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Abstract 

The report describes a prestudy project for Epiroc Rock Drills AB at the department PLM 

Solutions. The company consists of a number of divisions that all work with or are affected by 

CAD models. PLM Solutions has long seen a need for a common methodology but due to the 

priorities of other projects this has been delayed. The purpose of the prestudy was to provide a 

mapping of the CAD methodology at the company today and also investigate the need for 

methodology. Based on the mapping, a recommendation was given of how PLM Solutions 

should proceed with a major methodology project. The recommendation was to create a 

common overall CAD methodology and take advantage of the already existing methods in the 

organization.  

  

As the problem was treated as a prestudy, the method of a prestudy model is also the case. 

The model is general and adapted to fit this particular project. The approach deals with the 

phases: start-up, background analysis and solutions. The background analysis examines the 

current situation analysis using models for interviewing techniques. A larger part of the basis 

for the prestudy rests on interviews with stakeholders. The result is presented based on the 

same phases that the method consists of. The result is a mapping of the methodology and 

needs of the divisions, this is also visualized using a SWOT analysis. The results are also the 

recommendation and requirements based on the interviews and business case. 

 

Continued work should as a suggestion include several more interviews, collecting more 

material from around the divisions, more detailed calculations and a focus on the departments 

that are affected by the models.  

 

 

 

Key words: CAD, methodology, Creo, work method 

  



   

Rev 06, 2018-09-06 M Kjellsson, M Larsson  2 (51) 

Sammanfattning 

Rapporten avhandlar ett förstudieprojekt för företaget Epiroc Rock Drills AB på avdelningen 

PLM Solutions. Företaget består av ett antal divisioner som alla arbetar med eller påverkas av 

CAD-modeller. PLM Solutions har länge sett ett behov av en gemensam metodik men på 

grund av prioriteringar av andra projekt har detta dröjt. Förstudiens syfte var att ta fram en 

kartläggning av den CAD-metodik som finns på företaget idag samt även se vilket behov av 

metodik som förekommer. Utifrån kartläggningen skulle en rekommendation ges i fråga om 

hur PLM Solutions skulle gå vidare vid ett större metodikprojekt. Rekommendationen var att 

skapa en övergripande gemensam CAD metodik och dra nytta av de redan existerande 

metoderna runt om i verksamheten.  

I och med att problemet behandlades som en förstudie utgörs också metoden av en 

förstudiemodell. Modellen är generell och anpassad för att passa just detta projekt. 

Tillvägagångssättet behandlar faserna uppstart, bakgrundsanalys och lösningar. I 

bakgrundsanalysen behandlas nulägesanalysen med hjälp av modeller för intervjuteknik. En 

större del av det underlag förstudien utgörs av, bygger på intervjuer med intressenter. 

Resultatet presenteras utifrån samma faser som metoden utgörs av. Resultatet består av en 

kartläggning av den metodik och behov som finns bland divisionerna, detta visualiseras också 

med hjälp av en SWOT-analys. Resultatet utgörs också av rekommendationen och 

kravspecifikationen som baseras på de intervjuer som utförts samt affärsfallet.  

Fortsatt arbete bör förslagsvis inkludera fler intervjuer, samla in mer material från 

divisionerna, mer utförliga beräkningar och ett större fokus på de avdelningar som påverkas 

av modellerna.  

 

 

Nyckelord: CAD, metodik, Creo, arbetsmetod 
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Abbreviations 

RDE: Epiroc Rock Drills AB 

MR: Mining and Rock Excavation Technique 

business area 

RTE: Rocktec division 

SED: Surface Drilling Equipment division 

URE: Underground Rock Excavation division 

MRS: Mining and Rock Excavation Service 

PLM Solutions: PLM department within RTE 

R&D Research and Development 

 AC Tools Atlas Copco Tools 

CAD: Computer Aided Design 

3D CAD: Three dimensional CAD 

PLM: Product Lifecycle Management 

Pro/E: 3D CAD program Pro/ENGINEER Wildfire 

from PTC 

Creo: 3D CAD program Creo from PTC 

TC: PLM system Teamcenter from Siemens 

Ansys: Simulation and analysis program 

PTC: The company ”Parametric Technology 

Corporation” 

Sharepoint: Internal site (intranet) 

FEM: Finite Element Method 

FEA: Finite Element Analysis 

MBD: Model Based Design 

Designer:  Mechanical or electrical engineer 
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1 Introduction 

1.1 Company and organization 

In 2018 the Mining and Rock Excavation Technique business area and the Hydraulic 

Attachment Tools division became Epiroc AB. The business area and division earlier 

belonged to the global company Atlas Copco AB. Atlas Copco was founded in 1873 and is 

today a worldwide company with customers in more than 180 different countries. The 

company delivers products and services focusing on productivity, energy efficiency, safety 

and ergonomics [1]. 

The split in 2018 occurred because Atlas Copco and Epiroc have different end-markets with 

different demand drivers and demand patterns. The change will ensure that both companies 

have, for instance, the best growth opportunities, fully focused management and the best 

offering in solutions for their specific end-markets.  

Epiroc is a global company manufacturing equipment for mining, infrastructure, and natural 

resources industries. The company is divided in seven divisions: Underground Rock 

Excavation, Surface and Exploration Drilling, Drilling Solutions, Mining and Rock 

Excavation Service, Hydraulic Attachment Tools, Rock Drilling Tools, and Rocktec, see 

figure 1. 

 

Figure 1: The divisions of Epiroc and the department PLM Solutions. 

Epiroc have customers in over 150 countries, over 12000 employees and 23 production 

facilities in North America, Africa, Europe, Asia and Australia, see figure 2. The head office is 

placed in Örebro, Sweden. Epiroc have annual revenue of 30 billion SEK. The biggest 

competitor within the business area is Sandvik AB. 
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Figure 2: World map over the production facilities of Epiroc. The small yellow dots are the facilities and 

the big dots represents in which continent they are placed. There are four facilities in North America, 

one in Africa, seven in Asia/Australia and 11 in Europe. 

The division Rocktec (RTE) includes the department PLM Solutions. PLM stands for Product 

Lifecycle Management. PLM Solutions is responsible for maintaining and supporting the 

PLM-environment for almost all divisions within the Mining and Rock Excavation Technique 

(MR) business area. The department should also provide continued improvements and new 

functionality based on business demands. Global PLM Solutions has over 2300 users and the 

main applications are Teamcenter, Creo and AutoCAD. 

Within Mining and Rock Excavation Technique and with an efficient and competent 

organization PLM Solutions mission is to: 

- Provide a stable and reliable PLM environment for the business by maintaining the 

systems in a standardized way with high quality 

- Shorten the time to productivity for PLM users by providing effective training and 

support according to service level agreements and continuously improving the 

applications. 

- Improve and follow-up business value from PLM by driving the PLM Vision and 

long-term roadmap together with business 

- Deliver right functionality with right quality in a predictive manner to business and 

PLM Operations by delivering projects on time/cost/scope with a clear hand over 

process 

(The information is from PLM Solution’s internal intranet, SharePoint 2018-03-27) 

  



   

Rev 06, 2018-09-06 M Kjellsson, M Larsson  9 (51) 

1.2 Project 

Today the different divisions have different work methods in Creo and PLM Solutions have 

long seen a need to develop a methodology common to all users at Epiroc. The purpose of this 

thesis was to investigate how the users work in Creo today, all modules included, and if a 

common methodology really is necessary. If it was, it should be investigated how they should 

work and why. This sampling of work methods and opinions about methodology should be 

seen as a prestudy for the department to use before starting up a bigger methodology project. 

The objective for this thesis was to set up three different alternatives of how PLM Solutions 

could go forward with the developing and give a recommendation of which one they should 

proceed with. The alternatives were: 

1. To continue the same way they do today. This means a pure mapping on how they 

work today. 

2. Combining existing methods. This involves a mapping of the working methods that 

exists, where methods are put together between the divisions. 

3. A new solution. This implies a suggestion of what to consider when developing new 

methods. It will be based on the theory that is about, among other things, stable 

modeling and employee reviews. 

The alternatives were to be measured and presented with regard to time to productivity. Time 

to productivity is the time for the employees to be productive in their work. The metrics used 

was decided after interviewing Epiroc employees, it will be further explained in 3.3.1 

Business case. The thesis is a qualitative study and the method for the interviews is semi 

structured. The method and its content will be further explained under 3 Method. The 

prestudy was built on mapping of already existing material within the different divisions as 

well as PLM Supports own methods. The mapping was done comparing similarities and 

differences in work methods and needs/requirement.  

The delimitations for the project were: 

 No other systems than Creo will be investigated. 

 No other business area than MR will be investigated. 

 No other country than Sweden will be investigated. 

 The prestudy will not include advanced cost calculations. 

The tools used were: 

 Interviews: individual and focus groups. 

 Prestudy method. 

 SWOT analysis (Analysis of “Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" and 

"Threats"). 

 Flow charts 

When finishing the project this thesis was handed to PLM Solutions to use as material, the 

mapping was the most important result for them. A recommendation was given of which 
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alternative the company should go with as well a proposal of how they should go forward. 

The recommendation was to come up with a new common overall methodology and to use the 

existing methods around the divisions. The reference users that had participated in the project 

or given feedback were invited to a presentation at the department. A similar presentation was 

also made at Örebro University. 
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2 Background 

This chapter will present the background for the prestudy. The headlines that will be presented 

are: Problem, Internal investigations, External investigations and Theory. The theory will 

include the relevant technical areas. 

2.1 Problem 

This thesis will answer the questions about what working methods that exist at Epiroc today, 

if there are any similarities or differences around the divisions, if there are problem areas in 

3D CAD modelling and how the company should proceed if starting up a methodology 

project. It will also tell if the department Applied mechanics could get more value-added time 

if the designers built better models.  

To give an overall description of the problem, it is divided into two parts: company and 

general. 

2.1.1 Company 

When looking into the historical situation of CAD methodologies at Epiroc there are a few 

things to consider according to Per Stedfeldt and Henrik Nilsson (2018-04-04, Senior 

Specialist Solutions Architect PLM and PLM Application Manager Business – R&D at PLM 

Solutions). Since the start of PLM Solutions in 2006 the business has been using 

Pro/ENGINEER Wildfire. Already then, the discussion about CAD methodology and 

common work methods circled around the business. With the early 2D-drawings it came to 

light that this was a big topic and should be applied in a bigger methodology project. The 

methodology was important but was downgraded in priority due to other more urgent issues 

and projects. 12 years later in 2018 the discussions are still circling and local methods are 

created around the divisions, each department has their work methods they are using. The 

need of a common solution is more prioritized, therefore a methodology project is right in 

time. However, it is a big difference now from then. In the past, 2D-drawings were the main 

material for the business. Today is focus on that the 3D-models should include the data from 

the 2D-drawings and more. Technology managers and Vice presidents are thinking in terms of 

complete digital 3D-models. These should include parameters as mechanic, dynamics, 

software, and etcetera. A big step in 2018 was also the implementation of Creo instead of 

Pro/E. 

2.1.2 General 

There is a strong competition in the market today which affects the functionality and quality 

of products due to higher requirements. With higher requirements come more complex 

designs which demands efficient CAD systems and understandable CAD methodologies [2]. 

A smart CAD methodology and understandable work methods are the keys for functional 

flows in industries. The quality of the CAD models determines the level of adaptability, 

flexibility and reusability [3]. The modeling method is important for parametric design due to 

that it is only possible to design adaptive models with good methods. There are several 

methods available but still most of the CAD users are modeling in different ways which 
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adversely affects efficiency due to the lack of reusability as well as the collaboration between 

engineers. Also, different methods give different robustness and flexibility on CAD models. 

Translating data between different CAD systems with a good interoperability is a big problem 

for CAD users. The translator can be as good as they can be but there are still issues 

occurring. Many users experience problems like missing or corrupt data and geometry errors 

when moving 3D models into their preferred system. This problem is common for a lot of 

industries around the world. These problems are getting bigger when more functionality is 

added due to improvements, leading to lost productivity. [4] 

2.2 Internal investigations 

Several bachelor thesis reports have been written at PLM Solutions with topics similar to this 

thesis: 

● Kandelid S. Work method for 3D modelling in Pro/ENGINEER. [5] 

● Åberg M. Skill and knowledge matrix and evaluation tool for CAD-users. [6] 

● Arnesson F. Work method for 3D modelling to simplify transfer to ansys for analysis. 

[7] 

 

The difference between this thesis and the previous is that the previous are actual work 

methods and this thesis is an investigation of the methodology behind the work methods. 

However, the conclusions from the reports build a foundation for this thesis. According to 

Stefan Kandelid in [5 p. 28] “PLM Solutions together with each division, should focus on 

improving the best practice among the users”. Kandelid also implies that the biggest issue for 

the users is with references which points out that these methods should be looked up. Maria 

Åberg was commenting similarly in [6 p.18] that there is a need for “a more homogenous way 

to work in 3D CAD”. She also says that “Today the different departments and even individual 

engineers have different work routines. This leads to problem, both with stability in models 

and assemblies as well as with the handling of models the engineer is not familiar with, 

costing RDE many man-hours”. That implies that a mapping of the different work methods 

should be done to find a more common ground. Under 2.1.2 the problem with data translating 

is described, this was investigated by Frida Arnesson in [7 p. 29] and her conclusion was that 

the understanding between engineers modelling in Pro/E and the Structural Analysist working 

with the models in Ansys, should be increased so “they understand what they can do to 

simplify the transfer and the analysis”. This was taken into account with certain delimitations 

as there was no main focus on the calculation part in this thesis. 

2.3 External investigations 

To investigate how others address the problem, the use of benchmarking was appropriate. The 

company Atlas Copco Tools (AC Tools) in Sickla (Stockholm) have been working with CAD 

methodology for a long time and the objective was to compare their processes and best 

practices with PLM Solution’s. After a focus group with employees at AC Tools (2018-04-27) 

it came to light that they have similar problems but a wider documentation of methods. Many 

of the documents were not up to date but they had documentation which PLM Solutions does 
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not have. The existing CAD rules were suited for the PDM system Intralink. Due to the 

implementation of PDMlink, these rules are not used as much today. The thought with the 

CAD rules was that the user should go through it and really understand it. To understand 

which plane to begin with in a drilling machine, which coordinate system to use, which axis 

to use for axisymmetric things and so on. It all is defined, but there is a lack of using it. AC 

Tools also has rules about numbers and naming, educating packages for new employees and 

an updated methodology for development of complex parts. 

As many other companies, Epiroc included, there is no good methodology for how to create 

models and assemblies, to get effective. The same problems occur at AC Tools; models with 

suppressed or unnecessary features, redoing or fixing models, naming in assemblies, bad 

copies, culture and reviewing models. At AC Tools there are high hopes for MBD and they 

think it is possible to implement, more than they already have. They have had discussions 

with other companies that have the same vision with eliminating drawings. MBD will be 

further explained under 2.4.1 CAD.  

CAD methodology is an area where it is difficult to find facts of what others have done. 

According to Jorge D. Camba et al. [3] there exist specific methodologies used by companies, 

but they are often protected or not public. Although authors have written some specific 

methodologies through best practices and guidelines, the area is still relatively unexplored. 

Jorge D. Camba et al. executed a study where they identified three big modeling strategies, 

Delphi’s horizontal modeling, explicit reference modeling and resilient modeling. The 

modeling strategies are published, explained and tested, and are used by companies to get 

more reusable models. Yannick Bodein et al. [2] raise the problem concerning CAD 

methodology. While better functionality and quality is demanded, product development time 

should decrease. This requires efficient CAD systems and good methodology. Yannick Bodein 

et al. has done a study and according to their observations, company designers and students in 

academic projects does not use the methodologies offered in the CAD systems. This situation 

has negative impact on reusability and collaboration. The purpose was described as [2 p.137]; 

“The purpose of our study is to provide an effective modeling methodology and procedure for 

part modeling in constraint-based CAD tools.” The study was a part of a global research 

framework and the strategy was used, in 2013, at Tata Technologies, which is an engineering 

consultant company.  

2.4 Technical area and theory 

Mechanical engineering is a wide area where several technical areas are included. The thesis 

includes many of these. Below are descriptions of the technical areas and its theory where 

knowledge is considered necessary to solve the problem. 

2.4.1 CAD 

CAD, Computer Aided Design, is the biggest and most important area since the work is about 

CAD methodology. CAD is used by, among others, designers, engineers and architects to 

digitally draw and make technical documentation. [8] To understand the methodology, it is 
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important to get a wide perspective of the area and its content. That includes finding out what 

happened historically. Today, drawings and models are not used the same way as they were 

before and they will not be used the same way in the future. How models are made, which 

tools that are used, what problems that can occur and how models are stored are big areas. 

Models are used for various reasons, for instance, manufacturing, analysis and illustrations. 

In the 1950s, the development of CAD began [9] and since the 1980s, solid modeling has 

played a central role in streamlining the production of technical drawing. [10] Solid modeling 

means creating 3D models that are solid. That is, solid objects and not the external aspects of 

an object which is the surfaces. CAD has developed rapidly and according to Gherghina G, 

Tutunea D and Popa D the end of hand drawing is near. [9]  

Today almost all models are made digitally and the 2D drawing still play a central role since 

they are used for communication in industries. Many companies are at the forefront of CAD 

development. The interest in MBD, Model Based Definition, increases and using it will help 

shorten time-to-market and improve product quality. The concept of MBD means that the 

model is used to gather all of the detailed product information, as exact solid, its associated 

3D geometry and the product’s dimensions and tolerances. No conventional 2D drawing is 

produced. [10]  

Due to the increasing interest of model-based design, the CAD reusability and flexibility 

becomes a central part in the development process. CAD-systems offer a variety of ways 

modeling a part but only a few leads to a part that meets the requirements regarding 

reusability and flexibility. Changing a part can be easy, hard or impossible depending on 

whoever has made it. Reusability is the ability to reuse the geometry in different contexts and 

applications. Flexibility is how easy or difficult it is to change the geometry. [3] A prerequisite 

for having models that can be changed and reused is stable modeling. A stable model is easy 

to find, understand and use, modify and are adapted for the purpose. All users should 

understand and be able to use all models. Stable models are achieved by simple and structured 

modeling. [11]  

Today there are a several methods available for modeling in CAD-systems, but according to 

observations by Yannick Bodein et al. company designers and students does not use the 

available recommendations and guidelines. This reduces the efficiency due to the fact that the 

models become not as flexible and difficult to reuse. It becomes difficult for designers to work 

with each other’s models. Yannick Bodein et al. claim that there is a challenge for companies 

to change requirements during the development phase, when it is required that CAD modeling 

strategies and methodologies are defined. [2]  

The methods at Epiroc are available through system use cases and best practices. A system 

use case, or SUC, is a document that represents a sequence of actions made to achieve a result 

in a system. The document contains pictures and descriptions of the course of actions, it is a 

model for user-system interaction. A best practice is a method, often documented, that explain 

the best way or the standard way to do something. Best practices are a way to maintain the 
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quality in an organization. 

Interoperability is the ability of different systems to work together and communicate with 

each other. [12] It is an issue for engineers using many different tools since there are 

translation problems moving 3D CAD models between different systems. Problems that can 

occur are, for instance, missing or corrupt data, and geometry errors. [4] 

PLM means Product Lifecycle Management and is a system which stores all products through 

the whole lifecycle, from the first idea until the product is removed. Individual parts, 

assemblies and products are stored. Information about the product can be created, stored and 

retrieved. Advantages of using PLM systems include the fact that the company improves the 

product development activity, users find all information in one place and it allows developing 

products in different locations. [13] 

2.4.2 Quality 

Quality Development is important due to the understanding of why the work should be 

performed. A prestudy and a possible project with methodology could mean that the process 

of CAD is more efficient. Efficiency is a part of quality work. Quality Technology is 

something that today is becoming increasingly important. An increased investment in 

offensive quality development is current because the world becomes more borderless with an 

increased global competition and customers are more aware and make greater demands. 

Offensive quality development means a constant work improvement and development. In 

order to continuously improve the processes there are major focus on quality, efficiency and 

adaptability. An important step in productivity and quality improvements is to simplify. 

According to Bo Bergman et al. many of the processes used today are unnecessarily complex. 

[14] 

Changing the processes often means that the workers will need to change their work routines. 

This may be a step hard to accept for the coworkers. For quality work to be successful Bo 

Bergman et al. [14] writes that is it necessary to create good conditions for participation in the 

work. Coworkers are often forgotten, but it is important their needs and expectations are met. 

Keywords that are used are; Communication, delegation and education. 
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3 Method 

3.1 Start-up 

When starting a project it always initiates with a prestudy. The purpose of the prestudy is to 

ensure that the project starts under proper conditions. In some cases the prestudy lead to 

projects being canceled before even starting. An extensive prestudy can be made as a separate 

project, called an investigation project. An investigation project includes a planning, 

execution and closure phase. The prestudy can be seen as a process, see figure 3, and can be 

divided into different milestones, see figure 4. [15] 

 

Figure 3: A general investigation and prestudy process. [15] 

 

 

Figure 4: Milestones for the prestudy [15] 

PLM Solutions has an IT Project model (PSIT) to give a common language to communicate, 

see figure 5. It is a model for running IT projects but it is used for PLM related projects.  

 

Figure 5: The IT project model (PSIT) of PLM Solutions. 

This project has been a part of the initiation, the idea phase. It is often performed as a project 
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on its own therefore there is no common method for it. Because of this, it was decided that the 

prestudy would follow a general model from the book “Projektledning” [15]. The following 

method, seen in figure 6, will be based on the different phases of the prestudy model from 

“Projektledning” [15]. Some headlines have been removed or adjusted to suit this thesis. The 

prestudy could be seen as a pre-prestudy for PLM Solutions Project model.  

 

Figure 6: Milestones for the prestudy used in this project. The milestones are based on the prestudy 

model from “Projektledning” [15]. 

 

3.2 Background analysis 

There is always an historical background which gives a reason why a change should be made 

in a business. The first step is to determine the type of change to be made and thereafter 

perform a thorough background analysis. 

3.2.1 Purpose and goals 

The purpose is the same as the output the project is expected to create. A clear vision of the 

purpose gives a better chance to motivate the different stakeholders. It is also easier to set 

goals when the purpose is known. The goal formulation is the main reason for whether the 

project should start or not. [15] 

The purpose and goals for this prestudy were determined along with the supervisors from 
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specification. The purpose and goals (objective) with this prestudy is presented in 1.2 Project. 

The interviews also had an impact on the outcome of the project.  
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assessment of the current situation. [15] 

For this thesis the stakeholders were elected from Epiroc employees, staff at Örebro 

University, other students and other companies. The stakeholders were elected by the 

researchers in consultation with supervisors at Epiroc and Örebro University. Every 

stakeholder’s purpose will be explained in 4.2.1 Stakeholders.    

3.2.3 Current situation analysis 

The current situation should be mapped and analyzed based on the factors that affect the 

project implementation. The current situation analysis constitutes an important basis of the 

decision. [15] 

The method for this thesis was interviews, internal and external, the main material 

complemented by other research material. SWOT analyzes for each division were also 

conducted based on the interviews to provide a basis for 4.3 Solutions. The SWOT analyzes 

followed a template from “Projektledning” [15] showed in figure 7.  

 

Figure 7: Template of the SWOT-analyzes.[15] The word “organization” has been replaced by 

“division” in this figure.   

To get an overall view of the already existing methods, these were collected, organized and 

stored in PLM Solutions internal intranet SharePoint.  
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use of the preunderstanding and current theory affects the interpretation of the results. [16]       
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interviews. Also, an introduction course called “Introduction to PLM Solutions in Atlas 

Copco” was taken. This was an internal course led by an Epiroc employee. Opinions and 

perceptions about the subject differ between companies, therefore this preunderstanding is 

specific to Epiroc. This will be further discussed in 5.2.1.2.1 Preunderstanding.    

3.2.3.2 Interviews 

For a qualitative study a qualitative interview method is well suited. A qualitative interview 

gives a good picture of the informant’s experiences, thoughts and feelings. There are different 

types of interviews, there are open ones or more structured. The most used one is called semi-

structured. [16] Note that the informants in this thesis refer to the people interviewed. 

The interviews were used as the main method for collecting knowledge of the methods around 

the divisions. The interviews were decided to be semi-structured [16] which means that the 

questions guide was built up with central themes and questions that covers the main topics of 

the study. The choice of a semi-structure was made to give the informants room to speak 

freely, either for themselves or with others depending on if the interviews were made in a 

focus group or individual.  

A focus group is a combination of a group interaction and a particular topic decided by the 

researcher.  The informants have a more contextual understanding of the subject than the 

researcher. This benefits the interaction between the participants and gives the group room for 

open discussions about own experiences and what they are united or disagree about. [17] 

The methods for interviewing were inspired by Bente Halkier et al. and Moncia Dahlen [16, 

17]. Presented below are their steps for an individual interview and for a focus group. 

Individual interview: 

1. Select theme and formulate problem. Use current theory, literature and research. 

2. Choose informants. 

3. Design an interview guide. The guide is especially important when performing a semi 

structured or focused interview. 

4. Get permission to interview the informants. 

5. Interview. When interviewing is it important to pinpoint: 

- Who you are. 

- Why you are there. 

- What you want to achieve. 

- What will happen with the material. 

