 

se arbetsinstruktionerna genom den kostnadsfria läsaren Adobe Reader där de får tillgång till 

alla funktioner som bäddats in (Siemens, 2011). 

9.2 Omvärldsanalys  

I detta avsnitt beskrivs hur tre större företag med liknande tillverkning som BAE Systems 

Hägglunds har löst problemet med digitalisering av produktionsunderlag. Omvärldsanalysen 

utförs för att samla in erfarenheter av hur problemet kan lösas, vilka fördelar och nackdelar 

som finns med digitaliserat produktionsunderlag samt vilka problem som kan uppstå vid 

implementeringen. 

9.2.1 Saab Aerostructures 

Saab Aerostructures grundades år 1997 och har sitt huvudkontor i Linköping. Företaget 

utvecklar och tillverkar flygplansstrukturer för främst den civila marknaden men även för den 

militära. I produktkatalogen ingår bland annat flygkontroller, dörrfunktioner för landningsställ 

och satellitadaptrar (Bloomberg Businessweek, 2013). 
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När Boeing letade partners för tillverkningen av företagets passagerarflygplan Dreamliner år 

2003 var kravet att planet skulle utvecklas papperslöst och i 3D. Vidare skulle även all 

utveckling ske i det CAD-verktyg Boeing använde, CATIA V5, samt efter det Boeing kallar 

Model Based Definition (MBD). Saab Aerostructures (här efter kallat Saab) startade i och 

med detta en utredning över vad det skulle innebära för företaget ur ett tekniskt och 

organisatoriskt perspektiv att delta i denna typ av projekt. Efter utredningen valde Saab att 

investera i ny mjukvara och infrastruktur, vilket senare gjorde det möjligt för företaget att 

vinna en miljardorder från Boeing för sju flygplansdörrar (Westman, 2008a). 

Saab gick i och med detta projekt över från att arbeta med 3D-modeller och 2D-ritningar till 

att arbeta helt i 3D enligt Boeings direktiv, och en investering gjordes därför i Dassault 

Systèmes programvaror. Utvecklingen skulle ske i CATIA V5, all data skulle samlas i PDM-

systemet Enovia och beredningen skulle göras i Delmia som Saab redan använde sig av. 

Eftersom flera företag var inblandade gjorde Boeings krav att konstruktionen av flygplanen 

kunde ske samtidigt världen över eftersom all data lagrades i en central databas i Seattle och 

sedan distribuerades ut till företagen på begäran (Westman, 2008b). 

För Saab innebar detta arbetssätt att all information nu fanns i 3D-modellen, och att ansvar 

flyttades från konstruktörerna till beredningen eftersom alla artiklar nu var på samma nivå och 

flygplansdörrarna definierades av hur de byggdes. Beredningen hade genom Delmia också 

uppsikt över vilka produktionsresurser som fanns och kunde flytta runt dessa för att skapa ett 

så effektivt flöde som möjligt. När beredningen var klar med en produktionsorder kunde 

sedan operatören öppna upp denna digitalt i Delmia på skärmar vid stationerna (Westman, 

2008a, 2008b). 

Westman (2008b) beskriver också ett antal fördelar och utmaningar som Saab såg med detta 

arbetssätt, dessa sammanfattas i Tabell 6.  

Tabell 6. Fördelar och utmaningar med digitaliserat arbetssätt enligt Saab Aerostructures. 

Fördelar Utmaningar 

+ Lättare att bygga rätt med enkla steg-för-   

   steg-instruktioner. 

- Ovan känsla att inte använda papper. 

+ Jämnare kvalitet då alla arbetar efter samma   

   metod. 

- Underskattning av utbildningsbehovet. 

+ Lägre kostnader för ändringar. - Alla underleverantörer har inte resurser för att  

  kunna ta emot 3D-underlag. 

+ Lättare att visuellt ”se vad man gör”, vilket   

   minskar simuleringsbehovet. 

- Kunderna har olika behov och krav, en del vill   

  ha ritningar och det måste även finnas  
  kompetens för flera olika CAD- och PLM- 
  system. 

+ Snabbare produktutveckling då delarna  

   utvecklas parallellt. 
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Pahl-Ragnesand (2010) skriver i examensarbetet ”Förändring av arbetssätt” att Saab efter 

Boeing-projektet fortsatt att utveckla arbetssättet för att det skall fungera under hela 

livscykeln. Företaget har även skapat ett eget fullständigt regelverk för de projekt där Saab är 

ägare av projektet och eventuella samarbetspartners måste ta till sig Saabs arbetssätt. 

Vidare har Pahl-Ragnesand (2010) sammanfattat ett antal rekommendationer från de 

respondenter från Saab som intervjuats gällande större förändringar under examensarbetet: 

 En förändring måste tillföra något till hela organisationen, vilket gör det viktigt att 

organisationens förmåga kartläggs tidigt. 

 En förändring kräver en dedikerad metodgrupp som kan stämma av med mottagarna. 

 En ny metodik leder troligtvis till förändringar i processen, hänsyn till dessa 

förändringar bör tas tidigt och anpassning av processen till metodiken bör 

möjliggöras. 

 Vid en förändring bör inget mellanläge tillåtas, det skall vara allt eller inget. 

 En stor förändring kräver att ledningen ”pekar med hela handen” och talar om vad 

som gäller. 

 Alla anställda bör göras medvetna om att en förändring som innebär mer jobb för den 

enskilde kan leda till förbättringar för andra och för företaget som helhet. 

 Alla anställda skall ha tillgång till en skärm var när fysiska ritningar tas bort, detta för 

att göra det möjligt att arbeta parallellt. 

 Operatörerna skall göras medvetna om att samma krav gäller för 3D-underlag som för 

pappersritningar. 

Pahl-Ragnesand (2010) skriver också att Saab under förändringsarbetet med det nya 

arbetssättet har lärt sig att metoden kräver utbildning, erfarenhet, engagemang och 

uppmärksamhet redan från början. 

9.2.2 GKN Aerospace Engine Systems  

GKN Aerospace Engine Systems i Sverige, tidigare Volvo Aero, utvecklar och tillverkar 

komponenter för flygplan, raketmotorer och gasturbiner. Företaget erbjuder också service så 

som försäljning och uthyrning av flygplansmotorer, försäljning av reservdelar och genomgång 

och reparation av flygplansmotorer och gasturbiner (GKN Aerospace, 2013).  

I examensarbetet ”Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial 

Turbomachinery AB i Trollhättan” har författarna Ekström & Emanuelsson genomfört en 

omfattande benchmarking riktad mot GKN Aerospace Engine Systems (här efter kallat GKN) 

under juni år 2012 genom intervjuer med Marcus Krantz (planerare), Martin Svensson 

(produktionsberedningschef) och Anna Lindblom (tillverkningsledare), alla vid tillfället 

anställda vid GKN. 
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Ekström & Emanuelsson (2012) beskriver hur GKN under år 2009 gick över till elektroniska 

produktionsdokument i verkstaden för att minska den administrativa hanteringen. Företaget 

använder affärssystemet SAP R/3 och har även använt detta system för att implementera 

digitala produktionsdokument. För att göra det möjligt för operatören att enkelt få tillgång till 

den information som behövs utvecklades ett webbaserat användargränssnitt kallat 

Operatörsmeny som operatören har tillgång till via en dator vid arbetsstationen. I denna meny 

får operatören bland annat tillgång till ordernummer, operationsnummer, operationstext och 

material. Det finns även plats för operatören där notiser så som toleranser och mätvärden skall 

fyllas i. 

Vidare använder GKN sig enligt Ekström & Emanuelsson (2012) av Siemens programvara 

Teamcenter för att skapa tillverkningsstrukturer som innefattar operationsritning, 

operationsunderlag samt maskinberedning. Genom att sammankoppla Teamcenter och SAP 

och på så sätt föra över dessa underlag från Teamcenter finns möjligheten för operatören att 

öppna upp dessa vid behov. 

Ekström & Emanuelsson (2012) förklarar också att GKN använder ett streckkodsystem för att 

spåra detaljer. Streckkoder för ordernummer och pall-id skrivs ut av personal vid 

förrådsavdelningen där en materialbeställning lagts av planeraren. Dessa fästs sedan på en 

plastmapp som följer med varje detalj, samt på de pallar där detaljerna lagras. På dessa pallar 

syns även detaljens artikelnummer. Vid varje station finns sedan en scanner som används av 

montören för att identifiera detaljerna. 

Ekström & Emanuelsson (2012) skriver också att om operatören upptäcker en avvikelse 

initieras denna i SAP där problemet beskrivs samt hur många detaljer som berörs. Efter detta 

låses produktionsordern i väntan på att ett beslut om hur hanteringen av problemet skall ske. 

När produktionsordern sedan låses upp meddelas operatören detta. När operatören är färdig 

med en detalj avslutar operatören denna i Operatörsmeny och produktionsordern skrivs ut för 

arkivering. Detaljen godkänns genom signering av den sista operationen, detta är det enda 

som skrivs fysiskt på produktionsordern. 

9.2.3 Hiab 

Hiab är ett av Cargotec-koncernens varumärken och är en global marknadsledare inom 

vägburna lasthanteringslösningar. I företagets produktsortiment återfinns lastbilskranar, 

påhängstruckar, lastväxlare, bakgavellyftar samt skogs- och återvinningskranar (Hiab, 2013). 

Hiab i Hudiksvall övergick år 2006 till att arbeta med digitaliserat produktionsunderlag. Den 

främsta anledningen var att alla kranar produceras mot kundorder, vilket innebär att det sällan 

produceras två likadana kranar. Detta medförde att det fanns mängder av pappersritningar 

samlade i ritningsskåp ute i verkstaden, och att hålla dessa uppdaterade var svårt säger Patrik 

Johansson, examensarbetare vid Hiab under våren 2013, vid en skriftlig intervju. Westman 

(2007) skriver att Hiab innan digitaliseringen använde ett MRP-system (Material Resource 

Planning) för att räkna ut materialbehovet, men variantfloran var dock så stor att endast ett 
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fåtal av de anställda förstod hur systemet fungerade och kunde dra nytta av det. Detta ledde 

till att det inte gick att sekvensstyra eller synkronisera verksamheten. 