- How the publication will take place. 

6. Organizing and processing of the collected material. 

7. Analysis of the material. 

8. Presentation of the most important results.  

Focus group: 

A. Who should participate? 
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B. Recruiting of participants. 

C. How many participants? And how many focus groups? 

D. Where will the interviews be held? 

E. How to structure the focus group? 

- How structured should it be? 

- Create a question guide.  

The different phases in an interview affect each other during the process and for qualitative 

studies the process can be custom made. [16] The different steps 1-8 in individual interview 

and A-E in focus group coalesce into one method that is used in this thesis. All the steps were 

considered in all interviews performed. The results will be presented according to step 1-7 for 

individual interviews with the steps A-E included. 

The following table, table 1, is a clarification of how the interview method for this thesis was 

built: 

Table 1: The table is a clarification of how the new method was created. Step describes in which order 

the steps were made. Original method describes how the methods were combined, the numbers 

represent individual interviews and letters represent focus group. 

Step Original 

method 
New method - description 

1 1 Selecting a theme and formulate problem: 

Clarify what problem should be discussed and select themes for 

the interview guide. 

2 2+A+B+C Chose informants: 

Decide who should participate in the interviews. Chose relevant 

informants for the topic.  

3 4+B Get permission to interview the informants: 

Contact the informants and call them to a meeting. For ethical 

reasons there is a requirement for consent, to be informed and on 

confidentiality. [16] 

4 3+E Design an interview guide: 

Create interview guides for each division. The question guide can 

be” loose”, “tight” or “funnel modeled”. The loose one contains a 

few open, introductory questions and the tight model contains 

several, more specific questions. The funnel model starts loose and 

gets more structured in the end. [17] 

5 5+D+E Interview: 

Perform the interviews. 
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6 6+7 Organization, processing and analysis of the collected 

material: 

When the interviews have been completed, they should be 

interpreted. The recorded interviews should be transcribed both to 

give the researcher a better understanding of the material and to 

make it easier to interpret. When transcribing it is important to 

check the writings against the recordings due to that the data easily 

reduces. [16] 

Note that step 8 is the presentation of the results. This will not be treated as a step in the 

method due to that it will be presented overall in 4 Results.  

The combination of two or more methods is called “triangulation”, which means that different 

types of data about the same subject constitute a control of the reliability. With the help of 

triangulation you can increase the validity of the result due to that the data complements each 

other. [17] The choice of triangulation was made to deepen the knowledge and provide the 

project with equal data. The interviews were recorded to make it easier for the researchers to 

analyze the material. 

3.2.4 Scope 

It is possible to clarify the scope of the project in many different ways, it is often done with a 

WBS (Work Breakdown Structure). The idea with the structure is to give a visual image of the 

scope as well as give a basis for realistic analyzes. [15] 

A milestone in this project was the ending of all planned interviews. At that point decisions 

were to be made about measurements and continued work. Therefore the activities were set 

day by day. Due to that, the method for clarifying the scope was to use a WBS with only the 

work packages, not the activities. The WBS was not used for further planning. 

3.3 Solutions 

The solution should in the best way counter the requirements so that the purpose and goals are 

achieved. [15] 

The solution for this thesis was presented as a mapping of already existing methods within the 

different divisions under 3.2.3 Current situation analysis, as well as a mapping of the 

needs/requirements which was presented in 3.2.3.2 Interviews. The solution method is custom 

made for this kind of subject and this thesis. Therefore it will not follow any known method.  

The headings below will present the methods for the measurements, the recommendation and 

the following requirements. 

3.3.1 Business case 

The business case should be investigated before starting a project. This is done by analyzing 
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the utility and comparing the results with the business strategies and goals. In every company 

there is a prioritization of the projects, at PLM Solutions these can be found in the PLM 

Roadmap. The prioritization of the projects is done by the management, therefore is it 

important to be able to prove why the project is to be implemented and what value it will 

give. [15] 

The alternatives for this thesis were to be measured and presented with regard to time to 

productivity. In this case, time to productivity means the time for the employees to be 

productive in their own work. This means from non-value creating time to value creating 

time, where the non-value creating time is the time to productivity. The metrics used was 

decided after interviewing Epiroc employees. It was consulted with the PLM manager at the 

company. To measure the productivity, the department which was affected poorly by bad or 

non-existing methodology, was further investigated. The department had to go over their 

latest projects and measure how much non-value creating time they spent due to bad 

modelling. An inquiry was sent out with ordinary problems based on the bachelor thesis made 

by Frida Arnesson [7]. The problems were to be sorted by value-creating and non-value 

creating problems. The non-value creating problems were translated into non-value creating 

time.  

The calculations were made by using total time spent (hours) and non-value creating time 

spent (hours). This was divided with each other to get a percentage of the non-productive 

time.  

𝑁𝑜𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 (ℎ)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒(ℎ)
= 𝑁𝑜𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 (%) 

3.3.2 Recommendation 

The mapping was a method which was used to recommend which alternative the company 

should proceed with. The alternatives were: 

1. To continue the same way they do today. This means a pure mapping on how they 

work today. 

2. Combining existing methods. This involves a mapping of the working methods which 

exists where methods are put together between the divisions. 

3. A new solution. This implies a suggestion of what to consider when developing new 

methods. It will be based on the theory that is about, among other things, stable 

modeling and employee reviews. 

The recommendation was done comparing and interpreting the results from the mapping and 

business case. 

3.3.3 Requirements 

By collecting requirements from project owner and other stakeholders, a specification can be 

developed. The remit, in this case referring to the specification made for this thesis, is a useful 
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source due to its content. It consists of the original requirements and wishes. [15 p.83] 

The specification will not be a provision but a recommendation of what the project should 

fulfill.  
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4 Results 

This chapter will treat the results for the prestudy method presented in 3 Method. The 

headlines that will be presented are Start-up, Background analysis and Solutions. Due to the 

fact that 3.2.1 Purpose and goals were explained in 1.2 Project, it will not be included in the 

results. 

4.1 Start-up 

According to Bo Tonnquist [15], many companies that have a specific project model often 

also have a prestudy model. PLM Solutions project plan was presented in 3.1 Start-up. When 

investigating further in PLM Solutions own models, it appeared that they had no model for 

how to perform a prestudy. The prestudy method used was therefore custom made to focus on 

the most important headlines.  

4.2 Background analysis 

The section below explains the results of the background analysis. The background analysis 

was a big part of the project due to its importance for the prestudy itself. 

4.2.1 Stakeholders 

For this thesis the stakeholders were elected from Epiroc employee and staff at Örebro 

University in consultation with supervisors at Epiroc and Örebro. The ones that were set up 

from the beginning of the project were: 

● Örebro University: Due to the teachers and students that gave input and feedback on 

decisions and the thesis. 

● PLM Solutions (belong to RTE): Due to that they were the project owners.  

● Underground Rock Excavation (URE): Due to the purpose with the prestudy, to map 

the CAD methods around the divisions. 

● Rocktec (RTE): Due to the purpose with the prestudy, to map the CAD methods 

around the divisions. 

● Surface and Exploration (SED): Due to the purpose with the prestudy, to map the 

CAD methods around the divisions. 

 

Later when the interviews had started the interest for other stakeholders arose. In the 

interviews it came to light that it could be relevant to investigate how others in the business 

are affected by the models, even though they do not create them. These stakeholders were: 

● Mining and Rock Excavation Service (MRS): The department technical 

documentation. Due to that they are affected by the CAD models in their work. Even 

though they do not create the models themselves, they use them in their daily work. 

● Industrial design (belong to RTE): Due to that they are affected by the CAD models in 

their work. Even though they do not create the models themselves that often, they use 

them in their daily work. 

● Applied mechanics (belong to RTE): Due to that they are affected by the CAD models 
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in their work. Even though they do not create the models themselves that often, they 

use them in their daily work. 

 

In the beginning of the project there were discussions about visiting other companies to see 

how they address the problem. Later it was decided to be a company which the supervisor at 

Epiroc had contact with, the company was: 

 Atlas Copco Tools (AC Tools): To be able to perform a benchmarking, AC Tools in 

Sickla was decided to be a stakeholder. 

 

Below is a table of the stakeholders and the role for every individual: 

Table 2: The stakeholders (yellow) that participated in the project and what role (grey) they have at the 

company/university.  

Stakeholder  

  Örebro 

university 

PLM 

Solutions 

RTE SED URE MRS Industrial 

design 

AC Tools Applied 

mechanics 

R
o
le

 

Researchers Supervisor Drilling 

machine 

designer 

Mechanical 

Group 

manager 

(designers and 

FEM-analyst) 

Mechanical 

designer 

Technical 

documentation 

Industrial 

design 

consultant 

PLM 

support 

Specialist – 

Mechanical 

Analysis 

Supervisor PLM 

support 

Drilling 

machine 

designer 

Mechanical 

designer and 

analyst 

Technical 

project 

leader 

    Surface 

modeler 

Applied 

mechanics 

manager 

Examiner Application 

manager 

business 

  Mechanical 

Group 

manager 

(designers and 

FEM-analyst) 

Electrical 

designer 

    Surface 

modeler 

Senior CFD 

Engineer 

Other 

students 

    Mechanical 

designer 

Mechanical 

designer 

    PLM 

support 

Specialist – 

Mechanical 

Analysis 

      Mechanical 

designer 

        Specialist – 

Mechanical 

Analysis 

 

4.2.2 Current situation analysis 

SWOT analyzes for each division were created based on the interviews, see figure 8-13. The 

interviews they were based on will be presented under 4.2.3.2 Interviews.  



   

Rev 06, 2018-09-06 M Kjellsson, M Larsson  26 (51) 

 

Figure 8: SWOT-analysis of the division URE. 

 

 

Figure 9: SWOT-analysis of the division SED. 

Strenghts

- They have an insight that methods are needed.

- People are dedicated and want to be involved in  
creating better work  methods.

Weaknesses

- The systems work poorly.

- Attitude: must finish the task as quickly as possible.

-Bad communication with management.

- Lack of methodology and methods.

- Ownership of methods: They do not know who is 
responsible for methodology.

Opportunities
- Not published methods can be used by the whole 

organization.

- An unfinished  CAD methodology project.

Threats
- The time is not used efficiently
- The models become unusable.

URE

Strenghts

- They have the guidebook "The way we design"

Weaknesses

- The systems work poorly
- There are uncertainty concerning how to model 

certain parts

Opportunities
- A good attitude to methods. The division is already 

working with a methodology which could be 
developed. 

Threats
- Time is not used efficiently

- Unusable models

SED
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Figure 10: SWOT-analysis of the division RTE. 

 

 

Figure 11: SWOT-analysis of Industrial design. 

Strenghts

- Methods published on their common Sharepoint site.

- Smaller divisions which has created a good internal 
communication. 

Weaknesses

- They are not using the methods existing within the 
division

- There are difficulties regarding new employees: 
learning by doing

- They have unwritten rules how to work with models.

- Confidential models and drawings.

Opportunities
- Not published methods that can be used by the whole 

organization.

- A good attitude agains a common framework.

Threats
- The models cannot be reused

- New employees have difficulties learning how to build 
models

RTE

Strenghts

- A relative small department: resulting in better 
communication wihtin the department

Weaknesses

- Interoperability problems
- They recieve models that are too heavy to use
- The models are not adapted for visualization.

- Little knowledge in Creo.

Opportunities
- With the right conditions, Industrial design can 

perform visualizations more efficient

Threats
- The models become unusable

- Time is not used efficiently
- Long, time consuming conversations with divisions 

which is ineffective

Industrial 
design (RTE)
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Figure 12: SWOT-analysis of Technical documentation. 

 

 

Figure 13: SWOT-analysis of Applied Mechanics. 

To get an overview of what methods that already exist around the divisions, the informants 

mentioned in 3.2.3.2 Interviews sent their material. The methods were sorted and stored in 

PLM Solutions internal SharePoint site, see figure 14. For further descriptions of the methods, 

see appendix A. 

Strenghts

- They create no models
- A relative small department: resulting in better 

communication within the department

Weaknesses

- They recieve models that are missing details
- Often there do not exist an exploded view

- They recieve too heavy models

Opportunities
- With the right conditions, Technical documentation 

can obtain material more  efficient. 

Threats
- Models become unusable

- Time is not used efficiently

Technical 
documentation 

(MRS)

Strenghts

- A relative small department: resulting in better 
communication within the department

Weaknesses

- They recieve models poorly constructed and not 
adapted for calculations

- Models contain details the software can not handle
- There are difficulties in importing recieved models

Opportunities
- With the right conditions, Applied mechanics can 

perform calculations more efficient.

Threats
- It is time consuming to prepare models for calculation

- Time is not used efficiently

Applied 
Mechanics 

(RTE)
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Figure 14: Picture of methods in PLM Solution’s internal SharePoint site.  

4.2.2.1 Pre-understanding 

Some of the key topics that came out of going through the theory were: 

● The history respective the future of 3D-modeling. 

● Model Based Definition/Model Based Design. 

● Reusability of models. 

● Stable/robust models. 

● Interoperability. 

 

The opinions and perceptions from PLM Solutions employee were collected from four 

different people. These people works at PLM Support, PLM Maintenance and PLM 

Development. The most important topics that came out of those conversations were:  

Company 

● History of 2D-drawings at the company. 

● The discussions about a common methodology that started around year 2006. The 

methodology has always been an important subject but it has always had a lower 

priority due to other projects. 

● That there are many local methods at each division and that each department have 

their own work methods. 

● Technical managers and Vice Presidents are now thinking in terms of complete digital 

models. 

● To go from only drawings to digital models is a difficult journey. However, there are 

big visions around the business and people are open minded. It is right in time to start 

a methodology project, also due to the integration project (PLM.D) of CAD to the 

PLM system Teamcenter. Many people have been waiting for this and will probably 

be inspired to discuss the methodology. 

 

Information/facts 

● 2D- to 3D-drawings would favor the work in production through for instance better 

tolerances when measuring. 

● A functional coordinate system in CAD systems is important. A definite zero point 
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(origin) would be good to have. 

● To share solutions and methods creates a security for the users. They know what to do, 

that the flow works forwards and backwards as well that their colleagues understand. 

● There is also a big complexity in sharing technical solutions due to the many 

individual designs. For example, it is easier to share standard components. 

● To create common methods facilitates the change of design responsibility. For 

example, moving the ownership of a product from Sweden to India gives no bigger 

problems in product care if having a common methodology for creating models.  

● To create a good methodology there are some basic parameters that have to be 

included: 

- Robust/stable models 

- Model based CAD. Mechanical 3D models should be 3D, all measurements and 

details should be included in the model. You are not supposed to create a 2D drawing, 

all necessary information should exist in the model. This is called to downstream 

streamline. 

● Methods should be customized for every individual. From the ones with less 

experience to the ones with great experience. Different groups may also need different 

advances of the methods. 

 

During the prestudy 

● People to interview at each division (URE, SED & RTE) 

● During the prestudy it will be apparent that there are differences around the divisions 

due to differences in purposes and goals. 

● Ask people around the business what they do what they do and why they do it. 

● Look at the methodology in the product development R&D. What problem areas are 

there? Are there other goals than to reuse models? 

● Look into Best practices in Creo. If talking to PTC it should be taken into account that 

the often give too advanced methods. “Keep it simple!” (Per Stedfeldt says 2018-04-

04, Senior Specialist (Solutions Architect PLM) at PLM Solutions). 

 

Tips on what to do after the prestudy 

 Group methods after method areas. 

 Name features by using “Shape search”. What is a good/bad way to name a model? 

 It has long been a discussion about a good material database. The database should be 

able to connect to Creo and include all the most important parameters. For example, 

correct material affects weight analyzes. There is a lot to improve and there is a need 

for a methodology. 

 At the beginning of a big methodology project, profits and time saving should be 

known. 

 Other cities and countries, as Nanjing in China, should also be included in the bigger 

project. 
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4.2.2.2 Interviews 

1. Select theme and formulate problem: 

The selecting of theme was done for each question in the interview guide. The themes were:  

1. Person: Who is the informant? 

2. Work: What tasks does the informant perform? 

3. Offer: Of methods in the department/division. 

4. Personal image: Opinions and perceptions. 

5. Problems: Problems in daily work. 

6. Need: The informant’s need. 

 

The problem was based on the purpose and goals of the thesis. See 4.2.1 Purpose and goals. 

2. Chose informants: 

When the initiation of the focus groups took place, the first step was to decide who should 

participate. To choose relevant informants with good knowledge in the subject, the researchers 

had to get recommendations from PLM Solutions employees. The employees were support 

and application manager business (AMB). 11 employees were recommended to interview and 

those were divided into three different focus groups. The focus groups were divided by 

division: SED, RTE and URE.  

Along the way other informants were recommended to be contacted. These were from the 

division MRS, the department Industrial design, the department Applied mechanics and the 

company Atlas Copco Tools. In the end 19 people were chosen to be informants. 17 of them 

were divided into four different focus groups: SED, RTE, URE, Applied mechanics and AC 

Tools. The two other informants were interviewed individually.  

3. Get permission to interview the informants/contact: 

The next step was to contact the informants and invite them to a meeting. The supervisor at 

Epiroc sent out mails by division, shortly informing them about the project and inviting them 

to the interviews.  

The interviews were decided to be held at each division, all placed in Örebro but at different 

locations. The interview with Atlas Copco Tools was hold in Sickla. 

The time set was one hour to get it short and effectively.  

4. Design an interview guide: 

As mentioned earlier the interviews were decided to be semi-structural and the question guide 

was built up with theme questions, see figure 16. 
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Figure 15: Interview guide used in focus groups. 

The interview guide developed after each interview due to topics that came up. These topics 

were made into supplementary questions: 

- Is there a use of “knowledge engineering”? 

- How does it work with new employees? 

- Do you redo the models often? If yes, how much time do you spend on it? 

- Do you have problem naming models? 

- Is there an exchange between the divisions? 

The interview guide for the individual interviews were built in a different way due to that the 

departments does not create models, they are affected by them. See the interview guide in 

figure 17. 
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Figure 16: The interview guide for individual interviews. 

For industrial design the supplementary questions were: 

- How do you use other’s models? 

- Do you create any models yourself or do you have contacts around the 

divisions? 

- Do you work with surface modeling? 

5. Interview 

When interviewing, the theme questions were asked by one of the researchers and the other 

one wrote a memo. The results of the interviews are presented below. The way to the results is 

explained under the next headline, “Organization, processing and analysis of the collected 

material”.  

Below are a mapping by division. The transcriptions, see appendix B, with the informants’ 

opinions and thoughts were interpreted and summated. The summations were divided in 

different categories: short description of the division/department, offering of existing 
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methods, problems and needs. The researchers decided to anonymize the informants’ names to 

give them room to speak freely and with confidentially. Therefore, no reference to a specific 

user will be mentioned.  

URE 

URE is the biggest division within the company. URE has a large program of machines used 

in tunneling and underground mining operation. At the department R&D they innovate, 

develop and maintain the products.  

Offer 

Today, there is an urgent need of methodology and methods at URE. There are methods 

circling around the co-workers, but those are not published or established anywhere. The 

common methods that are used are the guidelines, best practices and SUC:s that can be found 

at PLM Support’s Sharepoint site. One method about cabling is published at PLM’s 

homepage, this was made many years ago by a consultant at URE. Other methods such as for 

piping exist at URE but no one wants to take responsibility for those.  

URE have had a project with CAD methodology but it did not proceed. For instance, the 

project concerned cabling, mechanism, model care, hoses and coordinate systems. Also, there 

is a PLM focus group which have identified that methods, routines and guidelines are missing 

and that some of the already existing guidelines need an update. 

Problems 

At the division URE it is all about surviving the day and to fix the problems in front of them.  

The following complication is that the time of efficiency aggravates. According to the 

informants, about 80% of their time is dedicated to work in systems that do not work 

correctly. The time to understand and fix problems in the system is time that they want to use 

to design and construct. The attitude is that you have to finish the assigned tasks and therefore 

just keep on going, even though it may cause problems along the way. Also, the understanding 

and knowledge may be a reason. When not receiving any error messages, people assume that 

nothing is wrong. There is a concern about how many mistakes that are released due to bad 

education and lack of processes. At the same time, it is not possible to learn something that 

does not exist. There must be processes to work for to do so.  

The communication with the management is addressed. There is a difficulty to get the 

management and steering to understand the problems that exist. The feeling is that the ones in 

control think that everything work correctly and that the processes needed are available. One 

factor to this may be that the users do not “yell” high enough that something does not work. 

Due to the work ethic, people just do what they are told even though the workload gets too 

heavy.  

The lack of methodology and methods is a reason why problems occur. When not having a 

specific template of how to work, people do as they think is correct. A problem is that even 

though methods exist at the departments, no one else use them due to that they are not 
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published and public. This is probably because of the question with responsibility. There is no 

dedicated department, group or individual who ensures that there are methods and 

methodologies. As a user, it is difficult to know what can be influenced. If it cannot be 

influenced, behavior must change, and for that a methodology is necessary. 

As a new employee it can be difficult to know how to work. Due to the differences in how to 

model between companies and universities, the beginning at a new company can be a 

struggle. At URE the new employees are affected by the lack of methods in a way that they 

will have to ask their colleagues to get help. If a person cannot help, then this one knows 

someone else who can.  A lot of time is spent to support the new ones, some of the time is 

value-creating and some of it is not. It is not optimal. 

Other problems that often occur are: 

- Reusing models. If the models are constructed in different ways due to different 

designers, there is a lack of understanding of the structures. When this happens there 

are many hours spent on redoing the model, just partwise or from scratch. It is difficult 

to familiarize with someone else’s model, therefore it is easier to redo the part from 

the beginning.  

- Naming of models. There are often several parts that are named in the same way. This 

affects the understanding of the structure.  

- Choice of material. Sometimes the material does not exist in the library, the method 

for selecting a new one is not known by everyone. 

- Old models. These old models are often modelled in a different way than the most of 

the designers are used with.  

According to URE, they are not affected by other divisions. Even though, they often turn to 

each other for help with for instance cabling. They offer their tips and ideas to each other. 

Need 

The need of a methodology has been relevant since over a decade ago. URE are in need of a 

methodology that is common for their division, even more common by department. The 

division sees a bigger need of internal methods than an overall methodology for all the 

divisions. It is noted that an overall methodology could be better for the company when for 

instance moving employees.  

URE want to fulfill the vision of being unrivaled. With a good overview of processes and 

routines, they think that it is possible to gain at least 5-10% working time. The time could be 

used to do value-adding work. Methods, routines and a common way to model, could make 

them more effective and be able to reuse more models. All the time dedicated to reworking, 

could be time to obtain financial profits on for example developing a new machine.   

The already existing methods that are used should be transferred to PLM Solutions and be 

included in the SUC:s. New processes should be suited to match the system’s functionality 

and vice versa, they are to be joined together. They should be functional globally, the models 
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should work everywhere. It must be secured. 

Other needs: 

- FAQ at the PLM Support Sharepoint site. 

- Help on site at the departments. 

- Methods about naming models. 

- An understanding in what they are able to affect and not. 

- More checking. For example, you should not be able to release a model if it has not 

got a weight.  

- General methodology of how their models (old ones) are built. 

A methodology would give an ideal way of doing things and not to be forced to ask. It would 

have the same function as traffic regulations, which would save time especially when reusing 

other’s models.  

SED 

SED is the division for surface and exploration drilling. The R&D department innovates, 

develop and maintain the products. They construct the machines and perform certain 

calculations. 

Offer 

The division SED using a guidebook called “The way we design”. They have developed the 

book and it consists of about 15 pages. The book explains work methods from beginning to 

end and is an overview of work methods in systems Epiroc used before. There are updates to 

do, but some of its content can still be used for Creo. SED are using the work methods about 

90 percent. “The way we design” can be seen as a checklist containing suggestions how to do 

things. When SED do not use the guidebook they refer to guidelines from PLM solutions. 

Based on the manual, they have a checklist used when model data is released to the PLM 

system. The intention with the checklist is to check if the designer remembered to do 

everything.  

Problems 

SED has problems mostly regarding the systems and not the methodology. Some models 

collapse and some drawings are dimensioned the wrong way, but it does not happen very 

often. There is a lack of methodology for cabling and piping since they still do not know if 

they are going to use it. An investigation is started about if Creo is the best way doing piping 

and cabling. A usual problem like rework of models is not a big problem. There is some 

uncertainty within the division concerning how to model different parts. When naming 

models, there are sometimes several options that are named in the same way. The designer do 

not know which one to use and do not know if anyone will be affected by the decision. An 

overall problem is heavy models. 

Usual problems: 
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- Cabling and piping: The part only becomes a surface and not a solid. Cause problems 

doing drawings. 

- Weights and densities: Old relations within the model cause problems when choosing 

materials. The new material does not override the old ones.  

- Pattern: Often need to restart with new patterns when changing the model.   

- Reflected features: The reflection does not updated when updating the model. 

Need 

SED sees the need of methods and methodology. Essential methodology is required for the 

models not to be unusable. It should be easy to make changes in the model and not need to 

redo an entire model. It should not be complicated for different persons to work on the same 

model. The company needs to use the same guidelines, since the divisions in many cases have 

the same suppliers. SED have had previous experience using no methodology and understand 

the problems it may cause, such as model collapse and trouble with drawings and assemblies. 

Even though they do not have as much problems today they discussed the need of both an 

overall methodology for the company and specific methodology for the division. An overall 

methodology is considered necessary if the company will invest in MBD. A specific 

methodology would be good to define for example how they should do holes, if they should 

use pattern or if the planes should be in the middle or on the side.  

RTE 

RTE is a division that develops and manufactures rock drills and rotations units, as well as 

offers technology service. The unit Rock drills has its own production and controls the entire 

development phase of the product. They decide which materials and production methods 

should be used for the product and all components. RTE produce processing drawings, 

processing models and assemblies on subsystems to complete drills. 

Offer 

Today at RTE, there are some guidelines to be found on their common Sharepoint site. These 

are not used to any great extent. There are documents of how to think in some aspects, 

especially for how to assemble. There are also ways of how to divide a machine in different 

subgroups to get the same numbering and split for all of them. This is decided by a 

compromise between after-sales, service and production. After-sales and service so that they 

can deliver spare parts in a sensible way, and production for their assembling.   

The most relevant way to learn how to do something is by talking to others and learning by 

doing. There is an unwritten rule of how to work. The unwritten rule is passed along co-

workers and new designers.  Even though this is the common way to do it, they have been 

discussing the need of documentations to use especially for new employees or for borrowed 

consultants.  

Problems 

At RTE there is a worry of a common methodology for the divisions due to the fact that they 
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are significantly smaller than the other divisions, they have fewer employees and their 

products are smaller. For example, the rig unit has more levels and structures, they also have 

more employees. Further there is another difference between RTE and the other divisions that 

sometimes cause problems. The models that they are working with have an IP class that is 

confidential. This means that internal colleagues cannot see the models and this makes it hard 

for RTE to share their models. At current state they are making shrinkwrap models, light 

weight models, to be able to share the geometries with others. RTE themselves have no 

problem using models made by others and today they sometimes use some models made by 

URE.  

Due to the fact that RTE is a smaller division, they think that most of the designers have 

learned that the details and finesses like radians have to be done last when modeling. They 

also know not to add unnecessary references, you can refer almost exclusively to the three 

basic datum planes.  

One of the bigger problems is that new employees are not as well-understood with this. 

People that come directly from universities have learned the tool but not the work methods, 

the way they have learned is not correct compared with the reality. Different courses also 

differ from methods for a sustainable model. It is easy to add features that look correct but is 

unusable when something needs to be changed, which results in starting over from scratch. It 

is hard to solve problems afterwards and that is why it is easier to redo the model. Even 

though, redoing models does not happen that often. In 1/10 cases it is easier to dump the 

model and do something new, but often there is a way to save the model  

Other problems: 

- Another problem for RTE is that they often must help technical documentation to 

create views and explodes views, how to handle the model and different tools. 

According to them, they wish that this work could be done at technical documentation.  

- There are several older models that need to be opened up and fixed. But the older 

models, the more rarely are they used. 

- Reviewing models is not really good due to that they release their models directly to 

person. Other divisions are better with reviewing their models. If having an acquis for 

this kind of problem, the model would be sent back to the owner and eventually this 

person would get tired of making bad models.  

- Datum planes that are not hidden or integrated before released. These planes will light 

up when opening the model which makes it hard to see the model itself.  

- When making things that are round should not the tool “extrude” be used, the required 

tool is “revolve” to be able to make changes. For turning, the model never should be 

made with extrude due to the fact that something will always need to be changed.  

Need 

Even though RTE says that they are not in need of a common methodology, they are in need 

of something. They think that some things could be common, but the problem with this is the 
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differences between the divisions and that RTE have their own manufacturing workshop. The 

biggest need is for a framework with heuristics for different steps in the process when creating 

a model. Generally, they think that it is maybe easier to tell what not to do. It is important that 

the framework does not affect the artistic freedom of how to solve a problem. It cannot 

contain strict rules of every detail, two colleagues can have the good solution but different 

ways of modeling.  At the same time, Creo allows a user to create a component in “40” 

different ways of which “two” are stable. That points to having some kind of standardization 

or guidelines that tell how to model so it will be quite similar anyway. Models also live circa 

20 years, after 10 years you still want to be able to remember what have been done. 

RTE want the methodology to focus on their own work. The standards should be set for their 

production and the methods should be based on which manufacturing method used. They do 

not want to be as involved as they are today in the work of others, like service.  

The naming of models is a problem that needs to be solved. There is a need of heuristics for 

naming in complex models, to describe what a part actually is. For example, they need to start 

writing down the different groups in a drilling machine. The sublevels should have specific 

names, to be consequent. There is a standardization to be made of how to group and name in 

the same way. It would make it easier to understand what are in front of you and give a better 

picture than only the structure. The structure only shows number and name. Better groups and 

names would benefit of knowing where you are without looking at the drawings.   

Sometimes there are longer projects with an unknown ending. At the end it is often that the 

designers realize that the model could have been built in a totally different way. This problem 

is hard to solve with a method, but there should be a written document telling that this is 

common and that it is okay to create a complex model which will have to be redone. People 

should feel safe with this.  

Other needs: 

- There is a need to clean up old models and continuously make sure to identify and fix 

active products.  

- There is a wish for working with a fully described 3D model in the future. To create a 

drawing of a complicated detail takes many pages and many views to be fixed. It 

would save RTE a lot of time not having to use drawings in the future. The drawings 

is today a way of measuring details, check off geometrical tolerances and do relevant 

measuring programs.  

- Some kind of rule that the model shall not be released before the datum planes are 

hidden or integrated.  

- There is a need for best practices of what to think of when creating models and 

assemblies.  

- RTE is working a lot with substances, wrought and especially castings. The processing 

model should be based on the castings or wrought model, therefore should these not 

be referred to each other. Preferably should it be possible to remove the substance 

completely without the model failing. A guideline of this should be written.  
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MRS 

MRS is a division for service within mining and rock excavation. One function is the 

department Technical documentation which produces catalogues. The department gathers 

information from the designers, like structures and what the machine contains, which is used 

for the catalogues. The catalogue is produced with pictures and all details of for example a 

machine and it can be read in both printed format and digitally.  

Impact of models 

At technical documentation there is no creation of models. The models are received from the 

designer and opened up. When opened they are put in a suitable view (30x30) and also in an 

exploded view to show the details, if they are not exploded already when received. Thereafter 

the views are transferred to Illustrator where coloring and pos-balloons are added. The pos-

balloons are connected to a spare part list.  

The better models sent to technical documentation, the easier it will be for them to do their 

work. If the model already has an exploded view, the workload will reduce significant. 

Problems 

There are times when there are missing details in the models such as correct positions. 

Sometimes there is a need to complete, this is usually done in 2D sketch. Are there missing 

details, the job becomes much more difficult. There are no known differences between de 

different division’s models. 

Other problems: 

- Cabling and hoses.  

- Standard articles, other than screws and nuts.  

- Purchases from subcontractors. Those are not always in the models and therefore 

another department has to get the material from the vendors and thereafter make the 

exploded views. It is an extra step in the chain.  

Need 

- To get 30x30 views in the models from the designers. 

- To get exploded views in the models from the designers. 

- That the models are not too big and heavy, if it is possible to send a light-format. The 

heavy files are slow to open and it is hard to get them in correct position.  

- To be able to view 3D models in their catalogs, this creates higher demands on the 

models. 

Industrial design 

Industrial design is a department within the engineering services at RTE. The department is a 

consultant function within the organization. They are responsible for, for instance branding, 

physical and digital interfaces of the environment for the operator and visualization. 
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Impact of models 

The Industrial design department use models from all the divisions. The models are used for 

visualization, VR, animations and pictures. Since the models are used in different areas, there 

are different needs. When doing animations they often need to split up the model into 

different parts, depending on how it should move, group and define the movements. The 

models need to go through a series of processes in order to simplify the data, before they can 

be used for visualization. 

Problems 

Industrial design has big interoperability problems, because they use other software than the 

divisions. The geometries made in Creo are too heavy and therefore data must be simplified. 

It is hard to convert the data since the software are not compatible. Models often need to be 

modified because of missing parts and sometimes details need to be added, such as cabling. 

To get pictures representing reality, all parts need to be in the model. Sometimes the colors are 

wrong or missing and need to be changed or added.  

Since the department is not using Creo they get files from the designers. In the files the 

assemblies are often not in order and have different coordinate systems. Sometimes they 

receive several duplicates and do not know which one to use. These problems result in long 

and ineffective conversations between industrial design and designers in the divisions. 

Problems with cultural differences were mentioned. Some people see the model as the 

original and other the drawing. Depending on which one is the original, the quality of the 

models will vary.  

Need 

Industrial design examines different programs because they need a better way to convert data. 

Today converting data is time consuming and models are not fully utilized. To receive models 

with all parts included and correct colors would facilitate their work significantly. The models 

are produced for production and they are therefore too heavy. Industrial design needs 

lightweight models which only show an intact outer shell, without the inner parts. Methods 

for simplification used today do not serve the needs and the method that work is time 

consuming.  

Applied mechanics 

Applied mechanics is a department working as an internal consultant within the organization. 

The department is responsible for calculations in areas such as; structural calculations, rigid 

body dynamics and flow mechanics. A fourth area, which is relatively new, is usage analysis. 

For calculations they use the software ANSYS.  

Impact of models 

Applied Mechanics is highly affected by the quality of the models, since they use the received 

models for calculations. The department receives models from all divisions, either by 

downloading the model themselves or by receiving a STEP-file from the designer.  
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Problems 

A major problem is that the models are not adapted for calculations and the preparations are 

time consuming. Time varies depending on how big the model is and how well it is 

constructed. It can take from a couple of hours to several days to prepare a model for 

calculations. Sometimes plates are not attached to each other or there are small radii and 

corners in the model. It causes problem since the software cannot handle those things. 

Occasionally, the models cannot even be opened. When importing the model, volumes 

become surfaces or features cannot be imported. Even if Applied Mechanics will always need 

to prepare models for calculations, the time can be reduced with useful CAD-models. The 

department does not want to lose contact with the one who creates the geometry, only reduce 

time. Generally, the department does not master the CAD-system, Creo, and can therefore not 

easily edit the models. 

Need 

Applied Mechanics require models made for calculations. Models are most adapted to 

production and drawings. With a common methodology the quality of the models can be 

increased and therefore reduce time to prepare models.  

In general, all models should be adapted for its purpose. The designer should always know 

what the model should be used for.  

6. Organization, processing and analysis of the collected material (data): 

The transcriptions of the interviews were done right after the interviews were held. This was 

to get a valid result and to be able to remember the things that were said. In the end the 

transcriptions were anonymized for confidentiality. See transcriptions in appendix B. 

4.2.3 Scope 

The scope was visualized with a WBS shown in figure 18. The WBS was only made with the 

work packages due to that the activities were difficult to plan. It was a good foundation to 

concrete the composition of the project and the most demanding parts.  

 

Figure 17: WBS of the scope. 
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The activities for the WBS were not visualized but only performed and summated in the 

report. 

4.3 Solutions 

The headings below will present the results for the measurements in the business case, the 

recommendation and the following requirements. The headings represents the final result of 

the prestudy in which the business case is an essential part. It should always be evaluated by 

the management before starting a project.  

4.3.1 Business case 

The inquiry was sent out to the department “Applied mechanics”, see appendix C. The 

answers showed that there is a lot of non-value creating time due to bad models from 

designers, see table 3. 

Table 3: Results from the inquiry. 

Total time (h) Non-value 

creating time 

(h) 

𝑵𝒐𝒏 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒊𝒎𝒆
 

Result (%) 

86 total 

40 modeling 

20 20

40
 

50 % 

160 40 40

160
 

25 % 

150 10 10

150
 

6,7 % 

60 16 16

60
 

26,7 % 

 

- A comment where that generally over 50% of the time is unnecessary or non-value 

creating time. 

The problems causing this are problems the designers could solve before sending the part to 

“Applied mechanics”. The problems are compiled in table 4 below.   

Table 4: Problems that designers experience at Applied Mechanics. 

Shells that have not created a 

volume/Volumes are not solid but only 

shells/husk 

Damaged surfaces 

Placing of parts, there is often no coordinate 

system tree. In case of changes, sometimes 

Every surface in a volume turns to an own 

volume. This results in a large model and 
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imports of assembly are needed to see how 

parts are assembled. 

every surface needs to be connected which 

is hard in Ansys.  

Small angels or radius which can lead to 

mesh problems: several elements in non-

high stress areas. This is an ordinary 

problem which is hard to fix. 

Parts need to be extruded to be connected. 

Missing surfaces Unnecessary parts as screws and sockets 

that need to be removed. 

Immersion of holes Unnecessary features/holes 

 

4.3.2 Recommendation 

In order to make a decision about which alternative to recommend a few aspects were taken 

into account. The aspects were the interviews for the mapping, the economic sustainability 

from the measurements and the ecological sustainability. The results of these are explained 

and discussed below: 

The interviews with the employees were not only made to get information about what 

methods that exist in the organization. It was made to give the opportunity for the employees 

to give their opinion and express their need. To perform a successful quality work with a 

methodology project it is as mentioned in 2.4.2 Quality, important to include the coworkers in 

the work and let them express their needs, problems and expectations. Common for the 

divisions, there is a need for an overall methodology. An overall methodology would not only 

benefit the designer but also everyone else in the production flow. If fewer badly designed 

models are released and the ones released are made in a similar way, a greater amount of 

people will be able to use the models.  

The measuring was done to be able to give a recommendation and at the same time prove why 

the recommendation should be implemented. The percentage of productive time for “Applied 

mechanics” could be translated to an economic view. Based on the non-value creating time it 

can be assumed that Epiroc would save money creating better models. Better models could 

exist with methods for the problems that are non-value creating problems. The saved time and 

money could be used to focus on bigger projects as MBD, better collaborations with 

suppliers, investigating better materials and productions, developing new products and much 

more. The use of MBD to eliminate paper drawings and research for better material, could 

have huge benefits for the environment.  

The final recommendation could be given based on these aspects and by comparing the 

different alternatives. Alternative 1: “Continue in the same way”, is not an option. There were 

too many expressed problems in the organization that theoretically could be fixed with a set 



   

Rev 06, 2018-09-06 M Kjellsson, M Larsson  45 (51) 

methodology and documented methods. Only alternative 2: “Combining existing methods”, 

would not be enough to proceed with partly because that the existing methods are created by 

individuals and not published. The guidelines and routines are probably going to be a huge 

asset, but they should be checked, revised and customized before an ownership is set and they 

are published. The recommendation given to Epiroc was therefore alternative 3: “A new 

solution”. Never the less alternative 2: “Combining existing method” should be included in 

the recommendation. Epiroc should create a common overall CAD methodology to get more 

stable and reusable models. The methodology should consist of methods including naming 

and how to create parts and assemblies in a simple way. They should not focus on detailed 

methods for each division; this should be assigned to a responsible person at respective place 

with support from PLM Solutions. The already existing methods should be used as a 

foundation of coming material. The ownership of these methods should also be assigned.  

  

4.3.3 Requirements 

The following requirements were given to notify PLM Solutions of thing that were not 

investigated and/or should be further investigated.  

 Collect more methods from around the divisions. 

 Deeper the knowledge of the departments that are affected by bad models, such as 

industrial design, applied mechanics, technical documentation and others.  

 Do a measurement at Industrial design of how many bad models they get from each 

division.  

 Look for solutions to get a better interoperability with the systems handling CAD 

models.  

 Arrange responsible methodology references at each division.  

 Perform a more detailed cost calculation at Applied mechanics.  

 Talk to production and see how they are affected.  
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5 Discussion 

5.1 Valuation of methods  

The two main methods that were used for this project were selected to suit this kind of thesis 

and the topic. The methods used were for a prestudy and for interviewing. These were the 

keys for going through the project and will be further explained below.   

5.1.1 Prestudy 

The use of a prestudy method for a prestudy project was the most realistic choice even though 

it had its disadvantages. There were some difficulties to go outside the frames and adapt the 

method for a smaller project. There were several phases that were started before realizing that 

they did not bring any utility to the project. Therefore, much time was spent on adjusting the 

method to fit the size and theme of the thesis. It would have been an advantage if PLM 

Solutions had a more detailed prestudy method of their own. That would have benefited the 

startup due to that methodology is a big topic and there are many directions to take it. Even 

though, the final method brought much help through the project. In a methodology project 

there are many different things to think about and much of it comes along the way. Therefore, 

this general method did not prevent the researchers to do sudden changes. Because of this is 

the method probably generalizable on other projects of similar nature.  

5.1.2 Interviews 

The method for interviewing were both individual and in focus groups. The combination of 

these two methods gives a more valid result with more reliability due to that the data 

complements each other. The interview methods were general and easy to follow. The minor 

changes that were made do not affect the reliability of the method. The interviews were the 

most important part of this study. Without the input of the informants offer, problems and 

need it would be impossible to map how they work today. The focus groups were very 

successful in the discussions that arose. The researchers did not have to lead the conversations 

with their theme questions, the informants had a lot to say anyway. Many valuable topics 

came up from just letting the informants discuss with each other.  

The transcriptions of the interviews were an important part of the mapping, at the same time 

as it was the most time consuming part. The transcribing made the researchers get to know 

their material in a deeper level and with that a better understanding of it. With a better 

understanding it was easier to interpret and translate to results. Due to the long interviews 

with a lot of discussions that touched many topics, the transcriptions were hard to do. It would 

have benefited the researchers to let an external company transcribe, but at the same time this 

would affect the understanding of the material which probably would have affected the 

results. It would have been interesting and valuable to interpret the material a lot more, but 

due to the lack of time after transcribing this was not possible to do in this project.  

5.2 Valuation of results 

The results will be discussed in the order given in 4 Results. Start-up has been discussed in 

5.1 Valuation of results and recommendation together with requirements will be discussed in 
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5.3 Further comments and suggestions.  

5.2.1 Background analysis 

The background analysis was a very important part for this project, due to the current 

situation analysis which was the biggest part of the project.  

5.2.1.1 Stakeholders 

The stakeholders were an important part to be able to get the results needed. The whole thesis 

depended on getting good recommendations of informants from the PLM group. The people 

working at PLM Solutions are the specialists in this area and they knew best what people we 

should talk to around the divisions. The 19 persons that were interviewed about the subject 

were invaluable to do the mapping, without their time and input the mapping could not have 

been done.  

5.2.1.2 Current situation analysis 

The SWOT analyses were a good method to get an overall picture of the current situation in 

the divisions and departments. They are a complement to the interviews and summate the 

most important parts that were discussed. The SWOT analyzes could have been more detailed 

to really give a valid view.   

The existing methods that were stored in the internal intranet Sharepoint is only to be seen as 

a start of collecting material. Even though there are a lot of documents, there are probably a 

lot more around the organization. Many of the collected methods should also be changed and 

revised to be up to date. This is an important part before taking the ownership of it and 

sharing it with others.  

5.2.1.2.1 Preunderstanding 

The preunderstanding was a key for being able to perform the interviews. It was heavy part 

and the information were a lot to take in, both from theories and stakeholders. But it gave a 

big picture of the company and the problem. It gave an opportunity to understand the 

interviews better, take in what was said and be able to ask relevant questions. Without the 

preunderstanding, the interviews would have been hard to perform and the results of them 

would not have been as credible.  

5.2.1.2.2 Interviews 

Thanks to the recommendation of informants, their opinions and thoughts become more 

credible than if the researchers themselves had chosen informants. The PLM group has a big 

insight in the knowledge of the people interviewed and knows that they would be a big asset. 

The informant’s knowledge, commitment and honest discussions make the results more 

believable and credible. What could speak against the credibility is the fact that there are 

personal opinions. For an even better result, several more employees should have been 

interviewed but that kind of activity would have been too big for this project. The personal 

opinions also show in the differences between designers and those who use the models. The 

people that are creating the models have similar opinions with each other, but their opinions 



   

Rev 06, 2018-09-06 M Kjellsson, M Larsson  48 (51) 

differ from for example technical documentation, industrial design and applied mechanics that 

were interviewed in this thesis. It is easy to have an opinion that benefit the own department, 

but not others. An objective sight of the problem is hard to have if you are having the problem 

yourself and primarily looking for your own best interest. This also goes hand in hand with 

the culture. The culture in a company is often hard-embossed and at Epiroc the divisions are 

much separated even though they belong to the same business area. People believe that their 

own division is of highest interest for themselves. In some ways this is true, but it makes it 

harder to take advantage of the assets they could get from each other. An assumption is that 

new employees, either that comes directly from school or from another company, have 

another attitude. New employees were not stakeholders in this thesis but they came up in each 

interview that was held. New employees are probably the ones that need a methodology the 

most and they have not been colored by the culture yet, so their opinions would have been 

good to have.  

With that said, the interviews are still considered to be trustworthy and valuable material for 

PLM Solutions. The mapping is specific for Epiroc, but the results are similar to other 

published articles which indicate that other projects could have use of it.  

5.2.1.3 Scope 

The WBS is generally a good method to use when planning activities. For this project it was a 

part of the prestudy method even though it was not used in its full capacity. Due to that the 

interviews were made when the informants had time, it was hard to plan thing other than day 

by day. Also, the activities to come after the interviews could not be decided until after they 

were performed due to what were said in the discussions. Therefore, the WBS was not as 

useful for this project as it could have been if the interviews were planned in beforehand.  

5.2.2 Solutions 

5.2.2.1 Business case 

The business case and the measurements were decided and performed at the very ending of 

the project. It was not the primary business case to be tested and measured. Therefore, it is not 

as elaborated as it could have been. The primary business case was with the department 

Industrial design. From the interview it emerged that they had many problems due to bad 

models. The researchers then wanted to test a hypothesis which was that SED created better 

models due to the fact that they use a handbook in their division and that they had an attitude 

that there were not many problems. To test this, the researchers asked if a few people from 

industrial design could go over their 10 latest received models from each division and see 

how many of them that was approved or non-approved. This would probably have shown if 

the hypothesis was correct or if bad models are general in all divisions. Much work was put 

down to this business case but in the end industrial had no time to be involved due to other 

projects. And with this the researchers had to change business case quickly to get any results. 

It was known that others were affected by bad models, amongst others - Applied mechanics. 

This department was to be recommended to investigate later due to the lack of time, but 

because of the setback with industrial design, it was decided to be investigated anyway. 
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Thanks to the thesis made by Frida [7], it was easy to create an inquiry that could be sent to 

the employees. The results that came out of the measuring are in no way not true, but they 

could have been more correct with more time. The results show that there is much non-

valuable time spent on the models before they can do their own work. This is credible due to 

the results themselves and with the support of the thesis made by Frida [7]. The results can be 

doubtful because that the communication regarding the inquiry was done by email, therefore 

there can be some misunderstandings. One answered total time and total modeling time as 

different, while the others only answered total time. This suggests that their total time maybe 

not only modeling. One other answered that 80 % of the time was spent on non-valuable 

problems, but the numbers given said 26.7 %. Also, they had a very limited time to do these 

measurements which indicates that the numbers could be incorrect. As a conclusion, the 

results are still to be seen as valid but better calculations should be made.  

5.3 Further comments and suggestions  

The recommendation and requirements given in 4.3 Solutions are results based on the 

researcher’s opinions and interpretations. Therefore it should not be directly implemented. It 

should be seen as a suggestion of what to do and think of when going forward. It is hard to 

say if the results are valid but they are based on the results from the mapping and business 

case, therefore it should be seen as credible. For a more detailed description of continued 

work, see 4.3.2 Recommendation and 4.3.3 Requirements.   
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6 Conclusions 

 The attitude to methodology and methods differ between the divisions.  

 The value of methods is big all around the organization. 

 The informants want an overall common CAD methodology. There is a need for all 

divisions. 

 The methodology should not be too detailed. The designers must be able to try out 

new methods. 

 There are some already existing methods around the divisions but many of them are 

not official and known for others.   

 The division SED has a handbook. An assumption is that they work better because of 

it.  

 The divisions need methods and methodology to be able to work more time efficient. 

 Departments that use models created by designers are affected by bad models. They 

spend a lot of time fixing models and communicating with the designers.  

 There is a need for additional calculations for the business case.  

 The recommendation given to PLM Solutions was to create a common overall CAD 

methodology and take advantage of the already existing methods in the organization.  

 The prestudy can be used as support when starting up the initiation phase of a 

methodology project.  

 Further work is needed to get a more reliable result. Among other things, more users 

should be interviewed, more methods should be collected and a larger survey should 

be made of those that affect and are affected by low quality of the models. 
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Appendix B: Transcriptions 

Interview 2018-04-24: URE 

Participants: 

- Researcher 1 (R1)  

- Researcher 2 (R2)  

- Supervisor (S)  

- Informant 1 (I1)  

- Informant 2 (I2)  

- Informant 3 (I3)  

- Informant 4 (I4)  

Discussion:  

Please note that the following interview will be written in 

Swedish. 

*Presentation av examensarbetare* 

*Presentation av syfte med fokusgrupp samt projektet* 

R1: Så det första vi vill veta det är lite om er, vilka ni är och vad 

ni jobbar med. Så, vi kan börja här kanske *syftar på I1* 

I1: Ja, I1. Mekanikkonstruktör på URE, håller på med 

borriggar..små borriggar framför allt. Specialiserar, kan man 

nästan säga, på fordonsramar. Men, i princip i och petar på det 

mesta med mekanik. Har vart på Atlas sen 2003. 