Dahlquist (2007) skriver att materialförsörjningschefen Tomas Blomberg arbetade i ett 

projekt för att öka överblicken och kontrollen i verkstaden för att komma tillrätta med dessa 

problem. Efter att projektet genomförts ökade leveranssäkerheten från 30-40 % till cirka 90 % 

och produktiviteten ökade med cirka 15 % under halvåret efter att ändringarna införts.  

När förändringarna genomfördes valde Hiab att behålla systemet med stationer i monteringen 

istället för att byta till monteringslinor. Patrik Johansson beskriver att flödet av produkter i 

fabriken är manuellt taktat, vilket för Hiab innebär att när en station är klar med sitt arbete och 

tiden är slut flyttas produkten vidare till nästa station med hjälp av traverser i taket. Vid varje 

station finns en dator där montören kan se varje kran i fabriken och var den befinner sig via 

den egenutvecklade programvaran LetsC som läser från produktionsledningssystemet BaaN. 

Det finns även möjlighet att plocka fram ritningar och instruktioner för den specifika kranen 

som monteras vid stationen. Westman (2007) skriver att om ett problem uppstår kan montören 

mata in ett meddelande i dataterminalen som sedan blir synligt på samtliga displayer vid de 

utplacerade datorerna. På detta sätt är alla medvetna om vad som har hänt och om de berörs 

av problemet. Samma system används i datorer i truckarna, vilket gör att alla kan se var olika 

produkter används och att truckförarna enkelt kan lägga nya beställningar. Systemet gör det 

också möjligt att se om någon arbetsgrupp vid en station börjar halka efter och vilken annan 

arbetsgrupp som lättast kan avvara någon för förstärkning. 

9.3 Sammanfattning av omvärldsanalys och tillgängliga lösningar 

Analysen av tillgängliga lösningar visar att det finns en mängd programvaror för att skapa, 

hantera och visualisera produktionsunderlag. Många av programvarorna fungerar på liknande 

sätt; CAD-filer importeras till programvaran för att skapa underlag som sedan kan visualiseras 

med hjälp av någon typ av viewer, antingen via programvaran eller via en html-viewer.  

Några av lösningarna är skapade av företag som erbjuder programvaror för både CAD och 

skapande av produktionsunderlag, de som undersökts närmare i detta examensarbete är 

Dassault Systemès, Autodesk, PTC och Siemens. Samtliga av dessa företags programvaror för 

skapande av produktionsunderlag är kompatibla med de övriga företagens CAD-datafiler, 

antingen via extra tillägg eller via hantering av CAD-neutrala format så som till exempel 

STEP och IGES. Programvarorna ger också möjlighet att konfigurationsstyra underlaget 

genom att använda ett PLM-system för att låta CAD-filerna vara associativa.  

Adobe Manufacturing, Lattice Technology och SAP Visual Enterprise skiljer sig från de 

tidigare nämnda programvarorna genom att inte ha ett specifikt CAD-program kopplat till 

grunden i programmet. Programmen konverterar istället de största CAD-programmens filer 

till sitt eget filformat (3D PDF, XVL respektive RH och VDS). Dessa programvaror erbjuder 

möjlighet att använda data som är kopplad till ett PLM-system eller ett affärssystem för att på 

så sätt konfigurationsstyra det underlag som skapas. Adobe Manufacturing och Lattice 

Technologys programvaror samarbetar dessutom med varandra genom att Lattice Technology 



 

42 

 

kan ta in 3D PDF-filer och andra CAD-format, skapa produktions underlag och sedan 

publicera detta till 3D PDF-format som kan öppnas upp i Adobe Reader (Adobe, 2013c). 

Det program som särskiljer sig mest från de övriga programvarorna som undersökts är SAP 

Document Manufacturing. SAP DMS är en del i affärssystemet SAP som kan användas för att 

hantera dokument av olika slag. På så sätt är SAP DMS en modul som har fler funktioner än 

att enbart skapa produktionsunderlag. Konfigurationsstyrningen sker direkt i programmet som 

har en inbyggd in- och utcheckningsfunktion. Det är även integrerat med Microsofts 

applikationer, vilket gör det möjligt att skapa och ändra dokument i dessa. I övrigt har SAP 

DMS genom en extra modul liknande funktioner, dock enklare, som övriga programvaror 

med kompabilitet för de största CAD-programmen och visningsfunktion med möjlighet att 

rotera, panorera och zooma i modellen bland annat. 

De företag som ingår i omvärldsanalysen i detta examensarbete arbetar alla med produktion 

där produkterna tillverkas i relativt små volymer, alltså ingen massproduktion, precis som vid 

BAE Systems Hägglunds. Företagen utför också den största delen av monteringen manuellt. 

För att skapa digitalt produktionsunderlag använder företagen sig av olika tillvägagångssätt. 

Saab Aerostructures skapar sina 3D-modeller i CATIA V5, samlar all data i PDM-systemet 

Enovia och gör sedan beredningen i Delmia. GKN Aerospace Engine Systems använder 

istället Siemens Teamcenter för att skapa underlag och sammankopplar sedan detta med 

affärssystemet SAP för att visualisera underlaget för bland annat operatörerna. Hiab i sin tur 

har skapat en egenutvecklad programvara kallad LetsC som sammankopplats med 

produktionsledningssystemet BaaN för att visualisera produktionsunderlaget i verkstaden. 

Detta visar tydligt att det finns olika sätt att angripa problemet med digitalisering. 

De företag som ingår i omvärldsanalysen har haft positiva upplevelser av att digitalisera sitt 

produktionsunderlag. Saab säger bland annat att det har blivit lättare att bygga rätt, att 

kvaliteten blivit jämnare och att kostnaderna för ändringar har blivit lägre. För Hiab ökade 

leveranssäkerheten snabbt från 30-40 % till cirka 90 % och produktiviteten ökade med cirka 

15 % under halvåret efter att ändringarna genomförts. Det har också blivit lätt att snabbt 

kunna se statusen för monteringen och överblicka processen. Saab säger att de även stött på 

en del problem vid implementeringen av det digitaliserade arbetssättet. Bland annat har 

kunder och underleverantörer olika förmågor att ta emot 3D-baserat underlag. Man 

underskattade även utbildningsbehovet av personalen när implementeringen skulle 

genomföras. Saab rekommenderar därför att organisationens förmåga kartläggs tidigt i 

processen, och att processen bör kunna anpassas efter metodiken istället för tvärtom. 

Företaget rekommenderar även att alla ska göras medvetna om att samma krav gäller för det 

digitala underlaget som för pappersunderlaget, samt att en förändring som kan innebära mer 

arbete för den enskilde kan leda till förbättringar för andra och för företaget som helhet. 
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10 Utvärdering av programvaror 

I detta kapitel beskrivs valet av programvaror för vidare utvärdering, samt vilka 

programvaror som valts bort och varför. Kapitlet beskriver även metoden som används för 

utvärdering av de programvaror som valts ut för tester tillsammans med resultatet för 

utvärderingen. 

10.1 Val av programvaror för utvärdering 

Då examensarbetet pågår under en begränsad tid krävs en selektering bland de programvaror 

som hittats under eftersökningarna för att uppnå största möjliga värde i utvärderingarna för 

BAE Systems Hägglunds under denna tid. I samråd med Björn Berglund, chef för beredning, 

produktionsteknik och produktionskvalitet, och Johan Öberg, handledare för examensarbetet, 

valdes följande programvaror ut som intressanta att utvärdera vidare: 

 3DVIA Composer 

 XVL Studio 

 SAP Document Manufacturing System 

 SAP Visual Enterprise Author 

3DVIA Composer ses som en intressant lösning då programvaran ingår i Dassault Systemès 

produktportfölj tillsammans med CATIA V5 som redan används på företaget. Möjligheten att 

kunna integrera denna programvara med de befintliga systemen är därför god.  

XVL Studio är av intresse att utvärdera bland annat tack vare sitt lättviktsformat som skall ge 

möjlighet att hantera mycket stora sammanställningar, något som är viktigt för BAE Systems 

Hägglunds slutmontering. 

SAP Document Manufacturing System skall enligt källor ingå i licensen till SAP, det 

affärssystem som används inom företaget. Denna lösning skulle i så fall kunna vara en stor 

ekonomisk besparing om inga extra kostnader tillkommer. Det är också av intresse för 

examensarbetet att utvärdera en annan sorts hantering av produktionsunderlag än enbart 3D-

framställning.  

SAP Visual Enterprise Author ingår som en delmodul i SAP Visual Enterprise. Att utvärdera 

denna programvara skulle vara fördelaktigt för att få ytterligare en referens mot de övriga 

liknande programvarorna 3DVIA Composer och Lattice Technology. Tyvärr fanns det vid 

tidpunkten för utvärderingen ingen testlicens att tillgå. Någon utvärdering av denna 

programvara kan därför inte genomföras för detta examensarbete. 

De programvaror som valdes bort från vidare utvärdering var; Adobe Manufacturing, 

Autodesk Inventor Publisher, Creo Illustrate och Siemens Teamcenter Manufacturing. 

Programvarorna har valts bort på grund av att det i programvarorna från Autodesk, Creo och 

Siemens med stor sannolikhet skulle krävas en anpassning av filformaten som erhålls från 

CATIA V5, då dessa programvaror i grunden är utvecklade för företagens egna CAD-
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program. Att göra denna anpassning skulle kräva resurser i form av tid och pengar, vilket 

skulle addera en extra kostnad för lösningen. I fallet för Adobe Manufacturing krävs ett flertal 

licenser för att kunna utvärdera programvaran fullständigt, och någon demolicens för dessa 

har ej funnits. Möjligheten att skapa arbetsinstruktioner och publicera till 3D PDF finns även 

via Lattice Technology och skulle därför kunna utvärderas utan att utvärdera Adobe 

Manufacturing. Siemens Teamcenter valdes även bort på grund av dess omfattande lösning 

med PLM-system som BAE Systems Hägglunds inte är i behov av i nuläget. Att använda 

denna programvara skulle innebära att en anpassning till det nya PLM-systemet skulle behöva 

utföras. Alternativt skulle en stor del av programvaran lämnas outnyttjad, inget av dessa val 

skulle vara fördelaktigt för företaget med de förutsättningar som givits.  