I2: I2 heter jag. Jobbar idag som teknisk projektledare för 

MT2200. Har även rollen som TPM sen första januari. Innan 

dess har jag varit mekanikkonstruktör på trucksidan. Har mycket 

erfarenhet av erfarenhet, om man säger så, av CAD och PDM. 

I3: I3. Elkonstruktör på L&D (lastare och dumpar).  Mycket 

kabelförlängning i 3D och skapar manufacturingfiler, lägger ut 

dom som en flat och sen lägger övr den på en ritning så får man 

med alla längder och så. 

I4: Ja I4 heter jag och har också varit här sen 2003. Och jag har 

varit med truckarna, gruvtruckarna hela tiden som 

mekanikkonstruktör, eller ja i början var jag lite lastare, men 

mest truckar. Och jag har varit fordonsansvarig som I2 också. 

Och nu sen november så har jag också hand om fältärenden, när 

det händer saker i fält, och reda ut dom. Sen har jag hållit på lite 

med dekaler och sånt där. På universitetet läste jag en del om 

användarvänlighet och ergonomidesign och sånt också. SÅ jag 

är väl ganska intresserad av instruktioner och att det ska fungera 

och att folk ska förstå dom, det ska inte vara för mycket 

fackspråk för då är det ingen som begriper i alla fall.  

R1: Det låter bra för oss.  

I4: Så jag är väl inne och ofta petar i dom här frågorna, just för 

man ”nää, nu skrev ni så att ingen förstår”, ”Kan ni skriva om 

det här?”. Jag tycker det är roligt.  

R2: Vad är era typiska arbetsuppgifter? Vad ni håller på med? 

I1: Nästan uteslutande nykonstruktion har jag hållit på med sen 

jag började här. Så det är från konceptskissande till prototyper 

och färdiga seriemaskiner i slutändan. Det är ju 3D-caddande, 

ritningsunderlag, ja det är nog det..det täcker 90% av min 

arbetsdag. Så det är nästan uteslutande CAD-arbete jag håller på 

med. 

I2: Ja för min del har det ju varit det. Nu efter det att man vart 

projektledare har man mer gått över på att titta på mera i 

CAD:en och i TC och strukturer och sådana saker. Jag jobbar 

med dom bitarna mera. Ser så att saker och ting är rätt. 

I4: Men du har väl hållit på mycket från andra företag också med 

samma metodiker och så? 

I2: Ja jag har ju jobbat på Volvo i 10 år så jag har lite därifrån 

också. Lika så jobbade jag på Kväve(?) i Göteborg och där hade 

jag ett visst CAD-ansvar också. Men det är många år sedan och 

då var det AutoCAD, AutoCAD 2000 hette det då. Och då hade 

vi ett PDM system som hette Jives och det skulle hålla koll på 

våra artikeldata.  

I3: Ja det är väl mestadels nykonstruktion för mig också. Mycket 

kabeldragning och sen även stuva ellådor och mest så… Sen är 

det väl en del i efterhand också, det tillkommer ***, allt som ska 

in. Lite AutoCAD electrical men mest Creo.  

I4: Ja jag var ju med i nykonstruktioner i början på lastarna, men 

det var ju ett tag sen. Sen har det ju varit mycket psm-punkter, 

fixa saker i produktion som inte fungerar, såna här fio-

modeller(?), *oklart* . Men nu på sistone, senaste halvåret 

kanske, så har det inte varit så jättemycket Pro/E. Mer in och 

försöka hjälpa andra..*oklart pga oljud*..med olika saker. Och 

efter PLM.D kom har jag hört hur krångligt dom har haft det så 

jag har knappt bemödat mig att öppna det *skratt och orelevant*. 

R2: Utbud på metodiken? Vad har ni här på er avdelning? Har ni 

något utbud alls? 

I4: Vi har ju någon guideline va? 

I1: Ingen utgiven eller publicerad och fastslagen på något sätt. 

Vi hade ju ett projekt för många år sedan nu som började med 

lite CAD-metodik, men det rann ut i sanden och blev aldrig 

någonting. Men annars så tror jag bara att det är… 

I2: Vi har ju cabling. Det är dom som ligger på PLM:s hemsida. 

S: Visst är det utvecklat av någon tidigare…*funderar* 

I1: En konsult som jobbade på URE som tog fram den för 

kanske 10 år sedan.  

I1: Men annars så är det ju egentligen bara det som finns på er 

Sharepoint-sida som är det vi har.  

S: Jag hörde rykten..Är det något metodikprojekt som börjar här 

nu? Känner ni till det? 

Alla: Nej 

S: Det kanske var gamla då. 

I2: Vi kan ju säga såhär; vi har ju haft en PLM-fokusgrupp som 

har tittat lite på ”vad är det vi har för problem?”, ”varför 

kommer vi inte framåt?”. Den gruppen har bland annat 

identifierat att vi saknar metoder, rutiner, guidelines..ja vissa 

guidelines behöver uppdateras. Och eftersom vi har fått in ett 

nytt system med nya möjligheter och funktioner, på något sätt 

måste det här synkas ihop. Och hur ska vi jobba? Samtidigt som 

vi plockar in CAD:en här nu, som inte vi hade tidigare, innebär 

ju vissa andra saker; ställer krav på hur ska vi cadda modellerna, 

vilka krav ska vi ha på dom, hur ska de granskas, etc. Så det 

finns ju väldigt mycket att försöka fånga upp här och lära ut. 

Samtidigt så kan man ju vända på steken; nu får vi ett system 

som har en viss process, såhär funkar det i systemet, men är det 

så vi ska jobba? Innan vi har mappat upp processen så kan man 

ju inte hitta dom här bitarna, ”var kan vi effektivisera oss?”, om 

man säger så. 
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I4: Jag frågade ju någon i dom här teamcenter-kurserna för några 

veckor sen ”ahmen, hur ska vi göra med det här?. *Fick svaret 

att PLM.D-projektet inte har med det att göra utan att det ligger 

på avdelningarna*. ”Jaha? Men det är ju ingen som har fått den 

uppgiften? Så det kommer ju inte hända”. Sen så liksom ramlar 

det lite där och sen inträffa allt det här så nu blir det ju lite 

framtvingat. Men någon måste ju ha uppdraget att göra det och 

ute här finns det ju ingen riktigt som har det, det blir ju liksom 

lite akututtryckning. 

I2: Och det vi har att titta å idag är ju bland annat de här 

SUC:arna och dom beskriver ju hur systemet funkar, de 

beskriver ju inte hur vi ska jobba hos oss. *upprepning* 

S: Namn Namnsson är ju våran AMB for R&D, det var nog det 

han nämnde angående den här fokusgruppen. 

R2: Men hur gör ni då när det kommer någon ny? När den ska 

läras upp? 

I4: Då får ju den sitta bredvid liksom. 

I1: Man får fråga bordsgrannen helt enkelt. 

I4: Då får ju den en fadder liksom. Man får fråga sig fram. Oftast 

vet ju de som sitter runt omkring vem som vet just den grejen. 

*Skratt och syftar på att det är dåligt att man måste prata med en 

specifik person* 

I2(?): ”Nä jag kan inte piping, det får du fråga någon annan om”. 

I4: ”Den vet jag kan det där”. 

I3: Man känner sig lite jobbig liksom… 

I2: Ah det är ju inte optimalt kan jag säga. 

I4: Som det där med piping. Då fick jag reda på att en visste det 

och så var det en jättekort instruktion. Jag ba: ”Ahmen jag måste 

lära mig det här nu liksom”, och då fick vi sitta och gå igenom 

och så skrev jag ett längre mer fylligt dokument om det här, för 

jag hittade ju ingenting om det. Så då kan ju jag när jag gör det 

här några år senare, då kan jag gå steg för steg. Men det finns ju 

ingen som vill ta ansvar den där och lägga upp den på en 

hemsida, för den kommer ju inte från PLM. 

I1: Nej det är ju ingen som vet att du har den. 

I4: Det finns säkert många som har såna små instruktioner men 

eftersom ingen har ansvaret så flyter de ju bara runt. Och så 

hoppas man att någon vet att någon vet att den har en instruktion 

för det där. Och det är ju lite bakvänt liksom. Det borde ju 

skjutas in i PLM och finnas i SUC:arna. ”Det är såhär vi gör 

det”, så folk hittar det liksom.  

I2(?): Samtidigt så kan man på saker och ting, lyfta lite på 

hatten. Och se, vi är ju ett globalt företag, vilka globala 

processer måste vi följa? Vad har vi för globalt minska krav på 

en CAD-modell? Och det ska ju då oavsett var man befinner sig, 

här, i USA eller Indien eller Kina. Modellerna checkas ju in i ett 

system… 

I4: Det måste ju vara säkerhetsställt liksom. 

I2(?): Det måste ju på något sätt säkerhetsställas. 

I4: Och det vet ju PLM bättre än vad vi gör, kanske. 

I2: Vadå sa du? 

I4: Det vet nog PLM bättre än vi vet, som har liksom högre…Vi 

sitter ju bara på vår kammare. Och försöker lösa problem 

liksom. 

I2: Ja, just nu så känns det ju som att vi sitter på URE här i  

Örebro och har ingen aning om vad de gör i USA till exempel, 

eller vilka krav dom har. 

I4: Vi måste ju bara överleva vår vardag och lösa problemen. 

Och då blir det som det blir. ”Det här verkar vettigt, nu kör vi på 

det”. I avsaknad av metodik så måste man ju komma framåt, 

man måste ju bli klar liksom och då kör man. Så det är väl den 

verkligheten vi lever i, alla bara kör och hoppas på (?). 

I1: Jag satt med ett par kollegor på frukosten och diskuterade 

stycklistor, D-bom, 3-bom och posbubblor och hur man matchar 

ihop det där. Ingen aning. (???) Utan att det kom ett 

felmeddelande så var han nöjd, resten var han inte alls med på, 

visste inte vad som hände. ”Nähä måste man kolla upp det där så 

att dom matchar?”, det trodde han att programmet gjorde själv. 

För han fick inget felmeddelande, då var det bra. 

R1: Nä då kanske man inte ser att det är något som är fel just för 

att det inte är något felmeddelande, man förväntar sig att det är 

det som bevisar… 

I1: Nej nej, exakt. Han var nöjd med att det gick igenom helt 

enkelt. Då kan man ju fundera på hur mycket fel vi släpper ut 

från oss här för att vi är dåligt utbildade och inte har några 

processer att jobba efter. 

I4: Det går ju inte att utbilda sig i något som inte finns liksom. 

Då måste det ju finnas den mallen hur vi ska bete oss för vissa 

grejer. Och komma överens mellan planen här åtminstone, ”ska 

vi ha posbubblor eller inte?”.  

S: Det första styrket(?) är mellan planen och sen är det 

divisionerna och sen är det globala. 

I4: Och börjar det bli jobbigt liksom. *skratt och onödig info*  

R2: Men hur ser ni på metodik då? Behövs det? 

I1(?): Akut. Det har varit akut de senaste 10-15 åren. Det har 

sedan jag började här 2003, så har det inte hänt någonting 

egentligen.  

I4: Det borde ju egentligen ha gjorts, i den här sjösättningen… 

fast då hade man väl fullt upp med en massa annat över huvud 

taget för att få det att funka. Så det är väl bra att få det att funka 

först liksom. Men det man kanske inte ser är att ja men när man 

kör där, kör in det här bland allt folk här. Så om man inte har den 

där metodiken, då gör ju alla som dom tycker verkar bra. Så det 

inträffar ju, avsaknaden av beslut gör ju att det faktiskt inträffar 

saker. Man kan ju inte strunta i att besluta och tro att ”nu blir det 

bra”. 

I2: Problemet är ju att alla löser ju för att klara sin egen vardag. 

Man tar sig framåt. Vi har ju alltid löst problemen… 

S: Grundupplägget av PLM.D var ju att det skulle ingå en 

metodik, ett delprojekt i PLM.D. Sen tror jag, jag gissar att det 

blivit..eftersom det flyttades på…och blev prioriterat, sen högg 

man loss den delen för att i alla fall komma ut med…liksom, 

säkert så. För så var ju grundtanken, ”om vi ändå ska 

uppgradera, vi ska göra det här, då behöver vi ha en metodik för 

att…”. 

I1(?): Var det en lärdom från början från PLM.C då? Att man 

ville ha med det i projektet den här gången? 
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S: Det vet jag inte, eller om man bara såg att det var naturligt när 

vi uppgraderar. 

I1(?): För vi ser ju som konsekvent både PLM B,C och D. Att 

metodiken har glömts bort, assessment(bedömning?) glöms bort. 

I4: Men det kanske är för att vi inte skriker så mycket, vi ba: ”äh 

vi fixar det”. Det är bara att alla fixar på 30 olika sätt… 

I1(?): Uppenbarligen skriker vi inte tillräckligt högt. Men det 

känns som att det i alla fall går utanför det här mötet kanske.. 

S: Jag tror också att beroende på vilken nivå man frågar.. om vi 

pratar med användare så skriker alla användare, men sen är det 

styrgrupper och andra konstellationer som tar 

prioriteringsbesluten. Så tror jag, eller det är min erfarenhet. Att 

behovet är olika, lite vart man frågar. Att det finns ett behov hos 

användarna är ju liksom ingen…*syftar på inget snack om 

saken* 

I2: Någonstans så måste man ju plocka in processerna som vi på 

R&D ska jobba efter jämtemot systemets funktionalitet. Det ska 

ju flätas samman. Vissa grejer måste man göra på ett visst sätt i 

systemet för att man ska åstadkomma någonting, och då måste vi 

anpassa oss. Och i andra fall måste man ju anpassa systemet 

efter hur vi ska jobba. Låt oss säga, om vi hade haft metoder och 

metodiker, låt oss säga att vi inte..ja som en enkel grej: vi måste 

ha en vikt på CAD-modellen, men du kan inte frisläppa den här 

förrän du har fått vikter. Gör vi en check på det idag? Nej du kan 

säkert släppa igenom en CAD-modell utan att ha vikt på den. 

Och i det här fallet borde ju systemet då justera att göra den här 

checken. Exempelvis, det finns säker många andra saker som…. 

*Skratt och skämt om att CAD-modellen väger 11 ton och att 

DHL ska hämta en 11-tons produkt*. 

I2: Nej det finns ju mycket såna här saker som kan ställa till det. 

I4: Och som användare kan det vara svårt att förstå ”vad kan vi 

påverka?”, eftersom man inte vet vad systemet är satt liksom. 

”Vilka parametrar får man inte påverka?”. Jag höll på en del 

med classification-trädet med Anders Wennström och han pratar 

väldigt mycket fackspråk. Så det tog en lång stund innan jag 

förstod vad..han pratade om verksamheten och jag ba ”aha, 

menar du mig?”. Man är från två världar och pratar två olika 

språk. För det första måste man ju förstå varandra när man väl 

snackar, sen kan man börja lösa problem liksom. Men han 

pratade ju mycket om att ”nej men det är handhavande fel”, och 

det tog ett tag innan jag förstod att då menade han systemet kan 

inte lösa det här åt mig, jag måste bete mig på ett annat sätt, 

hantera det på ett annat sätt. Och den särskiljningen kan ju vara 

lite svår här också. Vi måste ju förstå ”vad går att påverka?”, om 

det inte går att påverka då måste ju vi bete oss på ett annat sätt. 

Och då har vi en metodik som vi måste ha liksom. Och det är ju 

inte helt glasklart uppåt tror jag. ”Vad är spikat?”, ”Vad kan vi 

påverka?”. Får vi reda på det så kommer vi nog långt. Då vet vi 

ju vad vi kan påverka här. Lite mindre frustrationer tror jag.  

R1: Vi pratade ju lite om det här med just avdelningar och 

divisioner, hur känner ni att till exempel då de andra 

divisionerna..hur påverkar deras arbete er? Hur involverade är ni 

med varandra? 

I1: Inte alls. 

*Skratt och skämt om att vi pratar plan, inte divisioner* 

R1: Men för er är det liksom här på URE, som påverkar 

varandra? 

I2: Om vi tittar på SED, dom hade ju en viss process när det 

gäller RTS:er(?) bland annat som inte vi kör. 

I4: Täta skott kan man säga. Ingen kommunikation.. 

I2: Och samtidigt kan man ju vända på steken återigen. Jag vet 

ju att när Garland kom in så la ju dom till fyra reviewers i 

systemet, det var ju det dom ville ha. Och det har ju inte vi 

anammat här hos oss, vi har ju fortfarande bara en 

approver…*otydligt* 

I4: Det dyker upp saker som man inte förstår varför de händer, 

men då ska man ju förstå att det är någon annan som har begärt 

det. 

I2: Ja, var det Kina som stoppade in den här K….*de hittar inte 

ordet* *I4 fyller i med DG-koden*. 

*Prat om att ”ska jag fylla i det där?”* 

I1: Ja det dyker ju upp såna där saker som man inte riktigt vet 

vad de är till, ”ska vi använda det eller inte?”.  Och granskning 

är ju en stor grej, det dyker upp reviewers i deltagarlistor..”ska 

jag fylla i någonting där?”. 

I2: Och här är ju inte processerna satta från vår sida, hur vi ska 

göra. Det har ju gått upp ett ljus för vår ledning att ”oj, nu har vi 

plötsligt tre modeller att ta hand om. Också som ska granskas i 

systemet, men ah just det..då kanske vi måste göra något”. Och 

det är ju inte ultimat. 

I4: Det kan vara svårt att förstå dom här…få dom högre upp att 

förstå vad problemet egentligen är. För det är så på detaljnivå. 

I1: Ibland får jag känslan av att dom tror att allting är bra. Att vi 

har dom processer vi behöver.  

I4: Dom kanske frågar ”är du klar på fredag?”, ”jaa” säger man 

och så kodar man ihop någonting. ”Jag löser det”.  

I2: Det är ju i vissa fall väldigt omständligt att jobba i systemet 

också. Frågan är ”hur kan vi bli mer effektiva?” och jag tror ju 

att det är en utav anledningarna till att man ska ha metoder och 

rutiner, för att verkligen kunna bli mer effektiva. För vi vill ju 

lägga tiden på att konstruera och inte lägga tiden på att hålla på i 

ett system och strula som vi gör nu till 80 % i princip, så fort vi 

ska spara eller checka in någonting. Och det strular..”nä det vart 

ett felmeddelande, varför…”, osv.  

I4: Vi kan bli mycket snabbare om vi inser vissa saker och 

förstår vissa saker. 

I2: Förmodligen. 

I1: Och i förlängningen, om alla bygger sina modeller likadant 

också.. 

I4: Då förstår ju alla varandra. 

I1: Annars har man ju fullt upp när man håller på att rendera 

andras grejer så jobbar man ju stenhårt och raserar det systemet 

som den här personen har byggt upp modellen med, och säkert 

har haft en tanke med.  

R2: Ja för ni som håller på med CAD-modeller, är det så att ni 

använder andras modeller också?  

Alla: Ja. 

R2: Så på det sättet är det ju ändå någon koppling mellan 

divisionerna. 

I4: Nej asså… 
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I1: Inte divisionerna men mellan… 

*skämt om planen* 

I1: Inom divisionerna i så fall möjligen och inom jaa 

avdelningen..  

I4: Men truck och lastare är ju ganska skiljt också… 

I2: Om vi tar STD-parter så ni ju gemensamt. Där är ju alla.. 

I4: ..lika frustrerade.. 

I2: Men samtidigt så måste man ju ändå…det måste ju vara 

någonting som företaget vill att vi ska göra.  Istället för att 

uppfinna nytt hela tiden och kunna utnyttja varandras grejer.  

I4: Skulle dom se hur mycket tid vi lägger på att..skulle dom se 

att ”oj, den här tiden vill vi ha till att utveckla en ny maskin så vi 

tjänar pengar istället”.  

I2: Exakt. 

R1: Hur mycket tid kan ni få lägga på omarbete av en modell? 

Om ni har en, som ni märker att inte den fungerar för att ni inte 

vet hur den är uppbyggd. 

I4: Timmar… 

R1: Är det ofta ni får göra det? 

I2: Jag har ett exempel där faktiskt. Johanna påbörjade här för 

någon dag sen, hon hade en jordkabel som gick mellan motor 

och ramen. Och den här jordkabeln var rund, men den som vi 

skulle ha den var ju platt. Men den hette ju samma nummer i 

systemet. Okej, att representationsmässigt så spelar det ingen 

roll, det är ju samma nummer i strukturen. Det funkar ju. Men 

CAD:en visar ju fel. ”Ah men CAD:a om den då”, så det tog ju 

henne ett antal timmar göra om den här då, och det strulade, 

funkade inte. Helt plötsligt var hon ju uppe i två dagar eller 

någonting, och det var ju inte riktigt meningen. 

I1: En sladd som kostar 50 kronor (??) 

I2: Ja, precis.  

*Pratar om kostnaden* 

I3: Vi har ju hört det där på el ofta också, att det är en givare till 

exempel, det är bara ritat som en fyrkantig kloss, ”vad ska vi 

döpa den här till för den har ju det här artikelnumret?” ”_el eller 

_1?”. 

I4: Jag såg, vi har ju såna här guidelines högt upp i 

organisationen, och förut hette den ju ”the way we do things” 

men nu tror jag den har bytt namn. För några år sedan hittade jag 

den här som handlar om useability, då stod det någonting om att 

datasystem ska vara så att användaren är effektiv och allt vad det 

var för någonting. Och så mailade jag till den som hade skrivit 

det där för några år sedan och ”det här är ju intressant”, ”jag har 

en bok om det här och det stod att om man har bra useability, att 

det är enkelt att använda systemet, att man förstår vad man ska 

göra..då kan man ju spara 5-10 % arbetstid. Det är ju bra 

liksom”.  Och det vart inget svar sen såg jag att han hade raderat 

den där gaggen och ja bara ”vad sjutton, jaha så det var inte 

viktigt längre”…*onödigt* 

I1: Någon liknande sån där formulering står ju på tavlorna som 

sitter, att vi ska vara: oslagbara, processer och system, vi ska 

vara bäst.  

I4: Så det är ju kul om vi kan uppfylla lite av det där. Men jag 

tror på det där, alltså har man koll på processer och rutiner och 

vet vad man ska göra, då är det säkert min 5-10 % arbetstid man 

vinner. Och då kan vi göra massa roliga saker som vi kan (tjäna 

in lite pengar till företaget för?). Det är ju roligare än att sitta och 

trassla med saker. 

I2: Samtidigt kan man ju vända på steken lite grann och titta på 

när vi matar in data på en CAD-modell, då vill vi ju att den datan 

automatiskt ska fylla i alla andra profilkort, eller ja attribut. Så 

att vi slipper skriva det dubbelt och hålla på och göra dubbla 

jobb. Och där är vi ju inte idag. Det verkar inte som att vi har 

jobbat speciellt mycket än så länge med hur vi ska vara effektiva 

inne i systemet, hur systemet ska hjälpa oss. Och där kan vi 

vinna väldigt mycket tid och pengar.  

R2: Det här med namn, upplever ni att det är problem med hur 

man ska namnge saker och att det är svårt att hitta för att saker 

heter lite vad dom vill?  

I4: Ja det finns ju något bibliotek, och förut tror jag man kunde 

lägga till ett namn om man behövde.  

I2: Det kan du väl göra idag också. 

I1: Det är samma nu. 

I4: Då vet inte jag hur man gör. Men det är inte alltid det 

matchar det man är ute efter. 

I1: Jag skickar länken. 

I4: Det är något jätteprojekt som pågår högre upp om vilka namn 

vi ska ha på saker. Som någon skickade för några år sedan. 

S: Ja det har jag också sett för något år sedan.  

I4: Och sen vet inte jag vad som hände med det mer, eller om 

man ens tänkte på PLM-systemet när man höll på med det eller 

om det bara var branding och tjosan. Det vet jag inte. 

S: Jag kommer ihåg att jag var i någon mail-snurra om det, 

undrar om det inte flyttades? Och blev bortprioriterat på något 

vis eller att det var någonting som gjorde att..ja jag minns inte. 

I4: Det är ju inte jättetydligt liksom, ”klåp(?)”, det kan vara lite 

vad som helt liksom, det säger ju ingenting. Förut har vi lagt till 

ett streck och skriver ”höger motorfäste” eller någonting, så det 

är ju i alla fall lite tydligare för de flesta. Men jag vet inte om det 

hänger med i dom här nya systemen..*otydligt* 

I1: Om du har gamla benämningar där det står så, då är dom ju 

där. Du kan använda dom. Men det är ju oftast så att du har 

säkert en tre-fyra olika benämningar på någonting som skulle 

kunna väjas, och inte klar regler för vad det är man kallar en sån 

här sak för. Och det är ju kanske det, det här projektet handlade 

om misstänker jag, få till en terminologi. 

I4: Det är ju jättejobbigt när det är 70 delar som heter plåt och i 

strukturen..man bara ”aha”..*otydligt* 

I1: Sen har vi ju fält idag där man kan fylla i sån här extra 

information. Men det är ju återigen metodik. 