10.2 Metod för utvärdering 

För att få ett rättvisande resultat av utvärderingen bör denna utföras på så liknande sätt som 

möjligt för samtliga programvaror. Detta säkerställs i detta examensarbete genom att en 

specifik monteringssekvens väljs ut för att testas i samtliga programvaror tillsammans med ett 

antal kriterier listade i Tabell 7. 

Tabell 7. Kriterier för utvärdering av programvaror. 

Kriterium Beskrivning 

Gränssnitt 

Användarvänlighet, t. ex. möjlighet att bestämma programfönstrets 

utseende, möjlighet att ångra, intuitiva funktioner, logisk uppbyggnad 

osv. 

Funktioner 
Funktioner som t. ex. måttsättning, call-outs, skapa vyer, animering 

osv. 

Uppdatering Hur lätt det skapade underlaget kan uppdateras. 

Import 
Korrekthet vid import av filer samt förmåga att hantera stora 

sammanställningar. 

Export 
Förmåga att exportera underlaget som skapats till filformat som kan 

öppnas av användare utan licens för det utvärderade programmet. 

 

För att bedöma hur de olika programvarorna står sig mot varandra görs en så kallad 

betygsmatris inspirerad av Ulrich & Eppinger (2008). I matrisen ställs varje programvara mot 

de kriterier som beskrivits ovan. För varje programvara finns två kolumner; en kolumn där 

programvarans prestation inom varje kriterium betygsätts mellan 1 och 5, och en kolumn där 

den relativa viktpoängen beräknas utifrån den betydelse kriteriet har tilldelats i procent där 

100 procent är den totala summan för alla kriterier. Programvarorna betygssätts relativt 

varandra och skalan som används beskrivs i Tabell 8. 
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Tabell 8. Skala för betygsättning av kriterier. 

Prestation Betyg 

Mycket dåligt 1 

Dåligt 2 

Medel 3 

Bra 4 

Mycket bra 5 

  

10.3 Beskrivning av programvaror 

I detta avsnitt beskrivs de olika programvarornas gränssnitt, funktioner, 

uppdateringsfunktioner samt förmågor att importera och exportera filer. I slutet av avsnittet 

presenteras en tabell över betygsättningen av programvarorna relativt varandra. 

10.3.1 3DVIA Composer 

I detta avsnitt beskrivs programvaran 3DVIA Composer som tillhandahålls av Dassault 

Systèmes. Den version som utvärderats i detta examensarbete är 3DVIA Composer V6R2013. 

Gränssnitt 

Gränssnittet i 3DVIA Composer visas i Figur 3 och förklaras närmare nedan. 
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Figur 3. Gränssnitt i 3DVIA Composer V6R2013. 

Längst upp i gränssnittet finns menyfliksområdet (1) där varje flik öppnar upp ett område med 

ett flertal knappar för olika funktioner. Flikarna består av huvudområdena Home, Render, 

Author, Styles, Transform, Geometry, Workshops och Window.  

För att visualisera 3D-data används ett område som kallas Viewport (2). I detta område kan en 

eller flera modeller visas i samma eller separata fönster genom att använda ett fliksystem 

kallat dokumentflikar. I detta område finns även en kompass för att välja visningsvy samt en 

ikon för att växla mellan visnings- och animeringsläge. 

I panelområdet (3) kan användaren växla mellan olika paneler så som Assembly, 

Collaboration, BOM (Bill Of Materials) och Views. Egenskapsområdet (4) gör det möjligt att 

hantera egenskaper för de olika funktionerna, till exempel färg- och materialval. 

I område (5) återfinns Timeline, ett område där användaren kan skapa, ändra och spela upp 

3D-animeringar. I 3DVIA Composer kallas varje 3D-modell för en ”actor”. Animeringarna är 

baserade på nyckelbilder där egenskaperna och positionerna för olika actors sparas. 

Animeringen sker sedan genom en mjuk övergång mellan varje nyckelbild.  

Längst ner i gränssnittet i område (4) och (5) i Figur 3 finns en statusrad som bland annat 

visar instruktioner för att använda de olika kommandon som väljs. De olika områdena kan 
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flyttas runt i programmet och användaren kan själv bestämma storleken på de olika fönstren. 

Användaren kan välja att zooma. panorera eller rotera 3D-modellen genom att hålla in olika 

musknappar eller genom att  välja dessa funktioner under Home i menyfliksområdet. 

Funktioner 

En kort beskrivning av de flesta funktioner som finns under de olika huvudflikarna i 

menyfliksområdet visas nedan. 

Home Under denna flik finns möjlighet att dölja/visa vald geometri samt visa den 

geometri som inte valts med hög opacitet. Val av geometri kan göras bland 

annat genom att klicka med datormusen på specifika delar, efter färg eller 

genom att dra en sfär över de delar som skall väljas. Här finns även ett 

förstoringsglas kallat Digger som kan användas för att skapa närbilder på 

utvalda delar. Under Home kan även olika vyer ställas in och sprängskisser kan 

skapas linjärt, sfäriskt eller cylindriskt. 

Render Under Render kan användaren välja hur 3D-modellens utseende skall 

framställas, bland annat finns alternativen att visa modellen verklighets troget, 

verklighetstroget med markerade linjer eller som en svartvit illustration. Render 

ger även möjlighet att bestämma skärpedjup i bilderna samt ställa in ljus och 

skuggor med färdiga eller egna ljuskällor. Det finns också möjlighet att välja om 

det skall synas en yta under modellen i form av ett rutnät, spegling eller skugga 

för att skapa tydligare perspektiv i bilden.  

Author Author ger möjlighet att skapa anvisningar till de instruktioner som kan skapas i 

3DVIA Composer. Under denna flik finns en funktion för att markera utvalda 

områden genom så kallad ”redlining”. Det finns även möjlighet att skapa 

etiketter med artikelnummer, GD&T-information, area, volym, rörlängd och 

koordinater. Genom måttfunktionen kan användaren markera längdmått, 

diameter-/radiemått, avstånd mellan komponenter, vinklar och koordinatsystem. 

Under denna flik finns även möjlighet att skapa genomskärningar samt infoga 

bilder, vektorbilder, textrutor och ikoner.  

Styles Under Styles finns möjlighet att välja fördefinierade stilar för olika ”actors” samt 

skapa och hantera egna stilar.  

Transform Under denna flik kan komponenterna i modellerna flyttas genom translation, 

rotation eller genom att fritt dra i modellen. Det går även att justera modellerna 

efter en linje, låsa positioner, kopiera förflyttningar och kopiera placeringar. Det 

finns även val för transformation för kinematiska rörelser. 

Geometry Under Geometry kan användaren skapa och hantera egna geometrier för att 

använda som actors. 
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Workshops Under denna flik finns funktionsuppsättningar som hjälper användaren att skapa 

olika utdataformat och utföra olika operationer. Workshops ger även möjlighet 

att kontrollera frigång, undersöka interaktiva kollisioner samt planera 

monteringsvägar. 

Animate Animate ger användaren möjlighet att animera 3D-klipp genom nyckelbilder på 

det sätt som beskrivits tidigare.  

Window Under Window har användaren möjlighet att hantera de fönster som finns i 

3DVIA Composer. 

Uppdatering 

I 3DVIA Composer finns en funktion som heter Update 3DVIA Composer Document som gör 

det möjligt att uppdatera 3DVIA Composer-dokumentet när ändringar i original-3D-datan 

gjorts och samtidigt behålla alla vyer som skapats med tillhörande data samt animeringar. Det 

finns även möjlighet att välja Update Geometry för att uppdatera enstaka komponenter. Ny 

geometri läggs till och gammal geometri raderas automatiskt från det uppdaterade dokumentet 

och både geometri- och metaegenskaper uppdateras. För CATIA-modeller kan data 

uppdateras från den huvudsammanställningsnivå som användaren importerade modellen eller 

modellerna från början, eller från en delsammanställning i huvudsammanställningen. För 

SolidWorks och Pro/ENGINEER kan uppdatering endast ske från den sammanställningsnivå 

som importerades från början. I en del fall kan uppdatering leda till att objekt så som 

sammanställningsgrupperingar, primitiver och dummyobjekt som skapats i 3DVIA Composer 

i produktstrukturen raderas om de inte skapats direkt under huvudnoden eftersom dessa inte 

ingår i CAD-filen.  

Import 

De 3D-format som kan importeras till 3DVIA Composer är; alla 3DVIA Composer-format, 

CATIA V4 och V5, SolidWorks, 3DXML, ACIS, IGES, STEP, Pro/ENGINEER, U3D 

ECMA, STL, VARML, Alias Wavefront, ZAML, 3Dstudio (animeringar och instances stöds 

ej) och Inventor (kräver SolidWorks och Autodesk Inventor Viewer). 

3DVIA Composer kan även importera följande 2D-bildformat; bitmap, jpeg, targa, rgb och 

svg (rasterbilder inkapslade i svg-filer ignoreras). 

Export 

De format som kan exporteras från 3DVIA Composer är; smg, smgXml, smgProj, 3DXML, 

U3D, 3ds, XAML, qrl, obj, stl, exe, bmp, jpeg, tiff, png och avi. Det finns även möjlighet att 

paketera filen tillsammans med 3DVIA Composer Player för att användare utan 3DVIA 

Composer skall kunna öppna filen i en viewer och se de funktioner som sparats med filen.  
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10.3.2 XVL Studio Pro 

I detta avsnitt beskrivs programvaran XVL Studio Pro som tillhandahålls av Lattice 

Technology. Den version som utvärderats i detta examensarbete är XVL Studio Pro Ver. 

11.1c. 

Gränssnitt 

Gränssnittet för XVL Studio Pro visas i Figur 4 och förklaras närmare nedan.  

 

Figur 4. Gränssnitt i XVL Studio Pro Ver. 11.1c. 

XVL Studio Pro har rullmenyer belägna längst upp i meny- och verktygsområdet (1). I 

rullmenyerna finns alla funktioner för programvaran och nedanför dessa finns snabbknappar 

för de mest använda funktionerna. Det finns till exempel möjlighet att välja visningsvy för 

modellen som visas i grafikfönstret (5). För att zooma, rotera och panorera finns både knappar 

i menyraden samt möjlighet att styra detta via knapparna på datamusen. I meny- och 

verktygsområdet kan användaren även välja hur många fönster denne vill visa. 

I Assembly tree (2) visas sammanställningsträdet med strukturen för den modell som öppnats 

och i Manufacture tree (3) visas tillverkningsstrukturen som användaren själv kan bygga upp 

för produkten. Structure panel (4) kan delas upp i två fönster och innehåller information om 

lager, ögonblicksbilder som användaren tar av modellen, monterings- och 

demonteringsstrukturer och så vidare.  
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I Control panel (6) visas information om material, kameravinklar, ljus, layouter och texturer 

och användaren kan även ändra inställningarna för dessa funktioner i detta fönster. I området 

längst ner i programvaran återfinns Edit panel (7) som innehåller ett flertal flikar, bland annat 

för listor av ingående komponenter och sammanställningar, dimensioner och processer, 

funktion för att ändra animeringar samt visa resultat av kollisionskontroller. Längst ner i detta 

område finns även en statusrad som visar beskrivningar av de olika kommandona som väljs. 

Statusraden visar även namnet på den valda komponenten. Alla fönster går att flytta omkring 

så som användaren önskar och storleken på dessa kan justeras.  

Funktioner 

I XVL Studio finns det möjlighet för användaren att välja valverktyg beroende på vad denne 

är ute efter; välja komponenter, sammanställningar eller separata element i komponenterna. 

Det finns också möjlighet att välja om den valda delen eller de övriga delarna skall göras 

genomskinliga i förhållande till varandra samt möjlighet att välja om de funktioner som valts 

skall appliceras på den del som valts, på övriga delar eller på alla delar. Det är även möjligt att 

flytta valda delar genom translation och rotation samt ändra färg på delar eller separata ytor. 

Det finns ett flertal val för visningen av modellen, några av dessa är; verklighetstrogen, 

verklighetstrogen med tecknade linjer samt svartvit illustration. Användaren har även 

möjlighet att ställa in hur noggrant modellen skall återspeglas. Det går även att visa 

hörnpunkter samt välja om koordinatsystem, noteringar, dimensioner och så vidare skall 

visas. Programmet erbjuder även möjlighet att skapa snittvyer. 

De funktioner för måttsättning som finns i programmet är; längd-, diameter-, radie- och 

vinkelmått samt avstånd mellan två delar. Förutom mått finns det även möjlighet att skapa 

noteringar, linjer för att följa delar som förflyttats (trace lines) samt markera områden genom 

att till exempel rita en röd cirkel runt detta. Det finns även en fästfunktion för att enkelt kunna 

montera separata delar på varandra. 

XVL Studio har även funktioner för kollisions-, kontakt- och frigångskontroll samt möjlighet 

att infoga ett flertal olika manikiner (människomodeller). Dessa kan positioneras på olika sätt 

för att undersöka räckvidd bland annat.  

I Structure panel finns som tidigare nämnts ett flertal funktioner. En av dessa är Process som 

är en funktion för att skapa processer för montering och demontering av produkter. En 

monteringsprocess innebär att delar monteras på en huvuddel, och demonteringsprocess 

innebär att delar demonteras från en huvuddel. Utifrån processträdet som användaren skapat 

kan sedan en processanimering skapas automatiskt. De processer som skapas kan sedan 

exporteras som antingen XVL, IGES eller direkt till Microsoft Excel. 

I XVL Studio kan användaren skapa animeringssekvenser genom nyckelbilder på liknande 

sätt som 3DVIA Composer. I XVL Studio finns tre typer av animeringar; Animation, Process 

animation och Disassembly animation. Animation är definierad till komponenter, 

kameravinklar, ljus och material. Process animation representerar en sekvens av animeringar 
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som används i monteringsprocessen och Disassembly animation är relaterad till 

demonteringssekvenser som kan spelas både fram- och baklänges. Programvaran erbjuder 

även möjlighet att skapa stillbilder med modellen i olika lägen som användaren sedan kan gå 

tillbaka till. 

Uppdatering 

I XVL Studio finns en funktion som kallas Auto Update. Detta innebär att användaren har 

möjlighet att automatiskt uppdatera 3D-data i XVL Studio när en ändring har gjorts i 

originalfilen. Användaren kan låta programvaran själv leta efter vilka delar som ändrats 

genom funktionen Auto Detection and Update. Detta görs genom att programmet jämför och 

matchar namnet på delar, egenskaper, CAD ID eller CSV-filer. Användaren bestämmer själv 

vilka krav som ska gälla vid matchningen. Det går även att bestämma hur stor del av modellen 

som skall letas igenom för matchningen. 

När uppdateringen genomförs kan användaren välja om de filer som inte kunde matchas skall 

lämnas kvar eller inte, detta gäller även för monterings- och demonteringsstrukturen. Det går 

även att logga vilka uppdateringar som genomförts. 

Import 

XVL Studio kan importera följande filformat genom funktionen Multi-CAD Direct Import; 

3D XML, CATIA Graphics Representation, CATIA V4 och V5, I-deas, IGES, Industry 

Foundation Classes, Inventor, JT, Parasolid, PRC, Pro/ENGINEER (Creo Parametric, Creo 

Elements/Pro), Solid Edge, SolidWorks, STEP, NX, STL och U3D. 

De filformat som stöds direkt i XVL Studio är IGES, VRML, Parasolid, STEP, Catia V4, DS, 

DXF/DWG, OBJ, STL och U3D. 

Export 

De filformat som XVL Studio kan exportera till är; xva, xv0, xv2, iges, 3ds, dxf/dwg, obj, stl, 

u3d, wrl, bmp, jpeg, png, tiff, dxf, eps, svg, HTML5 och 2D DFX-filer. För användare utan 

programvaran finns möjlighet att gratis ladda ned och installera viewern XVL Player. 

 

10.3.3 SAP Document Management System 

På BAE Systems Hägglunds finns sedan 2012 möjlighet att överföra data från PDA till SAP 

via så kallade Document Info Records (DIR’s), vilket är en del av SAP Document 

Management System. En DIR är ett SAP-objekt som ett ”fysiskt” dokument är kopplat till. 

Detta ger möjlighet att genom SAP visa till exempel artikelbeskrivningar med tillhörande 

dokument så som ritningar. På BAE Systems Hägglunds sker visningen av dokumenten 

genom en länk till det så kallade Tittskåpet, en egenutvecklad visningsfunktion i PDA. Det 

skall också finnas möjlighet att visa E-BOM och M-BOM för de olika fordonen samt 

inspektionsdokument/checklistor, inspektionsprocedurer, instruktioner/beskrivningar, 

operationsbeskrivningar och monteringsinstruktioner. Det finns dock ingen utvecklad metod i 

dagens läge för hur denna funktion skulle kunna användas i slutmontaget. 
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För att utreda vad som skulle krävas för att använda denna typ av lösning ute i produktionen 

krävs ett omfattande arbete angående bland annat licenser, visningsfunktioner och metoder. 

En utvärdering av modulen skulle även kräva ett antal stora konfigurationer av SAP samt en 

utbildning av författaren i affärssystemet. Vid tidpunkten för examensarbetet fanns tyvärr 

varken tid eller resurser för detta. I samråd med Johan Öberg, handledare för examensarbetet, 

bestämdes därför att utvärderingen av SAP DMS utgår ur examensarbetet. 

Konceptet med SAP DMS som en lösning för digitalisering är dock av stort intresse för BAE 

Systems Hägglunds då företaget ser fördelar med att utnyttja de licenser som finns i företaget 

till fullo. Under examensarbetet har det även framkommit att GKN Aerospace Engine 

Systems har använt SAP i sitt arbete med att övergå till digitaliserat produktionsunderlag med 

lyckat resultat. SAP DMS bör därför inte uteslutas som lösning utan utvärderas vidare i en 

mer omfattande utredning.  

10.3.4 Betygsättning av programvaror 

I detta avsnitt betygssätts de utvärderade programvarorna i relation till varandra enligt den 

metod som beskrivits i avsnitt 10.2. Resultatet av betygsättningen visas i Tabell 9 och en 

motivering till poängsättningen och kommentarer till resultatet ges efter tabellen. 

Viktningsprocenten för kriterierna har bestämts i samråd med handledare Johan Öberg. 

Tabell 9. Betygsmatris för utvärdering av programvaror. 

 
Programvara 

 3DVIA 
Composer 

XVL Studio 
Pro 

Kriterium Viktning Betyg 
Vikt-

poäng 
Betyg 

Vikt-
poäng 

Gränssnitt 15 % 3 0,45 4 0,6 

Funktioner 30 % 4 1,2 5 1,5 

Uppdatering 20 % 4 0,8 3 0,6 

Import 20 % 3 0,6 4 0,8 

Export 15 % 5 0,75 4 0,6 

 

Total 
poäng-
summa 

3,8 4,1 

Rankning 2 1 

 

Gränssnitt 

Gränssnittet för 3DVIA Composer är mer avskalat och stilrent än XVL Studio PROs 

gränssnitt eftersom funktionerna delats upp under huvudflikar istället för att läggas synliga 

direkt vid uppstarten. Detta leder dock till att det krävs mer navigering i 3DVIA Composer för 
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att hitta de funktioner som eftersöks om användaren inte har god kännedom om vilken 

funktion som ligger under vilken flik. XVL Studio Pro har de mest använda funktionerna 

tillgängliga i meny- och verktygsområdet längst upp i programfönstret, och alla funktioner 

finns även samlade under Tools. 3DVIA Composers gränssnitt känns modernare 

utseendemässigt än vad XVL Studio Pro gör, dock är namngivningen av de olika funktionerna 

något lättare att förstå i XVL Studio Pro. Båda programvarorna har en utförlig hjälpguide som 

beskriver alla funktioner i programmet. I hjälpguiden för XVL Studio Pro finns dessutom 

”steg för steg”-exempel med tillhörande bilder för en del funktioner, något saknas i 3DVIA 

Composer. Av dessa anledningar ges gränssnittet i XVL Studio Pro något högre poäng än 

3DVIA Composer.   

Funktioner 

Programvarorna har många liknande funktioner, det som skiljer dessa åt är oftast metoden för 

att använda dem. Några funktioner skiljer dock programvarorna åt, till exempel finns det i 

XVL Studio möjlighet att infoga manikiner för att undersöka till exempel räckvidd inom en 

modell. Denna funktion saknas i 3DVIA Composer. En funktion som finns i 3DVIA 

Composer men saknas i XVL Studio är möjligheten att skapa egna geometrier direkt i 

programvaran som sedan kan användas som ”actors”. 