I4: Men det vore bra med en metodik för det då, så att alla gör 

likadant *i mun på Anders*.  Och att man ska skriva motorfäste 

först och inte att man ska skriva höger först, för ibland klipper 

väl systemet liksom. Så man beter sig rätt mot systemet.  

R1: Om man fortsätter på det här med problem ni stöter på. Om 

man kollar på omarbete, namngivning, är det andra typiska saker 

som ni kanske inte ens tänker på? För att det är er vardag, det är 
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sånt som man bara löser. Men sånt som kanske kan bero då på 

av en djupare anledning. 

I1: Just CAD-relaterat? 

R1: Ja, CAD-relaterat. 

I2: Jag hade ju ett exempel här nu precis efter uppgraderingen. 

Vi skulle ju fylla på material till parten och då fanns det bara ett 

visst antal inlagda material. Och då vart ju alla ”varför finns..?” 

I4: Material-koder? 

I2: Ja du väljer ju om du ska ha stål eller om du ska ha något 

annat. Och nu skulle ju I2 ha något gummi eller vad det var och 

det fanns ju inte. Hur gör man då? Och då hade han inte ens sett 

”om du vill ha ett nytt material så skall du göra si och såhär” 

stod det ju i…men den informationen har ju inte gått ut heller. 

Så det var ju lite tokigt. Det är ju ett exempel. 

R1: Bra. Andra saker? 

I1: Får fundera på det en stund tror jag. 

R1: Det får du göra.  

R2: - Om man tänker metodiken i stort då, ni vill hellre ha en 

metodik för eran här än att det blir kanske en gemensam för alla? 
 

I4: - Den kan nog bli så grov och så kompromissad att den inte 

gör någon nytta. För ju högre upp i organisationen man kommer 
desto fluffigare ord blir det. Vi ska vara lönsamma, jaha, men 

exakt vad ska vi göra då? då måste man ner i detalj. Vad ska vi 

göra för att vara lönsamma? 
 

I1: - Desto lurigare blir det att få till något som alla kan komma 
överens om. Om vi kan få till något som TJD och LHD kan 

komma överens om så tror jag att vi ska vara väldigt nöjda. 

 
I3: - Det blir svårt att få till det ens, det spretar mycket idag 

redan. 

 
I4: - Om truckar och lastar är överens så kanske vi kan vara 

glada. 

 
I1: - Men ni har ju väldigt olika __ mellan TJD och LHD idag, 

med installationsritningar till exempel och upplägg av 

namngivning på dom modellerna. Hur vi organiserar. Vi är helt 
olika. 

 

I4: - Det är nog ett bra mål att åtminstone det här planet ska 
klara av någon metodik och det planet ska klara av sin metodik. 

För då är det ju praktiskt, alltså något som vi kan använda. Om 

vi synkar ihop med för många då blir det opraktiskt och ingen 
vet vad de ska göra i alla fall. 

 

I1: - Vi har ju egentligen ingen kommunikation utanför det här 
huset. Det är lite mot borrmaskiner och rocktec med RCS-grejer 

och sådant då som är standardkomponenter. 

 
I2: - Den kommunikationen vi har är ju mot Semtec i så fall, 

som är utanför huset. 

 
I1: - A precis jag räknade dom i samma. Men om man säger att 

olika verksamheter som ska jobba på samma sätt, jag tror inte att 

vi har någon nytta av kanske att jobba på samma sätt som SED 

gör. Kanske företaget har nytta av att alla jobbar likadant, om 

man flyttar fram och tillbaka känner man igen sig. Om jag skulle 

börja på SED, till exempel, skulle jag behöva börja om från 
scratch. Jag kan programmet men ingenting mer ungefär. Jag har 

ingen aning om hur dom jobbar eller hur deras modeller är 

uppbyggda. Dom kanske har en metodik? vad vet jag. 
 

I4: - Jag har tät kontakt med en ovanjording, jag är gift med 

honom, men vi sitter inte och pratar CAD-metodik liksom. 

 
 I3: - Jag har också kontakt med en ovanjord som håller på med 

cabling, vi har ju jämförandet men dom jobbar på ett annat sätt 

för dom tar ju liksom allt från autoCAD som fil så dom får 
varenda tråd, sparar och lägger in som en solidout (?) och lägger 

ihop som ett nätverk istället i modellen. 

 
I4: - Dom har ju inte tid och blir för tungt och det är ju inte ens 

uppdrag att försöka att försöka få ihop det här heller. 

 
I3: - Det steget ville inte vi ta. 

 

R1: - Men finns det vissa saker ni kan använda er av tillsammans 
eller är det totalt olika? 

 

I3: - Det är ju metodiken bara som, jo men det har vi ju haft lite 
utbyte av från båda håll. 

 

I1: - Det är mer tips och ideer för att lösa problemet, mer än att 
försöka jobba likadant. 

 

I3: - Ja han ringde här i veckan och grät för att det hade kört ihop 
sig med PLMd, vi kan ju inte uppdatera/aouta (?) allt på samma 

sätt så det slog ju stopp. 

 
R2: - Hur gör ni för att lösa problemen då, som ni stöter på? 

 

I4: - Fråga grannen. 
 

R2: - Då är det bara att fråga närmsta bästa. 

 
I1: - Prova själv, fråga en kollega, ringa CAD-support. 

 

I4: - Jag har ju, och tror att flera andra har ett excelark med “om 
jag stöter på det här problemet, hur ska jag lösa det?” i olika 

flikar. Jag tror att jag har skickat det för längesen. Annars 

kommer man ju inte ihåg för samma problem dyker ju inte upp 
varje dag. Det kanske går ett halvår, år emellan och då gäller det 

att komma ihåg och man vill inte störa supporten i onödan och 

då har jag skrivit upp att så här ska jag göra om det här inträffar. 
 

I1: - Jag har en ny kille som sitter precis brevid mig och han kör 

ju onenote och skriver ner massor med grejer. 
 

I4: - Så vi har ju egna guidelines, vi ska bara matcha ihop med 

varandra och komma överens. 
 

I1: - Jag står och kikar över axeln på honom och visar så här gör 

du det här och så här gör du det här och han noterar, tar 
skärmdumpar så han kommer ihåg till nästa gång. 

 
I2: - Många gånger är ju användarna lata. De går inte in och 

tittar i sucarna och läser. För det första är det på engelska, det är 

jobbigt att läsa osv. Och sen hittar man inte för att det är så 
många och de ligger i oordning, de vet inte vad de ska titta i och 

så finns det inte indelat i rubriker eller någonting. Det är som.. 

 
S: - Man måste nästan veta. 

 

I4: - Sen så ligger det ju upplagt alla dom där kurserna som var 
från PLMc, alltså 500 sidor. När jag hade gått den kursen då, 

aha, “ja det här är svårt att komma ihåg, jag printar ut” och det 

var jättemånga sidor. (slänger åt sidan) ähh och så kör man bara. 
Det blir så fluffigt och stor och det är svårt att hitta just det som 

jag behövde. Det går nästan inte att använda det där, det var bra 

till kursen men jag kan inte använda det sen. Sen så finns det så 
många dokument på den där PLM-hemsidan så man hittar inte 

dom sakerna som man ska ha. Det fanns jättemycket papper, 

men inte just det som jag ville ha och var ute efter. 
 

S: - Det är svårt att veta hur mycket..  Jag vet att vi diskuterade 

det internt också. Har man inte varit med och aktivt jobbat i 



  Appendix B 

 

PLMd, till exempel, då är det svårt att veta. Den som har varit 

med vet att det projektet och det var det.. 

 
I1: - Den layouten på sharepoint är ju lite otillräcklig (?) också 

tycker jag. 

 
S: - Vi håller på mycket, som ett sidospår, med det nu själva 

internt och försöker ta reda på hur mycket information ska vara 

ute och vart, och hur mycket. Just utbildning har vi ju anställt en 
person som ska vara ansvarig. 

 

I4: - Men det skulle ju räcka med bra sökbar FAQ, ett excelark 
eller så, att söka i så man kan hitts det man vill ha. 

 

S: - Vi har ju en tanke nu med servicedesk, alltså det nya sättet 
att logga ärenden, hos oss, Jira servicedesk, för där finns ju en 

möjlighet att bygga som en knowledgebase i det. Det var ju 

tanken när vi införde servicedesk just att kunna göra det. Dels att 
man kan följa sina gamla ärenden och se, och sen att om nån 

annan har haft samma fråga, vi ser ju att vi får ofta samma fråga 

från många användare. 
 

I4: - Men det kan inte ni se än va? 

 
S: - Nej, för vi har inte börjat bygga upp det än, utan vi körde 

servicedesk och PLMd, så det har inte funnits någon lucka för att 

bygga upp det. Det är i alla fall tanken, att det ska bli mer 
sökbart. 

 

I1: - Finns det någon funktionalitet i det där för att få systemet 
att skriva ut längst ner att “du håller på att skriva om det här, du 

kanske är intresserad av det här också?”. 

 
S: - Ja jag tror att det finns det. Att om du börjar att skriva nått, 

login issue, så ska du kunna se, då ska du få om det finns någon 

artikel i den knowledge så ska du kunna få upp det som ett 
förslag.  

 

I4: - Då är det att folk använder samma ord då, annars är det ju 
inte så lätt. 

I1: - Det är ju problemet med att det är sökbart. Det är svårt att 

veta vad man ska söka på. 
 

I4: - Man skulle kunna hjälpa PLM-support då, dom får ju säker 

många av samma samtal, då skulle dom få lite mer tid att jobba 
med det här. 

 

I1: - Det är ju inte ovanligt att man går direkt på google heller, 
när man springer på problem. Den sökmotorn är ju lite bättre än 

vad sharepoints är.  

 
R1: - Den har ju det mesta alltså. 

 
I4: - Tro det eller ej men det kommer nog bara en bråkdel till 

PLM-support, vi försöker lösa det här först. Det är jobbigt att 

ringa och sitta i kö, besvärligt och oj oj. Sen så ser ju dom inte 
riktigt skärmen alla gånger. 

 

I1: - Majoriteten av när jag sitter och, bara för att jag var med i 
referensgruppen för PLMd, så tolkar ju dom flesta det som att 

jag är poweruser eller superuser till det här. Så jag får passa på, 

jag brukar ställa frågan tillbaka har du rapporterat det här? har 
du googlat? “Nej jag orkar inte” i nästan alla fall. 

 

S: - Men det är vårt ständiga tjat att gör det för det är då vi kan 
se hur spritt det är, jag tänkte med creokrasch nu. Jag säger till 

Jay prata med I1 och kolla hur mycket fel det är, du har loggat 

liksom men man vet inte, är det alla som har problemet eller bara 
I1? 

 

I4: - Någon som satt bredvid en , han blev så arg liksom “det här 
funkar ju inte, det är så dåligt” och jag bara “men har du sagt till 

då?” “nej, det hjälper inte. Jag har sagt till så många gånger men 

det är ingen som lyssnar och det händer ingenting”. Sen så var 

det ju en dag som supporten var här och jag gick och frågade 

lite. Så frågade jag dom efter “gick du och frågade dom nu då?” 

“Nej jag orkar inte bry mig!” Han har liksom gått ner till det här 
stadiet, nej det är ingen ide liksom, jag får ingen hjälp. Det är ju 

inte bra att det stadiet. Men det var jättebra att folk var här. Det 

blir mycket lättare att prata med någon och de visar på datorn. 
Det får de gärna göra fler gånger. 

 

S: - Jag ska hälsa det. 
 

I4: - Men kan ju faktiskt gå in i ett sådant här rum och bara “alla 

som har det här problemet räcker upp handen”. Det behövs inte 
mer än så. Då kan man ju se mer. 

 

I1: - Vi har faktiskt framfört det önskemålet tidigare, att CAD-
supporten ska finnas tillgänglig här, men det har vi blivit nekade 

till än så länge för att det inte är effektivt.   

 
S: - Ja precis, direkt relaterat till PLMd. Samtidigt som jag vet 

nu med performance att det har varit mycket problem, att det 

varit segt där... 
(oväsentligt prat) 

 

R2: - Man kan ju dra slutsatsen att behovet finns av metodik, 
men med vad specifikt kan det hjälpa er? 

 

I1: - Dels att jag vet hur jag ska göra förhoppningsvis allting i 
någon slags ideal värld att jag aldrig behöver fundera över att 

fråga någon “hur gjorde du det här?”. Jag vet hur jag ska göra. 

Som trafikregler, jag vet att jag ska köra på höger sida vägen. 
Jag behöver aldrig fundera varje morgon när jag sätter mig i 

bilen, ska jag köra på höger eller vänster sida idag. Man sparar 

tid på det och framförallt när jag jobbar med andras modeller. 
Det som sitter i den maskinen som jag håller på med, kanske 10 

-20 procent som jag har ritat och allting annat har någon annan 

ritat, med något helt annat sätt att bygga upp sina modeller. Som 
jag sa förut att då sitter ju jag och jobbar med att rasera det han 

har byggt upp för att jag inte vet hur hans grejer funkar. Jobbar 

alla likadant så utnyttjar vi det som vi tillsammans byggt upp 
och kanske kan utnyttja CAD-systemet lite effektivare. För att 

oftast så faller man tillbaka på en grund, vad ska man säga, 

väldigt simpelt. Det går ju att, det finns ju massor med finesser i 
CAD som man inte använder fullt ut, kanske inte ska använda 

vissa med referenser hit och dit, för att det blir väldigt instabilt 

till slut. Men ändå, man kan vinna tid på att helt enkelt bygga 
___ så man vet hur modellerna fungerar och hur dom är byggda 

och att man kan utnyttja CADandet tror jag.  

 
I4: - Egentligen borde man ha tagit chansen när man launchade 

det här PLMd, alla bara sprang runt och satt och väntade på 

snurrande modeller. Då kunde man tagit chansen att sitta ner 
allihopa som faktiskt inte kan göra så mycket annat “så här kan 

vi göra”. Jag tror vi fortfarande har chansen för att det snurrar 
fortfarande men.. Men jag har ju också råkat ut för det om man 

går in på hur en enkel plåt är bockad och någon har skapat hålen 

då måste man sitta och fundera “hur är det relaterat med det och 
om jag ändrar här nu vad flyttar på sig då och så nu vart den inte 

likadan som innan”. Det är jättesvårt att sätta sig in i hur någon 

annan har gjort det, det är nästan enklare att bara gör om då. 
 

I1: - Hur många sätt finns det inte att modellera en bockad plåt, 

mer eller mindre knasiga. 
 

I4: - Det tar jättelång tid att försöka förstå vad han har gjort, vad 

är de interna relationerna? vad utgör modellen?  
 

R2: - En lite följdfråga på det, är det ofta det händer att “nej. Jag 

skiter i den här modellen, jag gör en själv istället”? Att man ger 
upp. 

 

I4: - Mera parter kanske, någon gång när man inte begriper “vad 
händer om jag flyttar den här? Då kan man ju förstöra så mycket. 

Så det är enklare att börja om och veta vad man själv gör, och så 

kommer den tredje personen och funderar vad jag gjort. 
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I2 (?): - Det intressanta är att vi har ju väldigt mycket historik 

från modeller och vissa gånger om vi exempelvis tar en till 42 
steg fyra som gjordes utav Sigi group(?) i Malmö som inte hade 

då våra kanske konstruktionsriktlinjer och så vidare. Hur gjorde 

dom modellerna? Dom Caddade på sitt sätt och sedan plötsligt 
hade vi länkar överallt till den ena modellen efter den andra. Det 

är ju inte riktigt så som vi jobbar med så väldigt mycket länkar. 

 
I1: - Semtec likadant. Där är det ju en liten happening när man 

får grejer tillbaka. Det är samma sak där, de kör sitt eget race. 

 
S: - Där kanske man behöver ha, jag tänker era processer mer 

detaljerat URE men just i det fallet kanske en ganska 

övergripande, generell CAD-metodik skulle vara, säg “så här vill 
vi att”. 

 

I1: - Tänk om man kunde sticka en pärm i handen på någon och 
säga “så här är våra modeller byggda”. Va enkelt det skulle vara 

då. 

 
S: - Exakt. Där skulle det inte behöva vara särskilt detaljerat 

förmodligen utan där behöver det vara.. 

 
I2(?): - Jag har varit på Semtec och pratat med dom. Dom har ju 

en granskningsblankett för ritning så som fyller i “har vi gjort 

det här osv”. Vi diskuterade även 3D-biten hur dom skulle 
granska dom här för att dom skulle kunna leverera bra kvalitet 

och det är deras chef som är intresserad av det där.  

 
S: - För ritningen kan man ju få att se ut så som man vill och 

som den ska se ut, men så kan modellen se helt annorlunda ut. 

 
I4: - Vi har råkat ut för saker och det upptäcker man kanske inte 

heller då, utan då släpper man iväg något som “a det ser okej ut” 

och så är det inte alls okej egentligen. 
 

I1: - Vi får ju en PDF i handen på en ritning, “men det här ser ju 

bra ut”, den kan ju vara handritad i slutändan, med streck och 
ingenting som sitter ihop. 

 

R1: - Ja det var dom tema-frågorna som vi hade. Annars är det 
om ni har något annat som ni tänk på eller funderat på inför 

mötet eller kommit på nu som ni känner att “det här är bra att ni 

tar med i eran kartläggning”? 
 

I2: - Hur länge kommer ni att köra det här? 

 
R1: - Vi kommer att kör till i slutet på maj i början på juni. Vi 

har ju också en tanke att vi kör dom här fokusgrupperna först. 

Den första tanken var att vi skulle köra individuella intervjuer 
sen med var och en, men vi tänker att det kanske tar lite mycket 

tid så vi funderar på om vi ska skicka ut ett underlag som då ni 
kanske vill svara på, lite fler frågor. När vi har hunnit gått 

igenom det här  materialet och jämfört med hur det ser ut på de 

andra divisionerna och vad vi har för andra guidelines att följa. 
Om det är något som ni skulle kunna vara intresserade av? 

(kör: Ja) 

 
I1: - Jag tänkte just på specifikt nya användare, nyanställda, 

skulle vara intressant att intervjua för att se vad de upplever att 

vi saknar för någonting. 
 

S: - Ytterligare en fråga, finns det andra personer som ni tycker 

att vi ska? 
 

I1: - Namn Namnsson,  

 
I2: - Namn Namnsson 2. Han är relativt nyanställd. 

 

I4: - Det kanske är bra med något sånt här möte mer för då 
spinner man vidare på varandras ideer och tänker på saker som 

man inte i en individuell intervju skulle tänka på. Det är nästan 

bäst så här som ni gör. 

 

I2: - Är det så att ni skickar ut ett frågeformulär så kan vi ta det 

på vårt avdelningsmöte och få allas input. 
 

R2: - Ja, annars får vi verkligen tacka att ni ställer upp och är 

med och delar era åsikter. 
 

I4: - Vi hoppas stort på er. 

 
(Babbel) 

 

I2: - Vi snackade lite om det här med om man nu pratar med IT-
folk eller med RND-folk. “vi önskar att köra efter en viss 

process”, “aja, det är en sådan funktion som ni vill ha”, så 

programmerar vi det, “så varsågod nu är vi klara, nu har vi 
lycktas”, “nej men det vart ju alls så vi hade tänkt oss”, “Jo men 

den gör ju det ni sa”, “Ja, det är mycket möjligt att det gör det”. 

Någonstans där emellan så måste man ju mötas återigen. Nu vet 
inte jag, supporten här de jobbar ju för båda bitarna, både för 

RND, vet ju litegrann om våra processer och så vidare. Men 

mycket är ju för att de får ju från systemet sucar och så vidare 
“så här funkar det”. Någonstans vill man ju att en support även 

jobbar med proaktiva saker “så här kan vi bli mer effektiva”, 

men det hinns ju inte med i dagsläget, över huvudtaget, eftersom 
det är så shokat just nu då.  

 

I4: - Egentligen så sitter vi bara och väntar på den här snurran så 
vi kan lika gärna göra det. 

 

I2: - Det är ju lite så, men skulle ju titta på våra processer. Om 
man tänker sig att IT-sidan och RND-sidan, att man har 

någonting mitt emellan, som någon typ av engineering services 

på något sätt. 
 

(Babbel) 

 
R1: - Tack så mycket, kommer ni på något så är bara att maila 

oss. Ni kanske ha våra mailadresser i och med utskicket som S 

hade. Då är det bara att överösa oss med saker. 
 

I3: - Men ni är inte intresserade av guidelines av hur vi jobbar 

idag, någon metodik?  
 

(JOOOO) 

(Babbel) 
 

I4: - Sen är det ju om det är ett för stort projekt så kapas det 

antingen på budget eller folk. Så det kan ju vara bra att gör i små 
steg, den här lilla guiden kan vi göra den innan de hinner att 

kapa resursen. Ja men det blir ju så, tar man små steg så blir det 

gjort. Tar man för stora steg och stora visioner då försvinner det. 
Det försvann ju till och med nu även fast man visste att det var 

viktigt i och med PLMd så kapades det bort. Så man får försöka 
dela upp det i små och liksom, fort, innan de hinner att upptäcka 

att resursen är där. Då kommer man lite framåt i alla fall och 

folk börjar att inse att “det här var ju bra, det sparar vi tid på”. 
Då kanske man får en bättre business case och säga att det här 

sparade vi på och nu fortsätter vi. 

 
S: -Min förhoppning är ju att om vi kan se efter kartläggningen 

att det finns gemensam metoder, alltså där man gör samma på 

olika divisioner. Då tänker jag att det är ju saker man kan 
implementera och göra från PLM support och inte behöva vänta 

på ett jätteprojekt, så är min tanke.  

 
(Babbel) 

 

I4: - Rent hypotetiskt, om vi skulle lyckas att komma överens, i 
alla fall på plan 4, om någonting litet som en guideline, skulle 

det vara okej om ni tar över det dokumentet då och lägger upp 

det? 
 

S: - Ja det tror jag. 
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I4: - Det är därför vi sitter med våra egna dokument. 

 

I2: - Jag kan ju säga såhär, eftersom jag kommer från Volvo, där 
tvingar man ut vilka processer du skulle jobba efter och det var 

globalt. Då var det inget snack om saken. Här handlar det om att 

många har starka viljor på olika ställen och det handlar ju om att 
bara säga “så här ska vi jobba, punkt slut”. Det är det mest 

effektiva och vi kommer att få ut bäst kvalitet och gör vi inte 

efter det här så får vi inte ut den kvalitet som vi ska ha som på 
våra dokument. Det är ju också något som är oerhört viktigt. 

 

I1: - Det är ju precis tvärtemot hur kulturen är här, tyvärr. Men 
du har alldeles rätt. 

 

I4: - Men man måste ju börja någonstans också, om ingen 
skriver det första dokumentet så kan ju ingen ha någon åsikt om 

det. 

 
I2: - Om vi ska börja någonstans, exempelvis, vi har redan under 

PLMb pratat om att vi ska ha en prototypprocess, det är 

fortfarande inte framtaget hur vi ska jobba med prototyper och 
det handlar inte om IT eller någonting, det handlar om hur vi på 

RND ska hantera våra interna processer, hur vi ska jobba med 

dem. 
 

I4: - Det är väl för att ingen är ansvarig för dem? 

 
I2: - Exakt! Det är också lite intressant för att det finns säkert en 

prototypprocess på SED som funkar. 

 
(Jaha, tack tack) 

 

R2: - Då avslutar vi mötet. 
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Interview 2018-05-04: SED 

Participants: 

- Researcher 1 (R1)  

- Researcher 2 (R2) 

- Informant 1 (I1) 

- Informant 2 (I2) 

- Informant 3 (I3) 

- Informant 4 (I4) 

- Informant 5 (I5) 

Discussion:  

Please note that the following interview will be written in 

Swedish. 

*Presentation av examensarbetare* 

*Presentation av syfte med fokusgrupp samt projektet* 

R2: Ja, så vi vil gärna veta vilka ni är och vad ni gör. 

I1: I1, Mek. Gruppchef för konstruktörer och FEM-beräknare.  

I2: I2, konstruktör och beräknare. Jag jobbar främst med 

konstruktion av våra bomsystem och beräkning blir lite av varje.   

I3: I3, mek.gruppchef på samma sätt som I1. Vi har två grupper, 

jobbar på samma sätt men med lite olika ansvar för olika delar 

av maskinen.  

I4: I4, konstruktör. Jobbar i både Creo och Inventor och sitter 

med i PLM.D-referensgruppen.  

I5: I5, jobbar som konstruktör. Jobbar främst i Creo.  

R2: Snyggt. Och vi vill även få en lite större bild av vad ni gör, 

så vad har ni för typiska arbetsuppgifter? Hur ser en dag ut? 

I1: Oj! 

R2: En dag, av de många.  

I1: För mig består den mycket av möten, både 

informationsmöten och beslutmöten. Känner väl inte att jag 

hinner grotta så mycket i metoder och metodutveckling gällande 

CAD eller beräkning. Utan jag tar oftast hjälp av medarbetare.  

I2: Ja en vanlig dag för kan vara att främst ta fram modeller i 

Creo och även förbereda beräkningsmodeller och göra FEM-

beräkningar i Ansys. Så då jobbar jag mycket i Creo sen brukar 

jag oftast skapa en stepfil och föra över för att klippa kopplingen 

till CAD-systemet. Och sen blir det lite geometristäd för att få 

bort sånt som man inte vill ha från bockningar kanske, slitsar 

och sådär. Lägga till där det ska vara svets och så. 