Båda programmen erbjuder möjlighet att göra om en E-BOM till en M-BOM. XVL Studio 

Pro har dock en mer uttalad funktion för detta och dessutom möjlighet att exportera strukturen 

till Microsoft Excel. För 3DVIA Composer finns det ingen uttalad metod för att göra detta. 

Det finns också möjlighet att automatiskt skapa animeringar utifrån monterings- och 

demonteringsstrukturen i XVL Studio. 

Båda programmen erbjuder även funktioner för att skapa grafiska underlag så som tekniska 

illustrationer. 3DVIA Composer erbjuder dock bättre möjligheter för användaren att själv 

ställa in till exempel ljus och skuggor. Funktionerna är lättare att förstå för en användare som 

är ovan och det är enkelt att skapa bra bilder. Grafiken är även något tydligare i 3DVIA 

Composer. 

Programvarorna är i princip likvärdiga när det kommer till funktioner förutom på de punkter 

som nämnts ovan. XVL Studio ges dock en högre poäng i denna kategori tack vare 

möjligheten att skapa en M-BOM och exportera denna samt för möjligheten att infoga 

manikiner.  

Uppdatering 

Båda programvarorna erbjuder möjlighet att uppdatera det underlag som skapas automatiskt 

om CAD-datan ändrats, även om en del funktioner måste uppdateras manuellt efter att 

originalfilen ändrats. I XVL Studio Pro finns en funktion som gör att programmet själv letar 

upp de filer som ändrats och sedan byter ut dessa. Detta kräver dock att datan har konverterats 

till XVL-format. 3DVIA Composers uppdateringsfunktion är lättare att förstå och kräver inte 

lika många inställningar, dock krävs det att användaren själv vet vilka filer som måste 
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uppdateras. Enkelheten i uppdateringen gör dock att 3DVIA Composer får högre poäng än 

XVL Studio Pro i denna kategori.  

Import 

XVL Studio kan importera något fler CAD-format än vad 3DVIA Composer kan göra. Detta 

bör dock inte vara ett problem i det fall programvaran skulle användas på BAE Systems 

Hägglunds eftersom CATIA V5 är den programvara som används på företaget och kan 

importeras i båda programmen. I det fall ett specifikt CAD-format skulle behöva importeras i 

3DVIA Composer och detta inte är möjligt skulle filen eventuellt kunna konverteras till STEP 

eller IGES i originalprogrammet och på så sätt importeras. 3DVIA Composer kan även 

importera 2D-bildformat, något som XVL Studio inte kan men som inte heller är den 

huvudsakliga funktionen som programvaran skulle användas till på företaget. 

Ett antal importtest av stora CAD-sammanställningar från CATIA V5 gjordes för att testa hur 

väl detta fungerar i programvarorna. Som testobjekt valdes ett chassi tillhörandes ett av 

företagets stridsfordon. Ingen av programvarorna klarade av att importera 

huvudsammanställningen för chassit med de förutsättningar som den dator som användes för 

testet hade (2,4 GHz processor och 6,00 GB RAM-minne). Programvarorna försökte länge 

läsa in sammanställningarna till dess att antingen ett felmeddelande visades eller importen 

avbröts efter cirka tjugo minuter då det inte längre ansågs rimligt att användaren skall ha tid 

att vänta så länge på att öppna en sammanställning. Ytterligare ett test utfördes med det 

största delsystemet i chassit, drivenheten, med samma resultat. För att ändå kunna utvärdera 

hur mycket importtiden skiljer mellan programvarorna gjordes ett tredje test med ett mindre 

delsystem; bränslesystemet. Tiden för att importera detta i 3DVIA Composer och XVL Studio 

Pro var 1 minut och 52 sekunder respektive 3 minuter och 54 sekunder, en skillnad på cirka 2 

minuter. Detta skulle kunna ses som en klar fördel för 3DVIA Composer, dock var 

korrektheten vid import lägre än för XVL Studio Pro. Ett flertal komponenter i form av 

nipplar och kopplingar saknades vid importen till 3DVIA Composer, dessa återfanns dock i 

XVL Studio Pro. Skillnaden i importtid kan även bero på att standardinställningarna som 

användes vid importen eventuellt skiljer sig mellan programvarorna. Ett försök gjordes även 

där delsystemen importerades ett och ett till samma dokument, något som fungerade i båda 

programvarorna så länge delsystemet inte överskred gränsen för hur stora CAD-

sammanställningar programvarorna kan importera åt gången. 

Då importtiden är relativt lång för de båda programmen anses korrektheten vara av större vikt 

och XVL Studio Pro får därför högre poäng i denna kategori. 

Export 

Båda programvarorna har relativt likvärdiga exportformat utöver programmens egna 

filformat. Det som skiljer programvarorna åt främst är exportformaten för att användare som 

inte innehar programvarorna skall kunna visualisera filerna i 3D-format. I 3DVIA Composer 

är det möjligt att spara filen som ett ”package” vilket innebär att filen paketeras med 3DVIA 

Composer Player. På så sätt kan filen öppnas på en dator utan 3DVIA Composer och 

användaren kan granska 3D-filen. I XVL Studio Pro kan filen exporteras som HTML5-fil och 
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sedan öppnas i en viewer för granskning via en webbläsare som stödjer HTML5. Detta kräver 

dock att mottagaren har en webbläsare av denna typ. Ett annat alternativ är att användaren 

laddar ned XVL Player som är en gratis viewer som använder sig av Windows och Internet 

Explorer eller Mozilla Firefox. 3DVIA Composers metod ställer mindre krav på mottagaren 

av filerna och har därför givits högre poäng än XVL Studio Pro. 

Kommentarer till resultatet 

Den sammanlagda betygsättningen efter viktningen visar att XVL Studio Pro får den högsta 

rankningen. Eftersom programvarorna liknar varandra i mångt och mycket hamnar de nära 

varandra i den totala poängsumman. Tack vare XVL Studio Pros möjligheter att skapa M-

BOM och infoga manikiner samt den mer korrekta importen vid testet får programvaran den 

högsta totala poängsumman och rekommenderas över 3DVIA Composer. I Bilaga C visas en 

kostnadsuppskattning för XVL Studio som tagits fram via Condesign AB som är en av Lattice 

Technologys återförsäljare i Skandinavien. 

 

10.4 Uppfyllande av kravspecifikation 

För att ytterligare utvärdera programvarorna görs en kontroll mot kravspecifikationen som 

skapats tidigare under projektarbetet. Kontrollen visar att båda programvarorna uppfyller de 

flesta skall-kraven, det finns dock några punkter som bör tittas närmare på. Att lösningen skall 

uppfylla säkerhetskraven som ställs från IT-avdelningen gällande åtkomst är en fråga som 

måste lösas när en lösning har valts och metoden för distribution av produktionsunderlaget har 

fastställts, detta gäller även punkten om att produktionsunderlaget skall vara lättillgängligt. 

Den punkt som inte uppfylls helt är möjligheten att hantera det antal artiklar som finns på 

slutmonteringsnivå. Programvarorna som testas kan bara importera CAD-sammanställningar 

från CATIA V5 till en begränsad storlek. Det är möjligt att importera mindre system för att på 

så sätt komma upp i slutmonteringsnivå, detta är dock mer krävande än om det hade varit 

möjligt att importera hela slutsammanställningen på en gång. I övrigt har båda 

programvarorna goda möjligheter att uppfylla skall-kraven samt samtliga bör-krav.     
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11 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som dragits från resultaten av examensarbetet. 

Kapitlet avslutas med en diskussion gällande de resultat och slutsatser som framkommit 

under examensarbetet. 

11.1 Slutsats 

En övergång till ett digitaliserat produktionsunderlag skulle vara fördelaktigt för BAE 

Systems Hägglunds. Möjligheten att konfigurationsstyra underlaget skulle med stor 

sannolikhet leda till en effektivisering av produktionen då det skulle krävas mindre resurser 

för att uppdatera och hantera produktionsunderlaget. I intervjuer med operatörer framgår att 

det största problemet i dag är att produktionsunderlaget ofta ändras allt eftersom felaktigheter 

upptäcks och att dessa ändringar är krångliga att införa i underlaget. Det är dessutom 

tidsödande för operatörerna att leta igenom de tjocka fordons- och ritningspärmarna för att 

hitta det de söker. Genom att införa digitalt produktionsunderlag skulle uppdateringen av 

underlag underlättas då en ändring i underlaget skulle få omedelbar verkan i montaget och en 

signal om att en uppdatering gjorts skulle kunna skickas direkt till montörerna. En 

digitalisering av produktionsunderlaget skulle även innebära att en sökfunktion skulle kunna 

införas, något som skulle spara mycket tid för montörerna.  

Montörerna uttrycker inget behov av 3D-animeringar i deras arbete utan ser en 3D-funktion 

som något som skulle vara ”bra att ha” när ritningarna eller instruktionerna är otydliga. Detta 

stödjs av den forskning som nämnts tidigare i rapporten, nämligen att animeringar är 

fördelaktigt i upplärningsfasen men att fördelarna avtar när operatören lärt sig hur 

monteringen skall ske. Forskning som tagits upp i examensarbetet visar även att 

produktiviteten är högre om informationen visas satsvis istället för sekvenserat. Behovet av 

möjlighet till 3D-animering är större vid beredningen av produktionsunderlaget. I denna fas 

skulle 3D-funktionen kunna nyttjas för att kontrollera montering enligt de tänkta 

monteringsbanorna är möjlig att genomföra och det skulle också vara möjligt att basera 

beredningen på 3D-datan. Att kunna visa underlaget i 3D skulle också underlätta när ett 

montage skall förklaras för parter som inte är insatta i hur konstruktionen ser ut, till exempel 

för kunder eller vid externt montage. Detta ligger dock utanför examensarbetets ramar som 

endast berör det egna montaget. I förlängningen skulle användande av 3D-data för att göra en 

beredning av produktionsunderlaget kunna innebära att 2D-sammanställningsritningarna 

skulle kunna uteslutas för det egna montaget och montörerna skulle istället kunna titta på en 

3D-modell vid eventuella frågetecken. Att välja en lösning där produktionsunderlaget 3D-

animeras skulle kräva utbildning av den personal som skall skapa dessa, både i programvaran 

och i hur visuella arbetsinstruktioner bör utformas för största förståelse hos användarna. En 

metod för att skapa denna typ av produktionsunderlag skulle också behöva upprättas. BAE 

Systems Hägglunds bör av denna anledning undersöka närmare hur stort värde 3D-underlag 

skulle skapa för företaget, både för det egna montaget och för andra instanser. 

En viktig del när en lösning har valts är att välja en lämplig metod för att distribuera 

informationen. Den forskning som har beskrivits i avsnitt 4.1 ”Arbetsinstruktioner” visar att 
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färre fel görs av montörer om informationskällan finns lättillgänglig, detta för att det kräver 

mindre ansträngning för att ta till sig informationen. Mycket av monteringen på BAE Systems 

Hägglunds sker i positioner där det skulle vara ansträngande att ta sig ur fordonet för att ta sig 

till informationen om denna finns en bit bort. Att använda någon form av tålig läsplatta skulle 

i detta fall därför vara lämpligt då informationen skulle vara lättillgänglig och lätt att ta med 

sig under tiden montören förflyttar sig i fordonet. Detta val skulle även uppfylla kravet som 

fastställdes i kravspecifikationen på att produktionsunderlaget skall vara lättillgängligt. 

Baserat de resultat som framkommit av nuläges- och omvärldsanalysen rekommenderas BAE 

Systems Hägglunds att övergå till digitaliserat produktionsunderlag. Förslagsvis kan detta 

göras i två steg. Det första alternativet är att samla alla dokument inklusive ritningar i SAP via 

SAP Document Management System och sedan skapa ett webbaserat gränssnitt som kan 

användas av montörerna ute i verkstaden, förslagsvis via läsplattor. Montörerna skulle på 

detta sätt ha åtkomst till montagelistor, checklistor, ritningar och så vidare och det skulle 

kunna finnas möjlighet att skapa en sökfunktion för att underlätta hanteringen av underlaget. 

Gränssnittet bör även ha funktioner för att bocka av utförda punkter samt rapportera 

avvikelser. Genom att utnyttja den koppling som finns mellan SAP och PDA i dag skulle 

ritningsunderlaget alltid vara uppdaterat med de senaste ändringarna. Det skulle också vara 

möjligt att skicka ut en signal när en uppdatering av underlaget gjorts. Denna lösning kräver 

att en större utredning av hur SAP skall kopplas mot beredningen görs. Eftersom SAP inte 

används i syfte att visa produktionsunderlag i dag måste en metod för detta utarbetas. 

Lösningen skulle dock kunna införas relativt snabbt då SAP redan finns inom företaget och 

används aktivt.  

Nästa steg skulle vara att införa möjlighet att nyttja 3D-data från konstruktionsavdelningen 

vid beredningen och basera produktionsunderlaget på detta. Detta skulle kunna leda till att 

2D-sammanställningsritningarna kan uteslutas från underlaget och att montörerna istället får 

möjlighet att titta på 3D-modeller i det fall det krävs. Den rekommenderade programvaran för 

detta är XVL Studio Pro baserat på den utvärdering som gjorts under examensarbetet. Om 

SAP används som lösning för att hantera det digitaliserade produktionsunderlaget skulle det 

vara av intresse att överväga SAP Visual Enterprise som en ytterligare en lösning för att 

införa 3D-data. Att välja en extra modul till SAP skulle med stor sannolikhet kräva mindre 

konfigurering för att processen skulle fungera smidigt. För att införa denna lösning skulle det 

även krävas en utredning av hur PDA skall integreras med den programvara som väljs samt 

hur andra instanser kan nyttja denna typ av data. Ett enklare business case för dessa två steg 

har upprättats och visas i Bilaga D – ”Business Case” där poster för kostnader och besparingar 

listas. 

Genom att digitalisera produktionsunderlaget skulle samtliga krav i kravspecifikationen kunna 

uppfyllas. Kraven på konfigurationsstyrning kan uppfyllas genom att koppla underlaget till 

PDA och SAP. Detta skulle leda till ett snabbt genomslag av ändringar i 

produktionsunderlaget ute i montaget samt att kvaliteten på produktionsunderlaget blir högre 

än det nuvarande. I ett digitalt produktionsunderlag finns det precis som i pappersunderlag 

möjlighet att visa var artiklar skall sitta, i vilken ordning de skall monteras samt de krav som 
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finns på monteringen som i dag ligger i artikelbeskrivningen. Sättet att presentera detta på 

avgörs av vilken lösning som väljs. Den lösning som presenterats ovan skulle även uppfylla 

kravet på att lösningen kan integreras med nuvarande programvaror, detta oavsett om endast 

ett eller båda stegen tas då XVL Studio Pro har möjlighet att importera filer från CATIA V5. 

Det problem som kan uppstå är XVL Studio Pros oförmåga att importera stora 

sammanställningar. Detta kan du avhjälpas genom att importera en delsammanställning i 

taget. Eventuellt skulle problemet kunna lösas genom att en mer kraftfull dator används.  

En digitalisering av underlaget med sökfunktion skulle också uppfylla kravet på att det skall 

vara lätt att leta i om en sökfunktion införs. Att underlaget skall vara lätt att förstå och hantera 

kräver att den lösning som väljs inte är svårare att förstå än dagens underlag samt att 

montörerna får en grundlig utbildning i hur det digitala underlaget används, något som inte 

bör vara något problem med den lösning som presenterats ovan. Gällande uppfyllandet av de 

säkerhetskrav som ställs av IT-avdelningen för åtkomst av underlaget måste en standard för 

detta utarbetas av BAE Systems Hägglunds. Denna standard skall dock inte medföra att det 

krävs stora ansträngningar för montörerna för att komma åt underlaget då det ökar risken att 

underlaget inte används. 

Kravet på att lösningen för digitalisering av produktionsunderlaget skall spara in pengar 

jämfört med dagens arbetsmetod kan uppfyllas genom den tid som skulle sparas in på 

ändringar och uppdatering av underlag. Även kostnaderna och tiden för utskrift av 

pappersunderlag skulle minska drastiskt eftersom fordons- och ritningspärmarna skulle utgå 

liksom de ändringarna som i dag görs via utskrifter. Detta skulle även vara en vinst för miljön 

då en stor mängd papper skulle sparas in. Att övergå till digitaliserat produktionsunderlag 

skulle även kunna leda till effektiviseringar och kortare ledtider i 

produktutvecklingsprocessen då ett digitalt underlag kan kommuniceras effektivare mellan de 

olika avdelningarna än ett pappersunderlag. Att ta steget över till att införa 3D-data i 

produktionsunderlaget och basera beredningen på denna skulle kunna ge den största 

besparingen då 2D-sammanställningsritningarna för integration av systemen i så fall kan tas 

bort. En undersökning som gjorts vid konstruktionsavdelningen på BAE Systems Hägglunds 

(Hörnqvist, 2010) visade att det inför ett orderprojekt för Norge beräknades läggas cirka 7830 

timmar på att skapa sammanställningsritningar. Om dessa ritningar tas bort kan detta arbete 

enligt uppskattningar som gjordes av Hörnqvist vid ett möte under examensarbetet minskas 

med cirka 50 %, vilket i det här fallet motsvarar cirka 3915 timmar. Detta skulle innebära att 

det skulle krävas betydligt mindre arbete vid konstruktionsavdelningen. Det är dock värt att 

notera att belastningen vid beredningen skulle stiga, dock inte i den omfattning av timmar 

som sparas in vid konstruktionsavdelningen. Att basera beredningen på 3D-underlag från 

konstruktionsavdelningen skulle även kunna innebära att företaget kan arbeta parallellt med 

konstruktion och beredning då ritningen inte längre behövs för beredningen. Detta skulle 

kunna korta tiden för produktutvecklingsprocessen inom företaget. Om underlaget skulle 

baseras på en 3D-modell istället för ett flertal ritningar vars vyer måste uppdateras vid varje 

ändring skulle även risken för att fel ritning skickas till beredningen minskas och kvaliteten på 

produktionsunderlaget skulle på så sätt höjas. Besparingarna måste ställas mot de kostnader 

som uppstår i form av licensavtal, implementering och underhåll av programvaror, utbildning 
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av personal samt införskaffande av läsplattor eller dylikt. Många av dessa kostnader är dock 

initiala. 

Det bör-krav som listats i kravspecifikationen angående att göra det möjligt att förstå 

underlaget utan tidigare erfarenhet av liknande montering skulle kunna underlättas av att 

erbjuda 3D-representation av underlaget för dessa. Denna typ av underlag skulle fungera som 

stöd till det ordinarie produktionsunderlaget som alla montörer bör utbildas i att använda. En 

3D-funktion skulle också göra det möjligt att enkelt kunna verifiera att operationer och 

material läggs i rätt ordning samt underlätta granskningen av produktionsunderlaget för 

beredningen. Denna funktion skulle som tidigare nämnts även kunna vara av stort värde vid 

externt montage, presentationer samt förklaringar av särskilt komplicerade 

monteringsoperationer. Ett digitalt produktionsunderlag kan också uppfylla bör-kravet för att 

underlätta kommunikationen mellan beredning och montage genom en snabbare återkoppling 

via ett digitalt gränssnitt där avvikelser, ändringar och så vidare kan göras. Värt att notera är 

att detta är bör-krav som skulle kunna ge ”det lilla extra” men som inte måste uppfyllas för att 

lösningen skall vara användbar vid företaget.  