I1: Och Teamcenter. 

I2: Och Teamcenter ja, precis. Ett stort lyft tycker jag, men 

PLM.D. Ha all information rakt från modellerna.  

I3: Och för mig är det samma som för I1 kan man säga. Behöver 

inte repetera den informationen. 

I4: Jaa, ja för mig är det mest att arbeta i typ modeller i Creo och 

Inventor. Bygga egentligen svetskonstruktioner, checka in, 

släppa CN om det sker just den dagen. Annars består min dag 

ganska mycket av support, när det gäller PLM.D, Inventor och 

Creo. En del av min tid av dagarna går åt till att supporta andra. 

Så det är väl det egentligen jag gör.  

I5: Jag jobbar ju med, ja precis som övriga konstruktörer, att 

skapa modeller och ritningar främst. Det är uteslutande Creo och 

strukturer, osv. i Teamcenter. Sen granskar vi även varandras 

KM eller CN, andras ritningar. Det gör lite lättare nu i PLM.D, 

så det är ju bra.  

I1: Man kan också nämna att de flesta av konstruktörerna har ett 

lite mindre konstruktionsområde, eller mindre? Men ett 

konstruktionsområde som de har ansvar för. Det är på de små 

maskinerna och de mellanstora och de passar hela vägen upp till 

de största maskinerna. Så blir man en liten lokal specialist för en 

funktion eller en teknisk lösning på maskinen.  

R2: Vad har ni för utbud på metodik, här på er avdelning? Och 

med metodik menar vi då typ standardisering och sätt för att 

bygga upp modeller eller namngivning och sådär.  

I1: Vi har ju ”the way we design”, där vi har gjort en handbok 

som förklarar hur vi går från ax till limpa. Nu är ju den inte 

riktigt uppdaterad för PLM.D men jag tror den…det arbetssättet 

som beskriver bäst hur vi jobbar. Och 95 % följer vi den, typ 90 

kanske. Det finns säkert lite uppdateringar att göra där för att 

beskriva hur vi jobbar också.  

R2: Men beskriva hur ni jobbar, vad ingår? 

I1: Jaa, vad ingår. Det här olika stegen, vilka steg ska man ta. 
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Sen förlitar vi nog oss på…CAD:eriet vet jag inte om vi förlitar 

oss på PLM:s metoder?  

I2 (?): I början av allt det här så skrevs det en lokal guideline 

eller vad man ska säga, för hur vi skulle jobba med våra CAD-

modeller. För vi använde något/ni andra gjorde något (?). Sen 

vet inte jag om den har utvecklats sen dess.  

I1: Jag tror vi hänvisar till PLM:s egna dokument just så att det 

inte ska bli dubbelfakturering på metoder eller… 

I4 (?): Vi har ju en egen liten bok också, asså den är ju mer… 

I1: Ja det är ju en sammanställning.. 

I4 (?): Det är en sammanställning ja som gäller egentligen 

AutoCAD, Inventor, Pro/E står det väl just nu i den, men det 

skulle vara någon Creo-variant där också egntligen för hur man 

reviderar och hur man kommer fram till sitt CN i princip. Hur 

man gör, flödet så att säga. Det är mer kopplat mot Teamcenter, 

det här som du pratar om är ju mer bara CAD:en.  

R2: Men om det kommer nya då? Hur bär dom sig åt när dom 

ska..ja om det är en ny konstruktör… eller är det mer 

knowledge-engineering att ni lär ut den som sitter bredvid eller 

finns det sätt dom kan..?  

I1: Jag upplever det som att det blir en kombo. Att man har, vi 

kallar det för ”handboken” då, och med fördel kan man använda 

den digitalt för då fungerar länkar och så blir det lite 

fördjupning. Men handboken är en, kanske 15 A4-sidor, 

beskriver i korthet hur man ska gå tillväga. Och sen får man lite 

följdfrågor finns det länkar att trycka på då. Men kollegorna eller 

faddrar eller mentorer är ju jätteviktiga ändå. Och just det där 

muntliga. Kanske visar vilka knappar man måste trycka på.  

I2 (?): Precis, handboken säger väl mer det där ”kom ihåg att 

titta på om den där artikeln ingår i fler strukturer eller om den 

bara ingår i den här”, så man inte gör något dumt till exempel. 

Medan den säger ju inte hur man faktiskt gör det i Teamcenter 

eller så. Den tar väl hand om..”tänk på det här”. 

R2: Mhm..mer tips.  

R1: Men den är mer riktad till Teamcenter än, ja Pro/E / Creo?  

I2 (?): Den är väl egentligen frikopplad från kanske systemets.. 

Utan mer vilka steg vi ska göra oberoende av.. 

I3 (?): Saker och ting som man bör tänka på, så man inte missar 

helt enkelt.. Det är väl som en checklista egentligen.  

I2 (?): Och råkar det ju bara Teamcenter som man gör vissa av 

de sakerna i. Men det står ju inte uttryckligen ”i Teamcenter”.  

I3 (?): Det gjordes ju på Demos tid egentligen.  

I2: Om man kollar ”ingår i” och sånt, det gör man ju i 

Teamcenter.  

R2: Använder ni den? 

I2: Vad sa du? 

R2: Använder ni den? 

*tystnad och skratt* 

I2: Alltså, i början när vi hade den så använde vi den ju. Men sen 

så förhoppningsvis så sitter ju det där litegrann. Men det är ju 

jättebra för den som kommer ny och liksom läsa igenom och se. 

Men vi har ju, till när vi släpper våra KM, så har vi en checklista 

som egentligen är baserad på med lite frågor från den där som är 

liksom…man kan gå igenom och trycka ”jo men det där har jag 

gjort”.  

I5: Ja den använder man ju och särskilt… 

I2: Ja den måste vi bifoga varje KM vi släpper.  

I5: Särskilt om man är lite osäker kan man ju förebereda den och 

se, ja det man har gjort och inte gjort, och i så fall kanske måste 

argumentera varför du inte har kollat en grej. Varför den inte har 

använts och så. Och vi har ju en granskningsprocess där.. om jag 

släpper ett CN och så granskar I4 så godkänner I2 sen ska även 

I1 godkänna. I slutändan även produktansvarig för hela 

maskinen. Och då är det ju hela processen igenom och alla 

granskar den och den ansvarige för funktionen har ju alla olika 

saker att titta på, vad som ska uppfyllas. Men jag tänker i CAD-

miljön, hur man bygger upp en CAD-modell, är inte.. Det är 

mer, vi tittar ju mer på ritningen eller/än specifikationen, när den 

är färdig. Vad vi ska leverera till leverantören.  

I1: Ja precis. Och jag tror, här ser man *visar dokumentet på 

datorn*, det är liksom från första delen ska man förstå uppgiften 

då och sen kommer ganska många steg att tänka på. Och som I2 

sa, det här återspelar den här checklistan, ”har du kommit håg 
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allt?”, så får man skumma igenom allt och ”ah just det”. Men jag 

tror som.. Det står ju något hur vi..att vi inte CAD:ar upp 

svetsarna, står det ju i den här handboken. Och det är ju liksom 

som en metodik, hur vi.. Samma sak på ritningen, att vi inte 

sätter ut fogberedning för svetsar utan vi låter leverantören 

avgöra om det ska vara 35 graders vinkel eller 25 eller så. Så det 

står ju, det kanske inte är svart eller vitt, men det står lite tips hur 

man ska göra i CAD:en.  

R1: Lite hur man ska tänka efter vägen. 

I1: Ja. 

R1: Är det här något vi skulle kunna ta del av sen, dokumentet? 

I1: Ja.  

R1: Bra. 

I4: Jag tror ju att URE har utberedning av plåt på sina ritningar, 

det har ju inte vi. Det är väl något som jag vet som skiljer.  

I5: Det gör ju till exempel jag för… den leverantör som jag 

jobbar mest mot i alla fall, brukar vilja ha det. Och då brukar jag 

lägga in det. Men det är ju för att jag vet att den leverantören vill 

ha det, inte för att det står att vi ska göra det. *otydligt* 

I2: Men vi tar väl inte ansvar för utberedningen tänkte jag säga 

men… 

I5: Det är mer för att jag ska slippa skicka det separat, när jag vet 

att frågan kommer. 

I2: Precis, det ligger i deras process att säkerhetsställa att 

slutgiltiga dimensioner blir korrekta. Det är ju likadant med 

svets och sånt där också, när vi sätter ut fog *rättar sig* inte 

sätter ut fogberedningen och sånt där att sätter vi halv E-fog får 

dom välja fogvinkel och vi behöver inte uppdatera CAD-

modeller och ritningsunderlag om vi byter leverantör som vill 

ändra fogvinkel till exempel. Och även krympnings och sånt där, 

om vi ska svetsa ett hål *rättar sig* ett rör i ett hål, så lägger vi 

ju ingen spalt till exempel för det underlättar ju för oss när vi ska 

lyfta över det till en beräkning till exempel, att vi inte har spalter 

i modellen och sånt. Det ligger liksom i deras beredning när de 

ska tillverka det att ta hänsyn till och allt sånt. 

I4 (?): De flesta tar ju stepfiler, sen bereder de utlåtet(?) själva. 

För vissa kanske inte gör på det viset. 

R2: Ja men hur ser ni på metoder och metodik då? Behövs det?  

I2: Ja det skulle jag säga, till viss del. Just det där med 

utberedning och så det är ju också skillnad om folk ska göra en 

plåt med en bock på, om någon bara CAD:ar upp och extruderar 

någonting. Då är det ju kanske inte lika lätt att göra en 

utberedning på den medan om man gör en sheetmetal-part då, 

ja.. Lite grundläggande metodik behövs ju för att modellerna inte 

ska bli oanvändbara.  

I1: Jag tror att vi har varit med om hur dumt det kan vara om 

man inte har några uppsatta regler och metodbeskrivningar. För 

det var det ju kanske fram till 08/09, däromkring. Då kunde man 

öppna en ritning som inte var bra CAD:at, det var lite infuskade 

saker på ritningarna och själva sammanställningsritningen eller 

CAD-modellen, den kraschade varje gång man höll på och sådär. 

I2: Det hände att någon hade ändrat ett mått och istället för att gå 

in i modellen och ändrat mått så hade en bara satt ”o” i ritningen 

och skrivit in måttet och uppdaterat. Det är ju lite… 

I1: Och det tror att jag vi har kommit till rätta till ganska mycket. 

Vi har ju öppnat upp dom här liksom. Det finns säkert någon 

ritning som kraschar, eller någon modell som kraschar eller är 

fult måttsatt så, men. Så jag tror vi har blivit betydligt bättre. 

Och med det här dokumentet då som kom ungefär 09 gissar jag 

på. 

I2: Jag tror att det är just där med kraschar och så som någon 

form av metodik skulle kunna ge oss väldigt mycket. Att man 

uppdaterar på någon underliggande part och så kraschar det på 

överliggande för att man har mateat en part eller något sånt där. 

Nu med Creo är ju inte det egentligen ett lika stort problem för 

man behöver liksom inte sitta och kryssa i den där högermenyn 

längre, utan nu säger den ju bara till att något är galet. Men.. 

I4: Dock är det ju svårare att fixa modellerna nu. Som förut 

kunde vi ju faktiskt släppa på release-nivån och gå in och fixa 

om. Men nu måste du revidera för varje gång. Det är ju något 

som det känns att det borde finnas någon inre workflow så man 

kan ändra i samma revision om det nu är sådant som behöver 

fixas.   

R2: Ja för är det så att ni använder mycket andra modeller? Som 

ni inte har gjort själva.  

I2: Ja men det gör vi en del. Motorer och vriddon. 
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I1: Borrmaskiner.  

I2: Ja, borrmaskiner. 

I1: Eller dom kanske vi inte använder.. 

I2: Kompressor, ja men allt under karossen egentligen. Förutom 

rör och… 

I3: För frågan om behovet av metodik så tror jag absolut, nu har 

inte jag jobbat här speciellt länge, men i mitt förra jobb så såg 

jag exempel på där ”okej vi ska göra en ändring av den här 

modellen” och då ändrade man om hela alltet istället för att bara 

göra dom ändringar som behövde göras för att alla har jobbat 

olika och kommer till den insikten ”nej men det går lika fort att 

göra om alltihop”. Och då har man ju misslyckats tycker jag i 

metodiken. Det ska inte behöva vara så komplicerat att gå från 

en person till en annan. Vi behöver hålla oss till samma riktlinjer.  

R2: Är det så här? Eller upplever ni fortfarande att det är så att 

man få göra om mycket? 

Flera: Nej det skulle jag inte säga.  

I4: Om man nu gör om, det är ju för att man kanske vill behålla 

den gamla men vill testa något nytt, så gör man en kopia av den 

redan befintliga och så ändrar man på den liksom. Så det är väl 

så i sådana fall. Ändra om? Nej det skulle jag inte säga. 

I1: Vi har ju försökt med lite små sidosteg, jag tänker på den här 

koordinatsystem, vad heter det? Koordinat.. som Henrik höll på 

med.  

I5: Referensmodell.. 

I1: Ja referenskoordinatsystem och så. Jag vet inte om CPA har 

släppt det nu? 

I5 (?): Ingen aning, är inte med där. 

I1: Med det gör ni väl inte nu? 

Flera: Nej. 

I1: Och samma sak, lite med referensmåttsättning har vi också 

tagit ett annat sätt att tänka på ritningar och sådär men.. Vi tycker 

vi ändå gör som vi har gjort dom senaste 9-10 åren. Så jag vet 

inte om det är ett bra eller dåligt track record att vi inte förbättrar 

oss något mer, eller om det är så att det är ganska stabilt som det 

är nu.  

R2: Ja, jämfört med flera vi pratat med så verkar det som ni ändå 

har kommit ganska långt, med att ni har ett underlag som ni 

faktiskt följer på något sätt. 

I1: Och jag tror dom andra, alltså ”dom URE”.. 

*Skratt*  

I1: Nej men vi ligger snäppet före och sen kollar/sneglar dom på 

våra dokument och sen försöker dom göra sin grej av det. Så vi 

ligger, vi har legat i alla fall, några år före hela tiden. 

R1: Men dom kollar på era handböcker och så då?  

I1: Jaa *lite osäker* och alla mallar vi har, eller såhär 

rapportmallar och.. Ja men det hängde ihop ganska bra då vi 

släppte allt då. Och nu börjar det väl bli vissa grejer som inte är 

så aktuella eller som inte hänger ihop som det gjorde förut. Men 

vi gjorde ett jobb, ganska mycket där för många år sedan.  

R2: För nu har det kommit upp mycket på tal.. Vi har även varit 

på studiebesök på Tools i Sickla och där var det jättestort det här 

med att det skulle bli model based, att allt ska finnas i modellen. 

Och då pratade vi om problemet att då ställer det ju ännu högre 

krav på modellen. Att man ska gå bort från papper. För nu är det 

ju mest fokus kanske på att ritningen ska se bra ut, men att nu 

blir det mer fokus på modellen och att det kräver ännu mer 

metodik. Har ni funderat någonting på det? 

I2: Men det finns väl en ny standard, vad heter den? 1263 eller 

någonting sånt där, jag kommer inte ihåg vad den heter. Som jag 

vet att vår kvalitetsavdelning tjatat lite om att ”det här vore 

jättesmidigt”, hur dom ska mäta och sådär när all information 

finns i modellen redan.  

I5: Ja jag var i kontakt med Namn Namnsson, jag vet inte om ni 

har pratat med honom? 

R1: Inte nu men… 

I5: För han driver väl det på URE och det är några där som… 

I2: För dom har väl börjat köra lite på det eller? 

I5: Ja när jag pratade med honom lät det som att alla gjorde det, 
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sen när vi pratade med matargruppen så visste de inte vad vi 

pratade om. 

*Skratt* 

I5: Hans grupp gör det om man säger så, men dom… Men nu 

hörde jag att Namn, dom skulle gå över mer till det också. Var 

sitter han? På drivlinan. Dom har ju kvar ritningar för det är 

vissa grejer som man måste ha kvar. Kommer inte ihåg exakt 

vad det var, det är väl standarder och yttermått och lite sånt där. 

Det var någonting mer. Men annars så ska dom köra allting i 

modellerna. Och då har ju dom, det finns ju någon ”digital shape 

model”-standard eller vad den heter. Någonting ”digital model 

shape”.  

I2: Mhm någonting. 

I5: Någonting sånt där. Som tittar på hur man… Och det är 

Namnsson och någon mer som har skrivit det där och håller på 

och försöker få in det hos oss.  

I2: Men det känns ju som ett större steg än bara vår metodik 

också. Det är många småleverantörer också som inte kan ta emot 

en sådan där kan man ju vara rädd för.   

I5: Men inköp var positiva till det, mena på att ”ja det kan vi ta 

hand om”. Men det är väl klart att det är ett arbete att göra. Men 

däremot kan jag ju tycka att då borde vi i Örebro MR, eller ja 

Epiroc, ha samma i alla fall överliggande metodik. Än att vi tar 

vad dom har gjort och så gör vi något eget av det och att det blir 

sådär. Sen våra interna processer med granskning och det här 

kan väl vara, det är väl säkert olika. Men i just dom 

standarderna, ja det borde vara en standard för innehållet som är 

mer övergripande. Som hela Epiroc ska använda.  

I2: Vi har ju i många fall samma leverantörer, så det blir ju 

konstigt om man.. 

I5: Ja för dom är det ju samma sak om det är vi som har gjort det 

eller underjord. Det står ju samma företagsnamn på ritningarna.  

I1: Ibland håller vi ju på med cabling och piping, i vissa lite 

nyare projekt. Så vi har ingen historik där, vi håller på att lära 

oss och fundera på om vi ska eller inte ska gå den vägen. För i 

våra kompletta CAD-modeller då ser det ganska tomt ut när man 

öppnar och kollar in i motorutrymme, men i själva verket går 

man in i verkligheten så är det ju mer. Det är slangar och det är 

kablar, kopplingar..lite kopplingar är med ibland. Det är lite 

bökigt.  

R1: Det skulle behöva finnas något bättre med det i såna fall? 

I1: Ja, eller vi kanske skulle börja med att rita in det. Men ja, vi 

håller ju på med en liten undersökning och se vad Creo har att 

erbjuda nu då, om det blir enklare. För vi måste ju kunna 

uppdatera på ett smidigt sätt. Okej att man ritar in kablar och 

sånt där men sen vill man ju gärna ändra och få det lite 

verklighetsfanankrat.  

I3: Det är ju viktigt att se över, vad är vinningen kontra vad är 

merjobbet att göra olika saker. Så man inte börjar göra saker 

bara för att det går.  

I1: Ja precis.  

R1: Nej och cabling har det ju varit prat om länge, det var ju 

även när jag jobbade här och det har ju varit mycket på tal nu när 

vi har varit ute och intervjuat också. Och som för URE, så var 

det ju också väldigt att ”nä men cabling blir så skiljt på SED och 

URE”, men ändå så tog han upp då att ”ah fast jag brukar ju 

prata med SED om tips och tix”. Och tips och trix är ju lite det 

som hör till metoder och metodik, hur man kan göra någonting 

bäst. Så att det är ju också att det är svårt att många har en skild 

bild av ”vad kan vi faktiskt göra lika” och ”vad måste vi inte 

göra lika”. När man nämner metodik så tror folk att ”nu måste vi 

jobba på samma sätt och det går ju inte” men det finns ju också 

det här lite mer övergripande som kan hjälpa flera. 

R2: - Vad stöter ni på för problem när ni caddar eller så där? 

I5: - Ett problem angående piping, som jag fick reda på där om 

dagen, är att det går inte att göra, det är ju bara typ en yta eller 

hur man lägger ner en assembly. Det blir ju inget, vissa vill vi ta 

som parter och göra ritningar på, liksom vinklar till 

motorutrymme .. kylaren och så där. Det är en sådan grej som är 

ett problem. Annars problem just nu är att det är så mycket nytt 

hela tiden. 

I2: - Jag tycker att vikter är ett problem. Jag tycker att om man 

assignar ett material ur materialbiblioteket så borde det overridea 

alla andra densiteter som finns i modellen på något vis om man 

har en plåt. För det finns de här gamla relationerna som ligger 

inne och de kan ställa till det. Om man då signar att det ska vara 

213401 i materialbiblioteket så borde det på något vis overridea 
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det så densiteterna och vikterna blir rätt. 

I4: - Densiteterna hålls kvar, de gjorde det idag faktiskt. 

I2: - De hålls kvar ja. 

I4: - Aluminiumdensiteten vart fortfarande kvar på plåt. 

I2: - Precis, du måste deletea relationerna och sen signa 

materialet, då får den rätt densitet, men på något vis om man inte 

gör det steget så borde det ändå overridea tycker jag. 

I4: - I och med migreringen så blev ju så att alla modeller behöll 

sin densitet i migreringen så att säga, så måste jag signa ett nytt 

material för varje ny reviderad artikel. Det känns ju inte som att 

det blev så bra ändå eftersom densiteten var kvar. Det är 

någonting som är lite krångligt faktiskt. 

R2: - Ni nämnde att ni inte gör om modeller helt och hållet men 

har ni någon form av omarbete och sådant där? 

R1: - Kanske det där vardagliga jobbet som man inte tänker på 

för att det är sådant man gör ändå hela tiden men “man gör om 

lite“, men är det mycket ni gör om som egentligen är timmar och 

minuter som ni kunde ha lagt på något annat? sådant som att 

någon annan har ställt till det? att ni inte förstår trädet eller hur 

någon har byggt någonting? 

(njaaaaeee) 

R1: - Eller är det inte ett problem här?  

I5: - Det hade ju varit bra att ha en samma, att man gör på 

samma sätt om man ska gör hål, ett pattern, ett mönster, om man 

ska använda det eller om man ska gör det på något annat vis och 

även det här med yta mot plan, för det är ju lätt om man hela 

tiden utgår från samma yta och sådana där typer av ___. 

I4: - Det är alltid smidigt att ha planen i mitten av parten, det 

tycker jag är väldigt smidigt. Vissa caddar ju bara i ena 

kvadraten och så fortsätter dem och så går det inte att utnyttja 

planen på något smidigt sätt. Det är faktiskt någonting som är.  

I5: - Det är ganska ofta man lägger till plan och axlar eller så där 

för att maintaina. 

I2: - Modeller med seglade features upplever jag som ett 

problem. Jag vet inte varför, det känns inte som att den där 

speglingen uppdateras när man uppdaterar första featuren. Det 

känns som att om man har något hål på ena sidan som man 

speglar över känns det bättre att köra bara en revolve och ta båda 

sidorna samtidigt för att det skiter sig förr eller senare i alla fall. 

I4: - Det är väl inte så mycket som är mirror och. 

I2: - Nej, men det händer att man får sådana modeller och då 

brukar det. 

I4: - Jag tycker även pattern kan vara jobbigt med skruv__ och 

sådär, med skruvar och allt möjligt. Är det så att ett hål ska vara 

lite större och så vill man bara byta en skruv, då måste man ju ta 

bort hela pattern och börja om. 

I5: - Ja det är både för och nackdelar. Jo en sak med tunn plåt 

och då är det bra med sheetmetal-funktionen och då om man tar 

upp gamla modeller som inte använder det så är det inte alla som 

går att, en del går ju bara att konvertera, men det är långt ifrån 

alla som går att göra om, då är det lite merjobb men det känns 

ändå värt för att lättare kunna göra den här utbredningen och för 

att lättare kunna se att det här går att tillverka, det blir lättare att 

sätta kraven. Där kan man behöva göra om och ibland får man 

göra om hela modellen eller ganska mycket av den. Men det är 

mer att det är gamla modeller som saknar. 

R2: - Jag vet på Rocktec så sa dom att de har flera, vad kallade 

dom dom R1?, a massa gamla modeller och de kallade dom 

något speciellt? 

I4: - Meduza? Vagner? 

R1: - Jag minns inte vi har hört så mycket dom senaste dagarna. 

R2: - Nej men att de, mycket, ett arkiv med modeller typ, att de 

behöver rustas upp. Man borde börja ta tag i dom också.  

R1: - Göra om de gamla modellerna.  

I1: - Men kan det vara Gia, nej? 

I4: - För det var inte vagner eller meduza?  

I1: - Vi har ju tagit över produkter från Stockholm, Craelius, 

vissa kom hit, eller många kom hit, och några få kom till URE 

och de är ju caddade på sitt sätt, kan man ju säga, i Inventor. 

Dom som gick till URE var också Inventor. 
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I4: - Där har man ju byggt upp strukturer och toppnumret har 

egentligen samma nummer som alla ingående delar som har 

hashfilsnummer (?), med bredgården 1,2,3,4, för ingående delar, 

så har ju dom caddat det. Det innebär ju problem i strukturer i 

Teamcenter och liknande för där ser man inte strukturer. 

I1: - Så där har ju vi just nu lite kulturkrock, dels med inventor 

som CAD-program, vi är vana Creo och sedan att dom inte har 

byggt upp modellerna som vi är vana vid. 

R2: - Är det någonting ni jobbar på att göra om eller är det ett 

problem?  

Det har vi gjort men vi har väl kommit fram till att vi inte kan ta 

ut en ny artikel för varje ny artikel. 