Vid ett slutgiltigt val av en lösning för att övergå till digitalt produktionsunderlag bör även 

övriga instanser som använder sig av produktionsunderlag tas i beaktning, till exempel 

eftermarknad som skapar reparationshandböcker med mera. Detta för att i största möjliga mån 

tidigt kartlägga vilka behov som finns utöver de vid beredningen och montaget som kartlagts i 

detta examensarbete. På detta sätt är det möjligt att anpassa lösningen på en gång till de 

instanser som berörs istället för att lösa problem allt eftersom med olika speciallösningar. Att 

kunna ha en enhetlig lösning för produktionsunderlaget skulle vara fördelaktigt gällande bland 

annat konfiguration och support.  
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11.2 Diskussion 

Vid implementering av digitalt produktionsunderlag måste hänsyn tas till den datorvana som 

finns inom BAE Systems Hägglunds, både vid beredningsavdelningen och vid montaget. I ett 

samtal med produktionsledare Kjell Engquist framkom att det troligtvis skulle krävas ett 

generationsskifte bland montörerna innan ett produktionsunderlag innehållande 3D-

representationer skulle nyttjas till sin fulla kapacitet. Detta antagande görs med hänsyn till den 

datorvana som finns hos montörerna i dag samt de monteringskunskaper som montörerna 

redan besitter. Det användargränssnitt som väljs för användning av montörerna bör därför 

vara så okomplicerat som möjligt för att montörerna skall vara motiverade att utnyttja 

underlaget till sin fulla kapacitet. 

En annan viktig fråga att hantera är vad som skulle hända med det digitala underlaget i det fall 

det skulle uppstå problem med systemet där underlaget lagras. Det bör finnas en lösning för 

att produktionen inte skall avstanna helt i fall detta skulle ske. Det är också viktigt för BAE 

Systems Hägglunds att ta med i beräkningarna om det behövs ett system att växa i eller om 

nivån på den informationsmängd som behövs i dag kommer att vara i samma storleksnivå 

längre fram i tiden. Detta för att undvika att välja en lösning som kommer att behöva bytas ut 

inom en överskådlig framtid.  

Montörerna bör ha möjlighet att styra hur mycket information som ges. Erfarna montörer 

behöver med stor sannolikhet mindre information än en montör som inte har någon tidigare 

erfarenhet av fordonen. För att undvika en överbelastning av information där det är lätt att 

missa viktiga uppdateringar och så vidare bör enbart den information som krävs för en erfaren 

montör visas i första hand. Att sedan kunna välja att visa mer information skulle vara av värde 

för en oerfaren montör som på detta vis kan jobba relativt självständigt. Detta gör att de 

erfarna montörerna slipper ödsla tid på att selektera bort information som inte är nödvändig 

samtidigt som oerfarna montörer stärks i självständigt arbete.  

Det bör nämnas att utvärderingen av programvarorna gjordes genom att importera CAD-

sammanställningar från CATIA V5 med konstruktionsstruktur. Detta skall dock inte påverka 

testresultatet då samma detaljer ingår i både konstruktions- och produktionsstrukturen. Det är 

också möjligt att skapa monteringsstrukturer i båda programvarorna som utvärderats. 

Examensarbetes syfte var att utreda vilka lösningar som finns tillgängliga på marknaden i dag 

och hur dessa skulle se ut och fungera hos BAE Systems Hägglunds. Examensarbetet skulle 

också undersöka vilka för- och nackdelar som finns med dessa lösningar samt vilka 

merkostnader och besparingar som finns. Författaren anser att syftet med detta examensarbete 

har uppfyllts genom en omfattande analys av hur BAE Systems Hägglunds arbetar i dag och 

vilka behov som finns, en noggrann utredning av lösningar som finns tillgängliga på 

marknaden samt en omvärldsanalys av hur andra företag med liknande tillverkning arbetar. I 

slutsatsen beskrivs även de merkostnader och besparingar som finns vid en digitalisering av 

produktionsunderlaget. Resultatet av examensarbetet har kontinuerligt diskuterats och 

kontrolleras med insatt personal vid BAE Systems Hägglunds för att säkerställa dess 

reliabilitet och validitet. 
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12 Rekommendationer för fortsatt arbete 

I detta kapitel presenteras förslag för fortsatt arbete med problemet med digitalisering av 

produktionsunderlag vid BAE Systems Hägglunds. 

Som fortsatt arbete rekommenderas en omfattande utredning av möjligheten att använda SAP 

för att visa produktionsunderlag. Att utnyttja den licens som finns för SAP till sin fulla 

kapacitet skulle kunna vara mycket fördelaktigt ekonomiskt för BAE Systems Hägglunds, 

både vad gäller implementering och support. Att SAP redan finns på företaget och utnyttjas 

till andra funktioner gör att implementeringstiden för att använda systemet till 

produktionsunderlag skulle kunna vara relativt kort jämfört med att införa ett helt nytt system. 

Det bör nämnas att utvärderingen av programvarorna i detta examensarbete enbart gäller de 

angivna versionerna. Det är möjligt att funktioner och gränssnitt skiljer sig mellan olika 

versioner av programvarorna och detta bör tas i beaktning om ett val görs att införa någon av 

dessa. Det är också synd att det inte fanns någon testlicens att tillgå för SAP Visual 

Enterprises programvara för att skapa produktionsunderlag. Det hade varit av värde att kunna 

utvärdera denna programvara då företaget redan använder SAP som affärssystem. Att lägga 

till en modul till SAP skulle kunna vara fördelaktigt jämfört med att välja en programvara 

som inte är direkt integrerad med affärssystemet. SAP Visual Enterprise rekommenderas 

därför att undersökas närmare. 

I slutet av examensarbetet framkom att det PDA-system som används i dag eventuellt 

kommer att bytas ut någon gång inom en översiktlig framtid. PDA-systemet kommer då att 

bytas till ett PLM-system som inte är egenutvecklat. Möjligheten att välja ett system där 

någon form av modul för att skapa produktionsunderlag finns skulle i så fall vara möjligt. 

Detta är ett område som kan vara av vikt att undersöka innan en lösning väljs.  

För att implementera ett digitalt produktionsunderlag krävs en stor anpassning av 

organisationen. Ett alternativ kan vara att börja redan vid konstruktion och arbeta helt 

ritningslöst med 3D-modellen som informationsbärare. Att tidigt i processen arbeta med 

annoteringar i modellen skulle innebära att andra instanser skulle kunna börja arbeta tidigare, 

till exempel beredningen, utan att behöva vänta på ritningar som skapas efter 3D-modellen. 

Även ändringsprocessen skulle kunna gå snabbare om uppdateringen av ritningen skulle 

kunna tas bort och enbart ske i modellen. Detta kräver ett stort utredningsarbete på flera 

nivåer från konstruktion till produktion, men skulle vara av värde att genomföra. 
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Bilaga A – Intervjufrågor till montörer 

I denna bilaga redovisas de grundläggande frågorna som ställdes till montörerna under 15 

februari 2013. Denna metod med få frågor valdes för att öppna för diskussion kring de ämnen 

som frågorna berör och samla in montörernas åsikter med minsta möjliga påverkan på dessa 

av författaren. Resultatet av intervjufrågorna tillsammans med de observationer som gjorts av 

montörerna i arbete kan ses i form av yttranden i Bilaga B – Tolkning av data i termer av 

behov. 

1. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på att förstå produktionsunderlaget?  

2. Om du vore ny på arbetsplatsen, tror du att det skulle vara lätt att förstå och leta 

information i produktionsunderlaget? 

3. Vad skulle kunna underlätta ditt arbete gällande produktionsunderlaget? 
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Bilaga B – Tolkning av data i termer av behov 

Tabell 1. Yttranden och tolkade behov från beredningen. 

Område Yttrande Tolkat behov 

Krav De programvaror som används 

i dag kommer att användas 

även i framtiden. 

Framtagningen av 

produktionsunderlag kan 

integreras med nuvarande 

programvaror. 

De krav på monteringen som 

måste förmedlas ligger i 

artikelbeskrivningen och 

markeras med noteringar på 

sammanställningsritningen. 

Produktionsunderlaget visar de 

krav som finns på 

monteringen. 

Det är ett stort antal artiklar 

som hanteras på 

slutmonteringsnivå, de måste 

kunna hanteras även i 

framtiden. 

Framställningen av 

produktionsunderlaget klarar 

minst det antal artiklar som 

hanteras på 

slutmonteringsnivå. 

Det läggs mycket tid på arbete 

med ändringshantering. 

Produktionsunderlaget håller 

högre kvalitet än det 

nuvarande. 

Ändringshantering 

och kommunikation 

Det är tidsödande och svårt att 

flytta om operationer och 

material i montagelistan via 

MANHub. 

Framställningen av 

produktionsunderlaget gör det 

lättare att verifiera att 

operationer och material läggs i 

rätt ordning. 

Det är svårt för mig som 

beredare att veta om jag gjort 

rätt innan jag lämnar ifrån mig 

beredningen. 

Beredaren kan verifiera att 

produktionsunderlaget är 

korrekt innan det släpps till 

monteringen.  

Det är svårt att hålla 

ritningspärmen uppdaterad. 

Produktionsunderlaget är lätt 

att hålla uppdaterat. 

Det räcker inte med 

kommunikation i form av text 

för att nya montörer skall 

förstå underlaget. 

Produktionsunderlaget kan 

kommuniceras till nya 

montörer på ett lättförståeligt 

sätt. 
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Område Yttrande Tolkat behov 

Verifiering Jag vill ha en bättre verifiering 

för monterbarhet. 

Produktionsunderlaget kan 

verifieras för monterbarhet. 

Nu hittar vi ofta inte problem 

förrän när monteringen sker. 

Produktionsunderlaget kan 

verifieras innan det 

administreras till montaget. 

Det vore bra om vi kunde visa 

sekvensen för monteringen. 

Sekvensen för monteringen 

kan visas i 

produktionsunderlaget. 

Förbättringar Jag vill förenkla upplärningen 

för monteringen. 

Produktionsunderlaget är lätt 

att förstå och hantera för 

montörer. 

Jag vill kunna påskynda 

granskning av ändringar. 

Produktionsunderlaget går 

snabbt och lätt att granska. 

Jag vill få ut ändringar 

snabbare i produktionen. 

Produktionsunderlaget 

underlättar kommunikationen 

mellan beredning och montage. 

Jag vill att 

produktionsunderlaget skall 

vara lättare att 

konfigurationsstyra. 

Produktionsunderlaget är lätt 

att konfigurationsstyra. 

Jag vill förkorta tiden för 

uppdatering av 

produktionsunderlag. 

Produktionsunderlaget går 

snabbt/lätt att uppdatera. 

Vi vill förbättra kvaliteten hos 

produktionsunderlaget. 

Kvaliteten hos 

produktionsunderlaget är hög. 

Vi vill göra en 

kostnadsbesparing om ett nytt 

visuellt produktionsunderlag 

införs. 

Produktionsunderlaget sparar 

in pengar jämfört med dagens 

underlag. 
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Tabell 2. Yttranden och tolkade behov från montaget. 

Område Yttrande Tolkat behov 

Tolkning och 

hantering av 

produktionsunderlag 

Det är många ställen att titta på 

vid montering, montagelistorna 

och ritningspärmarna innehåller 

mycket papper att leta igenom, 

vilket tar tid. 

Produktionsunderlaget är 

lättöverskådligt och lätt att leta i 

vid behov. 

Operationerna på montagelistan 

ligger i fel ordning eller på fel 

station ibland. 

Produktionsunderlaget innehåller 

korrekta ordningsföljder för 

operationer. 

Ritningarna innehåller fel och är 

svåra att tyda ibland. 

Monteringsanvisningarna är 

korrekta och lätta att tyda. 

Det skulle vara svårt att tyda 

produktionsunderlaget om jag var 

ny på montaget. 

Det är lätt att tyda 

produktionsunderlaget utan 

tidigare erfarenhet. 

Man måste ha rutin från liknande 

montering för att kunna montera 

korrekt om man enbart utgår från 

produktionsunderlaget. 

Det går att montera korrekt efter 

produktionsunderlaget utan att ha 

rutin från liknande montering. 

3D-modellerna har förstört 

ritningarna, det var bättre förr då 

de utgick från verkligheten. 

Monteringsanvisningarna har en 

tydlig och korrekt återkoppling 

till verkligheten. 

Det är bra att ritningspärmen och 

montagelistan är lättillgängliga. 

Produktionsunderlaget är 

lättillgängligt. 

Jag har försökt använda 3D-

modeller själv men saknade 

kunskap och licenser för att hitta 

det jag sökte så jag gav upp. 

Det är lätt att hitta det som söks i 

produktionsunderlaget utan 

omfattande utbildning och 

personlig beställning av licenser 

för mjukvara. 

Ändringshantering Jag lägger mycket tid på att tyda 

ändringar i 

produktionsunderlaget. 

Ändringar i 

produktionsunderlaget går fort att 

tyda. 

Jag lägger mycket tid på att 

jämföra listor där ändringar 

införts med montagelistan och 

noterar ändringarna i den. 

Ändringar införs med lätthet i 

produktionsunderlaget. 

Det är frustrerande och 

förvirrande när ändringar som jag 

upptäckt och noterat förs in i 

systemet långt senare och sedan 

återförs till mig. 

Ändringar i 

produktionsunderlaget är lätta att 

genomföra och underlaget är lätt 

att uppdatera. 
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Område Yttrande Tolkat behov 

Ändringhantering 

forts. 

Det saknas ibland 

positionsnummer på ritningarna 

när ändringar genomförts, vilket 

gör det svårt för mig att veta var 

nya artiklar skall monteras.  

Monteringsanvisningarna visar 

tydligt vad ändringar består av. 

Förbättringar Jag vill ha korrekta 

montagelistor. 

Produktionsunderlaget är korrekt. 

Om det införs ändringar där en ny 

artikel förs in eller en befintlig 

artikel flyttas eller tas bort vill jag 

ha nya ritningar med uppdaterade 

positionsnummer. 

Monteringsanvisningarna är alltid 

uppdaterade med de senaste 

ändringarna och visar tydligt vad 

ändringarna består av. 

Ändringar borde ske nere i 

montaget och införas snabbt, inte 

som i dag då de går igenom en 

lång process uppe på kontoret. 

Produktionsunderlaget är lätt att 

uppdatera för att införa ändringar. 

Jag vill se bättre ritningar. Monteringsanvisningarna är 

korrekta och tydliga. 

Ny hantering av 

produktionsunderlag 

Jag vill kunna se var artiklar skall 

sitta och hur de ska monteras. 

Produktionsunderlaget visar var 

artiklar skall sitta och hur de ska 

monteras. 

Jag vill att produktionsunderlaget 

skall vara lätta att komma åt och 

hantera. 

Produktionsunderlaget är lätt att 

komma åt och hantera. 

Jag vill inte behöva logga in varje 

gång jag behöver komma åt 

produktionsunderlaget.  

Produktionsunderlaget uppfyller 

de säkerhetskrav som ställs av IT-

avdelningen gällande åtkomst i 

det fall det digitaliseras, samt är 

lättåtkomligt. 

En ny form av produktions-

underlag får inte vara svårare att 

förstå och hantera än vad det är i 

dag om jag ska vilja hantera det. 

Produktionsunderlaget är lätt att 

tyda och hantera. 
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Bilaga C – Kostnadsuppskattning för XVL Studio 

I denna bilaga visas en kostnadsuppskattning för XVL Studio som tagits fram av Condesign 

AB som är en av Lattice Technologys återförsäljare i Skandinavien. 

Variant Licenskostnad* Funktioner 

XVL Studio Basic + CAD-import 45 000 SEK 
Skapa vyer, noteringar, flytta på delar, 

skapa illustrationer m.m. 

XVL Studio Standard + CAD-import 73 000 SEK Basic + animeringsfunktionalitet 

XVL Studio Pro + CAD-import 160 000 SEK 

Standard + avancerade analysverktyg 

som t. ex. automatisk packningsstudie 

m.m. 

*Maintenance-avgift på 20 % från år 1 tillkommer. 
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Bilaga D – Business Case 

I denna bilaga beskrivs lösningarna som rekommenderas i avsnitt 11.1 ”Slutsats” kortfattat 

och de poster för kostnader och besparingar som kan uppstå i samband med dessa listas. 

Eftersom det skulle krävas en omfattande utredning som går utanför ramarna på detta 

examensarbete för att ta fram exakta kostnader och besparingar har inga siffror listats.  

Steg 1 – Digitalisering av fordons- och ritningspärmar 

Allt produktionsunderlag hanteras via SAP Document Manufacturing System. Detta innebär 

att beredningsdata kopplas till SAP och att sammanställningsritningarna i 2D som används i 

dag behålls. Ett gränssnitt utvecklas för att montörerna skall ha möjlighet att visa 

produktionsunderlag så som montagelistor och ritningar digitalt via läsplattor. I gränssnittet 

finns möjlighet att söka bland produktionsunderlagen via en sökfunktion, bocka av 

genomförda moment och rapportera avvikelser. Det är också möjligt att skicka ut signaler till 

läsplattorna som visar om underlaget har uppdaterats för att göra montörerna uppmärksamma 

på detta. 

Kostnader 

 Utredning av hur SAP Document Manufacturing System kan användas för att hantera 

produktionsunderlag och hur beredningen skall kopplas till SAP 

 Framtagande av metod för hur produktionsunderlag skall skapas, lagras och användas 

 Utveckling av gränssnitt för användning av montörer i verkstaden 

 Inköp av läsplattor 

 Utbildning i skapande och hantering av produktionsunderlaget 

 Integration mellan SAP och programvara för beredning 

 Tester av slutgiltig lösning innan denna tas i bruk 

 Support under och efter implementering 

Besparingar 

 Mindre tid läggs på skapande av produktionsunderlag 

Fordons- och ritningspärmarna finns nu digitalt och behöver inte längre skrivas ut. 

På så sätt frigörs tid som kan användas för värdeskapande arbete. 

 Inga pappersutskrifter 

Inga papper behövs längre vare sig för pärmar eller ändringar. Detta skulle vara en 

stor miljöbesparing. 

 Snabbare genomslag av ändringar 

Alla ändringar sker digitalt, detta innebär att ändringar slår igenom direkt i det 

underlag som används av montörerna i verkstaden. En signal skickas till montörerna 

för att göra dessa uppmärksamma på ändringen.
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 Effektivare arbete i montaget 

Montörerna behöver inte längre lägga tid på att leta igenom tjocka pärmar för att 

hitta det som eftersöks eller för att införa ändringar i produktionsunderlaget. 

 

Steg 2 – Införande av 3D-data i produktionsunderlag 

3D-data från konstruktion används för att bereda produktionsunderlaget. Ett gränssnitt med 

samma funktioner som i Steg 1 utvecklas med tillägget att montörerna nu kan öppna upp 3D-

modeller av de artiklar som skall monteras. 2D-sammanställningsritningar för det egna 

montaget tas bort då dessa nu är överflödiga eftersom beredningen baseras på 3D-data från 

konstruktionsavdelningen. Kostnaderna och besparingarna förutom de som tagits upp i Steg 1 

listas nedan. 

Kostnader 

 Utredning av hur andra instanser kan ta emot och hantera denna typ av data, till 

exempel inköp och extern montage 

 Vidare utredning av vilken programvara som lämpar sig för att bereda baserat på 3D-

data från konstruktion, förslagsvis av XVL Studio Pro och SAP Visual Enterprise 

 Inköp av licens och underhåll för vald programvara 

 Integration mellan PDA och vald programvara 

 Utbildning i vald programvara 

 Metod för arbetssätt med denna typ av underlag  

Besparingar 

 Tiden för att skapa sammanställningsritningar minskar drastiskt 

Inför ett tidigare orderprojekt för Norge beräknades det av Johan Hörnqvist vid 

konstruktionsavdelningen att cirka 7830 timmar skulle krävas för att skapa 

sammanställningsritningar för integration av fordonets system. Om dessa ritningar 

inte längre behövs i slutmontaget i produktionen och underlaget istället baseras på 

3D-sammanställningar kan denna tid enligt uppskattningar av Hörnqvist kunna 

minskas med cirka 50 % vilket i detta fall motsvarar 3915 timmar. 

 Kortare produktutvecklingsprocess 

Att basera beredningen på 3D-underlag från konstruktionsavdelningen skulle 

innebära att företaget kan arbeta parallellt med beredning och konstruktion då 

ritningen inte längre behövs för beredningen. Detta skulle kunna korta tiden för 

produktutvecklingsprocessen inom företaget. 

 Högre kvalitet på produktionsunderlaget 

Underlaget skulle baseras på en 3D-modell istället för ett flertal ritningar vars vyer 

måste uppdateras vid varje ändring. Risken för att fel ritning skickas till beredningen 

minskar vid användande av 3D-data. 