I1: - Nej det skapar problem i många led, bland annat hos 

leverantörerna som ökar priserna. Dom tänker ju sig att det är 

nya, nytt artikelnummer på de här 10, de har tillverkat samma 

slutartikel i, jättelänge, så splittrar vi på den där 

sammanställningsritningen till 10 eller x antal andra ritningar, 

nya artikelnummer, så blir det totala priset betydligt högre. 

Sedan ställer vi oss frågan om “Jaha, är det här rätt nu?” 

toleranser hit och dit och vi får gå in på djupet på varje ritning, 

så vi ha gått tillbaka där och låter det vara. Men vi jobbar ju på 

att få Inventor-filerna till Creo. 

 I5: - Jag måste avvika. 

(tack tack tack) 

R2: - Ja, ett problem som vi har fått höra mycket från andra 

divisioner är just namngivning. Att det är svårt att hitta och det 

är svårt att veta vad vissa delar heter och sådär.  

R1: - Att saker heter samma saker eller att de benämns olika, om 

det står höger först eller om det står vad det är först och lite 

sådana saker påpekar andra. Är det något som ni upplever? 

I4: - mm, man skulle nog vilja kunna bygga till lite fler. Vi har ju 

säkert vissa riggar med vissa ingående delar som kallas saker 

och ting som har bättre namn än de som finns att välja på i 

ordlistan. Då blir det, nu har vi väll ganska mycket, vad har vi? 

I2: - Drilling device. 

I4: - Drilling equipment och det är väl ganska övergripande på 

en vanlig svetssammanställning. Det borde finnas några förslag 

som man kan lämna in som att “dom här vill vi ha” som kan 

läggas till i den där listan eller liknande, jag vet inte. 

I1: - Den där drilling device eller drilling equipment, det kom sig 

av att vi tog över de där produkterna från Craelius och sedan 

skulle det in i Teamcenter, migreras in, och då var vi tvungna att 

använda rätt ord för Teamcenter. Vi började seriöst att översätta 

de där men det var ju mer än 55000 artiklar. 

R1: - Det var väl inga problem? 

(skratt) 

I1: - hehe nej inga problem. Plötsligt var det 30000 kvar och 

plötsligt var vi klara. Då var det någon som hade varit kreativ 

och döpte alla till drilling equipment då, så han löste ju 

problemet men vi har ju fått sota lite för det. Det kanske är 

nästan bättre det än som jag själv gjorde, så fort det var 

någonting med cylinder, man orkade inte, är det ett cylinderöra 

eller en cylinderkolv? Då döpte man det ju till cylinder, så det 

var ju nästan mer fel för det är ju svårare att rätta till sen.  

I4: - Efter migreringen så hette ju allting xxxx, alla namn var ju 

bara x. I översättningen så hade vi en gammal ordlista som man 

såg vad det hette innan så kunde man.. 

I1: - Men bortsett från migreringen är det några andra problem 

med namngiveriet?  

I2: - Problemet är väl ibland när det finns två val och så tittar 

man på översättningen och då är även översättningen lika, då 

undrar man “men vad skiljer de här två då?”. Vem använder det? 

Vem bryr sig om om det är den ena eller den andra? och om det 

är någon som bryr sig då är det ju 50 procents chans att man gör 

fel. 

I1: - Men står det inte på, eller du kollar den engelska och 

svenska bara? 

I2: -Och den tyska är det väl också? 

I1: - Spanska, Tyska, Franska och italienska. 

I2: - Jag vet att det finns något exempel när det står lika om man 

jämför alla språk på två rader. 

R2: - Undrar om det kan hänga ihop med, för vi pratade med 

industridesign igår och han sa att dom ofta får skickat modeller 
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som, att det är samma modeller fast dom har olika, de har 

samma namn fast det är lite olika, aa.  

R1: - Jag kommer inte ihåg. 

R2: -Det kanske hänger ihop med det, jaja det var ett sidospår. 

Men känner ni att en övergripande metodik för alla skulle kunna 

hjälpa er i ert arbete och på vilket sätt i så fall? 

I2: - Ja det tror jag. Det är väl egentligen det att man vet vad 

man ska förvänta sig när man öppnar upp en modell, så man 

slipper överraskningar.  

I3: - utmaningen med övergripande arbetssätt är ju på vilken 

nivå ska det ligga på. Lägger man det på fel detaljnivå kan det få 

negativa konsekvenser på andra sätt. Det med att hitta nivån är 

väl i allmänhet utmaningen. Gör man en metod som ska vara för 

hela Epiroc då är det ju en nivå som gäller, gör man en metod 

som gäller för min grupp, ja, då kanske man kan ha en annan 

detaljnivå. Så att hitta rätt i den nivådiskussionen tror jag är 

nyckeln för att inte bara få ut nytta av den men också för att få 

den att överleva. Därför att är det en metodik som är för dåligt 

anpassad för mig så kommer jag att frångå den och då kommer 

den inte att överleva och då har vi gjort jobbet i onödan. Så det 

är en nyckel tror jag. 

R2: - Ja det har väl varit det, en metodik för alla förstår vi 

kommer att bli väldigt väldigt generell och väldigt väldigt 

övergripande för alla divisioner jobbar ju väldigt olika. Då blir 

det ju att varje division får en egen metodik men att de har 

någonstans ett topplock som man kan följa. 

I3: - Och inte bara det. Jag tror också att man måste våga fråga 

“ska vi utmana det vi gör idag för att få vinningar av att jobba 

mer lika eller ska vi inte det?”. Det är nästan ett beslut som 

behöver tas innan man skapar metodiken. “Är det här för att 

knyta ihop det som redan finns eller är det faktiskt för att skapa 

fler synergier som finns idag?”. 

I1: - Men nu är vi ju bara mekare här. Vi är ju en grupp 

systemare el och hydraliker så, dom caddar ju inte jättemycket. 

Dom kör ju sina scheman i 2D, AutoCAD. För framtiden 

kommer ju liksom cabling och piping för dom och det kanske 

kommer att, jag vet inte, de har ju jobbat i många år. Deras röst 

hörs ju inte idag. 

R1: - Jag vet att Namn har pratat om det också. De försökte ju 

för några år sedan att köra ett AutoCAD-metodikprojekt men att 

det gick som det gick med det. Det har väl varit just svårt att få 

igång det också som alla, men det är väl just det att nu 

förhoppningsvis är lite mer i tiden att det kommer på tal, att det 

är viktigare och viktigare. Det har alltid varit viktigt men det har 

inte varit prioriterat. 

I2: - Men finns det någonting specifikt som gör att vi faktiskt 

jobbar olika på underjord och här eller är det bara historik som 

gör att man jobbar olika? Det är ändå hyfsat lika produkter så det 

borde ju kunna.. 

R1: - För det är ju det som vi tänker som kommer lite utifrån. 

Mycket historik, kultur tror jag. Sedan är det ju såklart att det är 

olika produkter att det är olika saker man gör i detaljnivå, men 

jag tror att det är ganska mycket som man kan ta del av från 

varandra. 

I4 (?): - Jag funderar på det här med referensgeometri och 

liknande, att inte få så tunga modeller för jag vet inte hur, nu är 

jag osäker på hur vi gör men väldig stora, att använder vi 

shrikwrap eller någonting bara för att visa så här ser den ut? Jag 

tror att URE använder väldigt mycket shrinkwrap för att få så 

lätta modeller som möjligt för att illustrera vart saker och ting 

ska sitta och liknande. Jag är osäker på hur vi gör? 

I2: - Jag vet inte vad vi har för krav på att ha komplett 

riggmodeller till exempel men vissa skyltritningar och sådant där 

brukar det vara någon som sätter ihop det och då är det ju ofta 

shrinkwrap som används. Men det är väl mer upp till den som 

gör den. 

I4: - Det är väl någonting som borde finnas. Det är tungt idag att 

öppna modeller över lag. Det skulle hjälpa ganska mycket tror 

jag. Jag vet inte hur vi har det här. 

I2: - Det finns inget stöd i Creo för att på något vis, att man bara 

vill ha en visualisering av någonting istället för att ha den 

verkliga geometrin, eller något? Man kan  ju välja den här open, 

vad heter den, när du öppnar den så kan du välja vilken du vill 

inkludera. 

I4: - Open dependences. 

I2: - Ja, typ. och då kan man även välja där vilken rep man vill 

visa. Man borde ju liksom kunna, ja men “jag vill visa lättvikt”.  



  Appendix B 

 

I4: - Du har ju en knapp i quire där som är ett minsta möjliga för 

att kunna visa saker och ting. Den tar ju bara bort suppressed 

egentligen. 

I2: - Men det kanske ligger på oss också att vi borde skapa en 

simplified rep på ovanliggande nivån, eller någonting sådant där, 

där vi bara visar det vi vill visa i en komplettmodell, så kan man 

välja att öppna den i komplettsammanställningen eller någonting 

sådant där. 

I4: - För jag vet att i Inventor då finns det ju en express mode. 

Om man laddar express så laddar man inte alla detaljer. Det är 

inte full grafik utan det laddar så det går att öppna men sen så 

kan man välja att tända upp allt. Fast du kan ju inte göra 

någonting förrän du använt full ändå så det är ju egentligen inte 

bra heller. Jag tror att det behöver finnas någon metodik för att 

arbeta i väldigt stora sammanställningar, det gör det definitivt 

enklare. 

I1: - Är det någon som har nämnt ordet 3D-printing med Cad-

modeller och så? 

(Nej) 

R1: - Är det någonting som ni vill nämna? 

I1: - Det är ju spännande, helt klart, både hur man ska förhålla 

sig till cadderiet då. Det är svårt kanske i många fall att måttsätta 

en sådan oftast, vad jag tror, komplex design. Hur gör vi då? För 

det kommer också att komma, kanske, om vi inte har.. 

I3: - Det är väl oundvikligt nästan. 

I1: - Ja, men det kan man ju, den bollen överlämnar jag. 

R2: - Det är en intressant tanke. 

R1: - Ja verkligen, särskilt eftersom vi har fått så mycket med 

3D-printning i skolan. Man ser att det är framtiden. 

I1: - Och som sagt den här modellen, har vi koll? Har vi kontroll 

på den sen? Liksom att det är Atlas eller Epirocs modell och 

ingen annan får ta den. Det kommer ju att spridas väldigt enkelt, 

spridas världen över. Sedan kan man ju också, eller det kanske är 

nästa steg, hur tjänar vi pengar på dom? Hur säljer vi 

reservdelar? Kan man då skicka över en fil och det är någon i 

Kina som kör 3D-printning där och sedan går ut med den till sin 

maskin. Då får han en reservdel ganska snabbt istället för att det 

ska skeppas från Europa. Men det är ju, det kanske inte ingår i 

cadderiet, men det är intressant att veta hur mycket man ska 

måttsätta, då är det ju verkligen 3D-modellen som styr tänker 

jag. 

I4: - Dagens 3D-printning är det väl inte så stora detaljer så det, 

kan de vara såhär stora eller någonting. 

R2: - Jag såg, om det var på Youtube, att de hade börjat 3D-

printa hus. 

R1: - Ja, det är ascoolt. 

R2: - Små stugor. 

R1: - Ja det är sjukt vad man kan göra. 

I1: - Ja och någonstans ska ju vi in där, i den leken, och nu när 

“dom” URE köpte en ny jättefin printermaskin för massor 

hundratusingar då var ju dom intresserade av “vad kan vi ha för 

produktion för att hålla den varm hela tiden? Vilka delar kan vi 

ha som produceras, reservdelar och så?”. Det vet jag inte om de 

kom fram till. Jag ser det ju väldigt mycket nu som ett 

hjälpmedel i prototypstadiet, “man undrar, kommer det här få 

plats här? jag printar ut och sedan går jag ner och testar. Det 

skaver lite här och då får man ändra lite, så det blir ju inte den 

där komplexa geometrin som man kan tjäna pengar på men det 

kanske blir kortare tid till man tagit ett beslut. 

(intressant) 

R2: - Annars har vi gått igenom våra temafrågor. 

R1: - Det är om ni har något att tillägga som ni tänkt på? innan 

eller nu? 

I1: - Ritningsfria samhället känns ju också som ett viktigt spår. 

I2: - För något år sedan gjordes det också något exjobb, har jag 

för mig, som hanterade som hanterade, det var väl mer riktat till 

beräkning, CAD till beräkning, eller någonting sådant där, hur 

man skulle hantera geometrier? Jag tänkte att det kan vara värt 

att kika på om man hittar någonting. Någon på PLM borde veta 

vad det var för någonting. 

R1: - (pratade om gamla exjobben) 

I1: - Vi använder ju Ansys som beräkningsprogram, just nu, och 
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jag har ju ställt den frågan till Ansys, nu när vi har Creo, “blir 

kopplingen bättre då?”. Det fanns ju en vag koppling mellan 

Ansys och Pro/E. Då kanske den är starkare och mer 

användarvänlig. Men det är ju också, jag tänker att det får de 

berätta för oss istället för att vi undersöker det själva. Hur man 

ska gå till väga i Ansysvärlden för att kunna utnyttja de här 

CAD-filerna. 

R2: - Men är det mycket ni får göra om i modellerna när ni för 

över dom till Ansys? 

I1: - Ja det tror jag, förbereda för beräkning. 

I2: - Det beror ju på vad det är för detaljer men tar man en 

vagnsram som exempel så är det ju väldigt mycket. När det 

kommer någon bockad profil tillen annan såhär och har man satt 

plåttjocklek i dom så blir dom inte perfekta i övergången och 

sådant där, och det fyller man ju med svets. Det blir ju mycket 

handpåläggning, lappa ihop. Eller ett fyrkantsrör som svetsas på 

en bockad plåt så blir det ju en radie där som måste fyllas. 

I4: - Eller oändliga spetsiga. 

I2: - Precis, rips (?) i sheetmetal-parten kan det ju bli och så.Det 

saknas goemetri. 

R2: - Är det någonting som man skulle kunna undvika? Som 

man kan göra på en gång i modellen? eller är det sådant som 

kommer att finnas? 

I2: - Till viss del så hör det nog till beräkningsjobbet på något 

vis. Dom programmen blir ju också bättre och bättre på att 

faktiskt hitta de här sakerna och reparera de själv. 

I1: - Men lite, någonstans så finns det ju lite metoder att utveckla 

i cadderiet för att underlätta för, men desto mer man måste nog 

ändå in och pilla lite beroende på vad man ska göra för 

beräkning och vart man ska koncentrera sig. Det är svårt att 

förbereda allt för allt. 

I2: - Sen vore det ju toppen om det redan i Creo fanns en knapp 

som “solidify” eller någonting som gifte ihop allting och fyllde 

igen små spalter och sådant där. 

I1: - Krockar i cadden. 

(krockar?) 

I1: - Mellan parter och mellan svetsar, dels mellan plåtbitar om 

de går in i varandra eller så. Sedan när de är svetsade och klara 

enligt oss då om man tar en annan svetsad och klar produkt då 

och sedan när, liksom, ska nästan på en komplett maskin sätta 

ihop allt, då märker ju vi i produktion att det krockar men inte i 

CAD-miljö. 

R1: - Vi har sagt det undet tiden också att det vore intressant att 

prata med dom i produktion också för att se att se “vad händer 

faktiskt där?” för det är ofta de i utkanten, sådana som 

industridesign som är sist i ledet, dom har ju jättemycket 

problem som man inte hör om innan. Synd att vi har ett så jäkla 

kort arbete. 

I1: - Det finns ju hela sommaren. Men var ni med på den 

krockproblematiken? 

(ja) 

I1: - Då tror jag att, ibland, att toleranser kommer in också, det 

blir långa toleranskedjor som gör att det ser bra ut i cadden men i 

verkligheten är utfallet, ja, allt är ritningsenligt men det blir. 

(telefonsamtal) 

R2: - Ja det var det dom vi hade. 

R1: - Jätteintressanta saker. Vi tänker, är det okej att vi skickar 

eventuella frågor på mail? för vi kommer att börja analysera allt 

material nästa vecka.  

I3: - Vi kanske ska ha en person som är kontaktperson…. 

(babbel, babbel, babbel) 

R1: - Och sedan vill vi ha handboken också. 
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Interview 2018-04-20: RTE 

Participants: 

- Researcher 1 (R1)  

- Researcher 2 (R2)  

- Supervisor (S)  

- Informant (I1)  

- Informant 2 (I2)  

Discussion:  

Please note that the following interview will be written in 

Swedish. 

R2: - Nu borde det väl.. 

R1: - Den kör. 

R2: - Den kör. Snyggt. 

R1: - Yes, så, syftet med det här att vi ses flera är just för att ni 

ska kunna få diskutera lite mer. Vi har några temafrågor som vi 

kommer fråga er och sen kommer ni få diskutera era 

erfarenheter, era åsikter, tankar, sånt som ni har som ni tycker 

kan vara värda för oss att höra. 

R2: - mmhh, och vi, det vi, asså, det vårt jobb är att vi ska 

kartlägga den metodik som finns och, a, se om, se behovet för en 

ny metodik. Och i slutet av vårt arbete så kommer vi presentera 

tre alternativ. Antingen så gör man ingenting, eller så plockar 

man dom metodikerna som finns och kombinerar, eller så tar 

man fram en helt ny lösning. 

I2: - Utveckla metodik, jag förstår att det handlar om, asså, 

CAD-metodiken i någon mån eller liksom så. 

R2: - Ja, precis. 

I2: - Men vad, i vilken kontext liksom. 

R1: - Dom olika metoderna för creo som finns idag som används 

på olika divisioner och avdelningar. 

I2: - Det är mer som tanken som ett regelverk då om man säger 

så, asså hur man bör göra, någon form av best practices. 

R1: - Exakt, exakt. Mm ja precis, så vi drar väl igång då. 

S: - Tänkte bara som bakgrund, vi har ju länge i PLMs road map 

haft ett gemensamt metodikprojekt som i planen att vi vill göra, 

och som counsils(?) också vill göra, men det har ju flyttats. Jag 

tror det har funnits i, ja, så länge jag har varit här. 

R1: - Ja, Namn sa ju 2006, att dom drog igång och liksom 

försökte. 

S: - Ja man började ju då och sen har det flyttats fram för det 

finns andra saker som har prioriterats högre. 

I1: - Ja 

S: - Men nu så ser vi ju mer med anledning av PLMd att det 

kanske ligger mer rätt i tiden nu än när tidigare. Och vi vet ju att 

man gör metodikprojekt på olika divisioner, eh, själva. 

I2: - A precis, det var lite dit jag tänkte komma. 

S: - Ja 

I2: - För det är lätt att säga att man ska ha en metodik, men vi är 

väldigt olika då...... 

(pratar i mun) Exakt, exakt 

S: - och det är det den här kartläggningen ska visa på. Hur olika 

är det? Och finns det, vad är gemensamt och vad måste vara 

olikt? 

I2: - A just det. 

S:- Det är det som 

R1: - Exakt  

S: - är vårt uppdrag. Ja, förlåt nu ska jag vara tyst 

R1: nej det vara bara bra. 

(fniss) 

Nej för dom examensarbetena som gjorts tidigare har ju också 

har ju varit väldigt fokuserade på specifika metoder i något 

område, men det här blir ju mer då kartläggning av det hela, lite 

mer övergripande. Men vi kan väl i alla fall börja med att ni får 

berätta lite vilka ni är och vad ni jobbar med. 

I1: - mmm, Jag är I1. Jag är borrmaskinskonstruktör. Jag har 

civilingenjör på KTH för längesen då, från början. Jag har varit 

här i snart 20 år faktiskt. Caddar mycket, diverse 
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borrmaskingprojekt då. Har även varit med i PLM, 

referensgruppen för PLMd här då. Brottats lite med PLM-frågor. 

Jobbar en hel del ihop med I2 här också. Bollar över till dig. 

I2: - A I2, har jobbat här sedan 2011 som 

borrmaskinskonstruktör. Tog examen 2011 från Örebro 

Universitet, har magisterexamen i maskinteknik därifrån. Håller 

också på ganska mycket med diverse CAD- och PLM-frågor, är 

inte lika involverad som I1 men det är mycket stångandes i det 

området. A så att. 

(mmm ande) 

R2: - Ja och vi är lite nyfikna på också, asså vad era typiska 

arbetsuppgifter? 

I1: - A men det är konstruktion, asså att konstruera 

bergborrmaskiner, i korthet. Om man ska säga det i en mening 

liksom eller två ord bara, konstruera.  

I2: - A precis, ska man utveckla lite. Det som skiljer oss kanske 

från vissa av dom andra divisionerna är ju att vi har en egen 

produktion som är precis över gatan, eller ja över gården, vilket 

gör asså vi kör ju verkligen från ax till limpa-varianten. Utan, det 

är ju liksom från att vi väljer material och råämne till 

tillverkningsmetod för själva ämnet till färdig produkt. Så vi 

utvecklar ju liksom hela produkten egentligen, a alla 

komponenter i, så det blir ju både, vad ska man säga, ur CAD-

perspektivet så gör vi allt från, vi gör gjutämnen, smidesämnen, 

andra typer av ämnen, sen gör vi liksom bearbetningsritningar 

och bearbetningsmodeller, gör sammanställningar på delsystem 

upp till färdig komplett borrmaskin. 

(mmm ande) 

I1: - Och både i mitt och I2 fall handlar det också om ansvar för 

färdiga produkter, frisläppta produkter. Asså vi jobbar mycket 

med utveckling men båda håller på att ansvara för frisläppta 

produkter och vad som behöver ändras och följas upp och 

korrigeras och lite sådana grejer då. 

(mmm ande) 

R2: - Använder ni nånsin modeller som någon annan har gjort 

eller bygger ni alla modellerna själva från grunden? 

I1: - Ja, vi använder ju modeller som någon annan inom 

avdelningen har gjort givetvis, men vi tankar även hem modeller 

från leverantörer och sådär från, a, kullager eller 

motortillverkare, plus även smides, och gjuterier som har, när vi 

skickar en modell till ett gjuteri så kan dom vilja göra kanske en 

egen modell med ändringar som vi får då titta på, vrida på och 

sådär också, sådana grejer också. 

R2: - Just det.  

I2: - Fast det är ju nästan, det som inte vi själva har gjort är ju 

generellt sånt som köps i någon mån, asså sånt som vi inte har 

designat, a men just, a men kullager, tätningar, skruvar, sådant. 

Annars är det att vi vill själva ha gjort det och ha kontroll på det, 

mest för att det ska gå, a, det är viktigt att det ska gå att ändra 

och vi själva ska förstå sakerna för att produkterna lever över 

tjugo år, så att det är viktigt att allt fungerar. 

(mmmm ande) 

I1: - Vi brukar ju plocka upp också den släde som våra maskiner 

sitter på, på riggen, det är en annan division här, eller en annan 

avdelning då, URE, som bygger upp den modellen. Den är 

intressant ibland, att plocka upp den, även om inte vi konstruerar 

den så tycker vi till om hur det ska se ut.  

S: - Så mellan divisionerna. 

I1: - A precis. 

R1: - Mm ja, vad har ni för utbud på metodik här då, på 

Rocktec?  

I1: - Jaaa… 

R1: - Den stora breda frågan. 

I1: -  Alltså det finns, alltså jag tror det finns några gamla 

guidelines eller något sånt där vad jag vet, det är ingenting man 

tittar i särskilt ofta direkt men. Vi har väl mera, vad ska man 

säga, vi har väl mejslat fram genom åren en hyggliga, a, 

oskriven regel för hur vi jobbar ändå. I viss mån kanske den är 

nedtecknad någonstans men.. 

I2: - A precis, det finns några dokument för hur man ska tänka i 

vissa aspekter och det är framförallt hur man bygger större 

modeller, eller ja, assemblies egentligen va, alltså 

sammanställningar. Så vi har ett satssätt att dela upp en maskin i 

olika undergrupper så att alla är numrerade lika och samma typ 
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av delning och det är en kompromiss mellan hur eftermarknad 

och service vill ha det så att dom ska kunna liksom leverera 

reservdelar och sånt på ett vettigt sätt och hur produktion vill ha 

för hur dom monterar, så vi sitter ju lite i en rävsax. Vi skulle 

egentligen bara vilja bry oss om oss själva, jag skiter fullständigt 

i vad produktion och service gör, det är deras bekymmer men vi 

har inget system som stödjer att dom kan skapa sina egna, 

liksom, nivåer efter oss. Så nu måste vi liksom kompromissa 

hela vägen, det måste funka för alla. 

I1: -  Fast nu ska ju PLMd tillåta M-bommar och lite andra 

sådana grejer, att dom tar våran struktur och stuvar om den så 

som dom vill ha det. 

I2: - Ja precis, fast vi är inte där än. 

I1: - Nej men det ska bli så. 

I2: - Dom har hört talas om att det finns, det är så långt det har 

kommit. 

(fniss) 

I1: - Det finns hopp. 

S: - Det går rykten om att det ska gå att lösa. 

R1: - Hört det på stan. Men skulle ni säga att det är lite mer 

såhär knowledgeengineering att man, dom metoder som finns 

dom ska man kunna och man lär varandra eller? 

I1: - Ja så blir det ju. Vi är relativt få, vi pratar mycket 

korridorsnack med varann och nya konstruktörer får lära sig 

liksom om hur vi gör sådär liksom. 

I2: - Fast, det är samtidigt något som vi har börjat titta på. Det är 

många av oss som tycker vi borde skriva upp hur vi gör, om inte 

annat dokumentera, just för att när det kommer nytt folk så blir 

enklare liksom.  

I1: - A konsulter också som är lånade bara. 

I2: -  Precis. Det finns ju vissa grejer som, det finns ju tumregler 

för olika steg för vad man bör göra hur man borde göra en part 

liksom, vad man borde göra och vad man inte borde göra, det 

kanske är enklare att säga vad man inte ska göra generellt sett 

för att man ska kunna enklare ta hand om det i efterhand liksom. 

Det är det som är, CAD-systemet tillåter gärna att skapa en 

komponent på 40 olika sätt varav två är bra, resten är inte så bra. 

Vissa av de där grejerna lär man sig ju med tiden men då vore 

det egentligen bra att peka ut det så att, för våran del så är det 

aktuellt att börja standardisera i någon form. 

R2: -  Ja precis. Men ser ni då, asså, standardisera för just det ni 

gör här hellre då än att ha en metodik som alla följer? 

 I2: - Ja vi behöver ju se till oss själva just baserat på att vi har en 

egen tillverkningsverkstad, det blir ju lite speciellt där.  

I1: - Vissa delar skulle säkert kunna vara övergripande för en 

gemensam tankesätt i någon mening men vi skiljer oss åt också, 

vi har en betydligt mindre, våra grejer är ju som en sån här meter 

lång grej. Dom på riggsidan har ju oändligt många mer nivåer, 

strukturer och storlek. Avdelningarna är ju mycket större med 

mycket mer folk och sådär också, så det är väldigt olika. 

I2: - Deras modeller är ju begränsade av just storleksbiten att 

dom är just liksom tunga att ladda, de går knappt att hantera för 

att de är så stora. Så det måste man ju fundera mer på. Jag antar 

att deras största vinning vore liksom att hitta vettiga sätt att 

jobba med lättviktsmodeller, för oss är det helt irrelevant. Vi kan 

köra hela modeller utan problem liksom. Så för oss är det mer 

hur man bygger upp allt det ingående och sen att det blir lika, 

med enkla riktlinjer för att det ska se någorlunda likadant ut i 

alla fall. 

I1: - en liten annan skillnad, är inte så relevant kanske i 

sammanhanget men, men vi kör ju IPklass konfidentiell också 

för att det finns ju pirat tillverkare så risken är ju att våra 

ritningar kommer ut och det gör att det blir lite lurigt ibland mot 

våra interna kollegor här då. Dom har ju inte några IPklass så vi 

får ju på något sätt dela med oss på rätt sätt. Vi brukar göra 

shrinkwrap(?)-modeller, lättviktsmodeller av våra ____ så dom 

kan sätta det på släden då, bara för att se i alla fall hur 

geometrierna är sådär då. 

R2: - Precis.  

I1: - Medans vi kan utan problem plocka upp alla deras 

geometrier om vi vill då, men det är ett sånt där beslut som dom 

har tagit att det ska vara lite mer konfidentiellt inom 

borrmaskinerna. 

R2: - Personligen då, hur ser ni på metodik och metoder på att få 

det, liksom, uppstyrt? 
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I1: - mm, jo men det är nog önskvärt tycker jag personligen, men 

något litet, något ramverk, inte tokuppstyrt asså, inte strikta 

regler in i minsta detalj för att viss konstnärlig frihet måste man 

ändå ha, hur man väljer att lösa ett problem. Två kollegor kan ju 

välja att komma fram till samma lösning på lite olika sätt, och 

det kan nog ändå vara bra lösning båda två. Så, medium. 

(kör: lagom) 

I2: - A nej jag håller väl med. Det är såhär ska man ändå lösa ett 

problem så måste man ju få tillåtelse att lösa det, ramverket får 

inte strypa att “såhär får jag inte göra, nehej, vad gör jag då?” 

Men det är ju mycket såhär pettitessfrågor när det kommer till 

CAD-världen som spelar stor roll liksom. Ett lysande exempel är 

ju om du har integrerade eller gömda datumplan eller om dom 

tänds upp varje gång. Man börjar ju gråta när modellen 

försvinner bara för att det är datumplan överallt. Då blir man ju 

såhär vad i helvete. Men det, om alla bara fattade, göm skiten 

innan du släpper det så då hade det ju varit fruktansvärt mycket 

enklare så en sådan borde ju vara att du får inte släppa en modell 

innan skiten är gömd först, Punkt! Eller integrerad. Samma sak 

om man börjar väldigt komplicerade modeller då kan det ju vara 

bra att ha som tumregel att börja namnge saker, berätta vad det 

faktiskt är. 

(mmm ande) 

I2: - Mycket sådant skulle ju vara ovärderligt i längden, för det 

blir ju så att våra modeller lever ju liksom 20 år så att om man 

tar upp något 10 år senare och ska börja jobba med dem, då vill 

man ju, inte fan kommer jag ihåg vad man gjorde liksom, även 

om det var jag själv som gjorde det. Det är mycket sådant som 

inte riktigt finns. Ibland tänker man på det, vissa kanske har gjort 

det någongång, men det skulle vara bättre om det fanns, just det 

någon form av best practice, tänk på det här när du gör saker. 

Sen är det alltid ibland behöver man gå utanför boxen ändå 

och… Det är mycket sådant som saknas. Väldigt lågt hängande 

frukt som skulle göra väldigt mycket för det generella, liksom. 

(mmmm ande, ja) 

I1: - Men det ger sig nog självt om man börjar hålla på med 

något. Man inser fort att man tar de stora dragen först och sen 

finliret. Släppningar och radier det måste komma sist, för börjar 

man pilla in sig i något sådant, det blir för rörigt. Det tror jag att 

var och en har kommit fram till, att lägga det där finliret längst 

ner. Och sedan att inte referera är onödigt, i onödan till andra 

features som inte behöver refereras till, som man ändå kan stuva 

om och greja och sådär. Man kan referera nästan uteslutande till 

de tre grunddatumplanen i stor mån i alla fall, och sedan bara 

lägga dit och ta ifrån, eller vad man nu vill göra efter det. 

I2: - Ja precis, vi jobbar mycket med ämnen, smide och 

framförallt numer gjutgods också och då blir det ju så att, då vill 

man ju, själva bearbetningsmodellen är baserad på gjutgodset 

eller smidesmodellen och man vill ju inte att dom ska vara 

refererade till varandra, precis som du sa, så helst ska man ju 

kunna plocka bort ämnet helt och hållet utan att modellen rasar. 

Det kan ju bli lite, det kan man ju begära lite mycket ibland 

beroende på hur det ser ut men det är sådana saker som man 

skulle behöva, liksom, vara bra att ha, man skulle ha en guide 

nedskriven, att man skulle göra någon sån där “tänk i dom här 

banorna”, vi får ju fortfarande skapa hur vi vill men det finns 

ändå vissa sådana där, okej, jag får tänka om. Det är ganska 

jobbigt om man gjort något och sen ska man lösa det problemet i 

efterhand, då måste man ju nästan göra om det från scratch, det 

kan ju i och för sig också vara bra men. 

I1: - Ja för vi skiljer ju på artiklarna, ett gjutämne och en 

bearbetad part, det är två olika artikelnummer på dom då och 

gjutämnet meargar(?) vi in högst upp då in i den bearbetade 

parten och sedan bearbetar man och tar bort och gör hål och 

grejer då. Ibland vill man då byta ut det där gjutämnet också och 

allt annat ska vara kvar. lite så, och det skiljer oss åt från övriga 

divisioner också då, jobbar väl lite i liten utsträckning med 

gjutämnen men det är mer svetsade grejer då på riggsidan. 

R2: - För att dra tillbaka lite till det du sa, är det ofta så att ni får 

göra om parter helt och hållet, att ni liksom “nej det här kan jag 

inte jobba med, jag gör om hela”? 

I2: - Det händer i alla fall, det är inte jätteofta. Oftast kan vi ju 

rädda det som finns men det är i alla fall en gång av tio dumpar 

jag nog modellen och gör något nytt. SÅ är det väl, mest för att 

jag tycker att “nej det här var inte vettigt nog”, men jag tror att 

vissa kvarlevor har vi nog också för att så som.. när ni bytte från 

medusa till ProE någon gång, och typ Namn och Namn, de var 

väl massa sommarjobbare och grejer som ritade vissa av deras 

grejer. 

I1: - Ja det tror jag att det var. 

S: - Exjobbare, sommarjobbare, sånt där. 



  Appendix B 

 

(fniss) 

I2: - Ja men är ju såhär, det blir väldigt lätt, för det är ju ett stort 

problem, det märker vi ju på folk som kommer direkt från 

skolan, det märkte jag ju själv när jag började också att det är ju 

såhär jag kan verktyget men jag vet inte hur jag ska jobba. För 

sättet man får lära sig jobba, det är fel. Det är samma som kurser 

och sånt som man går också det är också ofta ganska fel jämfört  

med hur man vill jobba i verkligheten för att det ska bli en 

hållbar modell liksom. Det är väldigt lätt att stoppa dit en massa 

features som ser rätt ut men det går inte att använda för så fort 

du ska ändra någonting så “jaja då gör vi om från början”.  

I1: - Ja men det kan ju vara ett långt projekt man har hållit på 

mycket, ett par år med och modellerat och man vet ju inte från 

början hur exakt det där ska sluta till slut. När man väl har 

kommit fram till det, när man frisläpper produkten, då skulle 

man kanske ha byggt upp den på ett annat sätt. Den går kanske 

oftast fortfarande att leva med och redigera och såhär men 

egentligen skulle man veta precis så här skulle den se ut, då 

skulle man kanske modellera upp den från början och modellera 

snyggt, på ett annat sätt. Men det är så man måste jobba, man vet 

ju inte från början hur grejer ska se ut, och då blir det ju.. 

I2: - Men det är nog också något som borde stå någonstans bara 

så att folk känner sig trygga med att om du gör något väldigt 

komplicerat från grunden och när det väl är klart, gör om det. 

(fniss) 

I2: - Ja men just som I1 säger, båda vi har ritat mycket gjutgods 

som är fruktansvärt komplicerade, då blir det såhär, första 

gången då börjar man ju bara någonstans och man har ingen 

aning, man får ju börja där det känns bra, liksom. Om man vet 

hur något ska se ut är det väldigt enkelt att säga “ jag borde göra 

såhär istället”. så att, det ska man nog ta vara på, för att man 

tjänar på det tre år senare. 

(mmm ande) 

R2: - A det mycket äldre modeller ni får gå in och ändra i eller är 

det fortfarande att ni ändrar i hyfsat nya modeller? 

I1: - Det finns en del äldre, inte jättemycket nu då, men vi lägger 

ner en del produkter också men fortfarande finns en del av dom 

som funkar, ofta. __ komplicerat som någon detalj som en axel 

eller så. 

I2: - Jaja, det funkar men det är ju så att produkten lever väldigt 

länge och så som vi jobbar med, liksom, produktvård generellt 

sett då och alla de här andra bitarna är ju att vi får ju alltid saker 

för att det spelar ingen roll om produkterna är 40, 50 år gamla så 

kommer ju frågor ibland liksom. Vi tillverkar inte det här sedan 

30 år tillbaka men det är ändå någon som har något de undrar, vi 

vill köpa grejer. Det är ofta man öppnar gamla modeller, fixar 

någonting, generellt sett desto äldre den är desto mindre brukar 

det vara för att då har man redan dammat av det mesta, men det 

kommer alltid tillbaka någon gång. 

R2: - Finns det några ytterligare, asså, mer problem ni stöter på? 

modeller eller.. 

R1: - Nu har ni nämnt med referenser och lägga på finliret sist, 

någonting som är ganska, såhär, vardagligt och man kanske inte 

tänker på det ens för att det är så vanligt, det kommer bara, man 

fixar det så är det löst, men någonting som  kanske som då skulle 

kunna elimineras? 

I2: - vissa saker, ska du göra något som är runt, använd revolve, 

du använder inte extrude. En grundtanke, ska det svarvars ska 

det aldrig vara extruderat, för du kommer alltid behöva ändra 

eller lägga till någonting. Det beror lite på vad man jobbar med, 

vi gör mycket, har mycket runda komponenter. Bygger du upp 

något som ska ha tre olika diametrar med tre extrudes då 

kommer jag ju skälla ut någon. 

R2: - Då funderar man på hur man själv har modellerat. 

I2: - Det är ju också att man har lärt sig, om man behöver lägga 

till och ändra så blir det naturligt att göra så. Man måste utgå 

från vad det är för tillverkningsmetod som är tänkt att användas. 

Dom här grejerna är väldigt viktiga samtidigt vissa grejer går att 

speca i förväg och vissa måste man nästan bara lära sig med 

tiden också. Det skulle finnas en stor nytta för ett grundregelverk 

och mer “tänk på alla de här sakerna”. 

S: - Nästa vecka ska vi göra studiebesök på Atlas copco på Tools 

i sickla, jag vet ju att dom jag har ju, de hade förr i alla fall, 

CAD-regler och dom gör ju revolve på allting, tänkte det är ett 

intressant bidrag och koppla det mot det som ni gör specifikt här. 

Jag tänker att det borde vara ganska likt. 

I1: - Jag vet, i något fall hade jag ett ganska lång rörformad part 

med diverse lite småkanaler och olika diametrar och grejer som 

jag hade gjort en bra ritning på. Då ville 
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presentationsavdelningen ha en ämnesritning först på ett 

obearbetat, ett rör utan någonting på, som vi sen skulle ta ur allt 

det där fina som jag hade gjort. Det där är svårt att lösa, då får 

man börja om. Jag skulle då i så fall önskat verktyg som gör min 

protusion(?) till en, att det tar ut istället. Man kan göra en cut-

out, men då är inte den redigerad. Det skulle möjligen kunna 

vara ett önskemål. När en sådan situation dyker upp så behåll allt 

det fina jobbet fast stoppa in det som ett, ta bort istället.  

I2: - A, Vi får ju mycket sådana diskussioner eftersom vi har en 

intoduktionsteknisk avdelning som gör all beredning och allting, 

men man använder ju andra verktyg. Dom kör ju edge-cut och 

inte creos verktyg och de använder ju lite annat. I framtiden kan 

det nog bli förändring på hur vi arbetar där, men då är det å 

andra sidan, det som är produktionstekniskt det är deras 

problem.  

I1: - Sen har vi ju teknikavdelningar, teknisk dokumentation, 

som gör trycksaker, manualer och grejer. Vi får hjälpa dom 

ganska mycket med att göra bilder, sprängbilder och hur man 

hanterar ihop och isär grejer, och olika verktyg och allt sådant 

där. Där skulle vi kanske önska att dom gjorde det jobbet. 

R2: - Det var väl det vi trodde. 

I1: - Det är bra att dom lär sig att göra sådana grejer.  

R2: - Inför det, då behöver inte ni göra om modellerna utan då 

funkar dom modellerna som ni har? 

I1: - Ja visst, vi använder våra modeller då, drar isär och visar 

delar bara, lägger till någon hammare kanske och så. 

I2: - Det är ju mer att man får anpassa bilderna efter, ta bort det 

som inte ska vara med, så gömmer man undan det. Våra 

modeller är helt kompletta och vi gör ju dom exakt så som det 

ser ut i verkligheten. Modellerna ska vara 1:1 verklighet och 

även gjutgods som någon annan gör, så numera lägger vi inte 

kunskapen hos leverantören utan vi säger till dom att berätta om 

ni behöver ändringar så gör vi ändringar i våra modeller så får ni 

dom, så att vi vet att vi använder samma saker när vi ska göra 

produktionsförberedning och sånt. De testar ju fixturer och alla 

grejer, och så. Då är det viktigt att behålla kunskapen. Vi 

försöker att inte fuska någonstans, lager, tätningar och såna 

grejer är leverantörernas så det kanske man stoppar in annat men 

allt som vi tillverkar ska vara rätt. 

Ni nämnde lite grann om namn och namnge delarna, är det 

någonting som ni upplever som ett problem att ni namnger 

olika? 

I1: - Nu har vi precis gått över till creo här för några veckor 

sedan och vårt PLMd-system. Något som vi inte tänkte så noga 

på i projektet var, vi har ju alla instanser på oringar, tätningar 

eller slangar på andra divisioner, asså samma artikelnummer 

förekommer i en rad olika former. En och samma oring kan sitta 

i ett stort antal olika spår. En svept ellips med olika bredd och 

höjd och sådär.  Dom instanserna heter ju då artikelnumret 

“anders gård 1, 2, 3” osv. Det är filnamnet, och det är nu listat i 

en stycklista, så är det ju det och inte artikelnumret som kommer 

upp. En del instanser, en del sådana här kan ju vara även handla 

om att någon har gjort en egen standardartikel, ett lager kanske, 

med en tilläggsbeteckning “anders gård” initialer för någon 

person kanske eller “anders gård fel” visar det ju, använd ej osv 

osv. Det kanske inte ser så bra ut. 

R1: -Det känner vi igen från plugget. 

I2: - Samtidigt, vi är ju dom enda som använder bomlistorna. 

Det ligger rätt lista i teamcenter på ett annat ställe, problemet är 

att produktion använder våra sammanställningsritningar med 

bomlistor som underlag som montering. 

I1: - Men man kan lära om dem. Det ligger i Prl(?), man kan få 

det utskrivet ändå. Bara man får dit ballongerna rätt så ritningen 

har rätt ballonger. Då kan man göra stycklistan sen. 

I2: -  Vi skulle behöva att komma dit i vilket fall, men annars så, 

vid namn, försöker vi ju ha någon sorts konsekvens i alla fall. 

Men det behöver vi ju skriva ner lite bättre att dom olika 

grupperna i en borrmaskin, till exempel, ska egentligen heta 

samma sak liksom.Och så har vi lite olika undergruppsnivåer, 

dom ska också ha specifika namn, mest för att vara konsekvent. 

I1: - och sedan har vi ju ett par olika nummerserier som vi 

kanske inte alltid är helt konsekvent hur vi använder dem heller, 

i stort tror jag men.. 

I2: - Det finns ju standardisering att göra, både att man grupperar 

på samma sätt och namnger på samma sätt. Mest för att det ska 

vara enklare att förstå vad man titta på. Då får man ju en lite 

bättre bild än om man bara titta i strukturen också eftersom i 

strukturen står bara nummer och namn. Då vet man ju på ett 

ungefär var man är utan att behöva titta på ritningarna.  
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R1: - Ni går ju in på våran nästa fråga hela tiden så det blir bra 

när ni fortsätter. Vad ser ni för behov? Ni har pratat om ramverk 

och olika typer av standardiseringar för gruppering och 

namngivning, är det fler saker ni ser behövs? 

I2: - Initialt, är det väll dom sakerna som det är och sedan best 

practices, hur man gör, vad man ska tänka på när man gör 

modeller, assemblies och sådant. 

I1: - I en framtid hoppas väl många av oss att vi kanske inte 

kommer att behöva använda oss av drawings, att vi har en fullt 

beskriven 3D-geometri istället då. För att göra en drawing på en 

komplicerad detalj, det kan vara många blad, många vyer som 

ska fixas till och självklart blir det ju det mest överskådliga sättet 

att visa allting hur man vill ha det men vi skulle spara mycket tid 

tror jag om vi inte skulle använda oss av ritningar i framtiden. 

Men jag tror inte att alla gillar det, många vill ha ritningar. Det 

kräver ganska mycket mer av 3D-geometrin förstås, men den 

visualiseringen istället då. Men jag tror ändå i slutändan att vi 

skulle vinna tid på det. 

I2: - A vi skulle spara mycket tid på det. Ritningen idag är mer 

ett sätt att mäta detaljer, stämma av toleranser, geometriska 

toleranser och göra relevanta mätprogram. Många 

produktionstekniker kör ju redan, tar ju bara filer och planerar 

sen. Sen funderar på, okej, vi måste mäta så att det blir rätt. 

I1: - Om det inte är svarvade, spårsvarvade grejer, då vill dom ha 

pappersritningar och titta på, men allt stort som är fräst och 

sådär, då är ritningen egentligen bara ett sidodokument. Det är 

parten, 3D-geometrin som gäller då. 

I2: - Där har vi diskuterat just för frästa grejer, större sånt som är 

lite mer komplicerade att vi kanske skulle försöka om det finns 

något mellanting man kan behöva gå ifrån ritningen i helhet och 

bara ha vissa kritiska dimensioner till exempel. Det finns ju ISO-

standarder som säger hur man använder CAD-modellen som 

referens och för geometrisk toleranssättning, så man kan sätta 

generella toleranser. 

I1: - Ja men lite som vi gör med smides- och gjutritningar, vi har 

ju en ritning också på gjutämnet men det är ju väldigt enkelt, det 

är ju några huvudmått bara. det skulle vara oerhört komplicerat 

att sätta ut varenda liten grej, det är ingen som gör det någonsin. 

I2: - Där använder ju vi en generell geometrisk tolerans, oftast 

numera är tanken att vi ska använda oss av en som egentligen ta 

hänsyn till hur ytan ser ut och hur den får variera oavsett, så den 

kan få vara hur komplicerad som helst. Då får man ju använda 

laserskanning och liksom utvärdera hur utfallet bli. Men det är 

samma där, vi skulle kunna gå till något liknande i 

bearbetningsväg också för komplicerade saker, ta bort nästa alla 

blad och bara ha med kritiska grejer och säga att resten är enligt 

modellen, för att slippa lägga ut dom. Annars blir det att “det hör 

måttet står inte med” trots att det är såhär men “ni gör säkert 

rätt”.  

R2: - Det känns ju som att ni har någon typ av metodik, fast den 

är hos er, den är bara inte nedskriven någonstans. 

I1: - Jag tror vi har något dokument också men jag är dålig på.. 

R1: - Det ligger i källaren. 

I1: - Det ligger i någon sharepoint någonstans. 

I2: - Men vi har ju en outtalad metodik som följs hyfsat, men 

skulle behöva printa den ordentligt och sen säga till folk och slå 

folk på fingrarna när dom inte gör det. För då löser man ju 

problemet. Folk gillar ju “Ja men jag kanske ska hitta på något 

eget” “nej för faan! bort från det där.” Och sen kanske ta tag i att 

städa upp gamla grejer då också, inte hetsa med det men ändå ha 

det som löpande att se till att identifiera och börja fixa sånt som 

faktiskt är aktiva produkter. Det är också lätt att säga “nu gör vi 

såhär, så börjar vi här” men så kommer folk jobba med både 

gamla och nya saker och då blir det ändå förvirrande. Jag tror, 

hittar man ett vettigt sätt att ska det vara ska man ändå ta med att 

vi behöver lösa det gamla så gott det går. 

S: - Vi ha ett tidigare examensjobb som gjordes med inriktning 

på att se över kvaliteten på befintliga modeller och det mynnade 

också ut i att man skulle behöva ha några slags övergripande 

regler. Vi ser ju ofta det i supporten, det krashar eller man ärver 

något från någon och då vill man ju inte lägga massa tid på att 

laga, om man bara ska byta ut någonting så då rasar allting. Jag 

tror på att generellt skulle man ju tjäna på att börja göra men 

också rensa. 

I2: - För våran del är det ju rimligt att ta hand om det gamla, 

men som URE och SED de har 120 tusen komponenter. Nej.. 

dom behöver att hitta en metodik att jobba efter redan nu, helst 

igår. Men jag tror att våra produkter är mer levande och 

dynamiska på det sättet, dom gör ju enstyckstillverkning, vi har 

ju ändå konsekventa produktserier som tillverkas hela tiden.  
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R1: - Är det något annat ni har tänkt på nu under tiden eller 

innan mötet som ni känner kan vara bra att säga? 

I2: - Nej jag tror inte det, inte något specifikt. Inte vad jag 

kommer på. 

R2: - Om ni kommer på något så får ni jättegärna skicka mail. 

I1: - hur länge är ni här? 

R1: - Vi är här till början på juni. Men vi har också tänkt på att vi 

ska köra någon typ av individuell intervju men vi diskuterade 

senast igår om att göra ett frågeformulär som vi skickar ut 

istället, för var och en kanske tar lite mycket tid och vi har inte 

så mycket tid kvar. Men ifall det skulle kunna vara någonting 

som funkar för er då och bara svara och skicka tillbaka? 

(mm, ja visst) 

S: - Jag tänkte en ide skulle kunna vara, jag tänkte på det som är 

specifikt här är ju som ni sa att just gå från val av ämne hela 

vägen till produktion, om ni skulle häng på någon av er en 

timme ytterligare och kanske mer få se den vägen. Det vore 

kanske intressant att se, ni har så nära till produktion och kunna 

få se det på riktigt vid något tillfälle. 

R1: - Ja men va bra, då känner vi att vi har fått tillräckligt för 

idag så får vi se vad vi säger nästa gång. 

(oväsentligt prat) 

I2: - Ja det är väl också så att när man kommer till en sådan här 

organisation och har diskuterats ganska ofta att, det har ju alltid 

varit vilda västern och alla gör som dom vill liksom, konstant. 

Då blir det ju alltid lite, dom som har jobbat länge kommer ju 

vara så här “ njaaaaa”, eller om man bara inte gillar att få ett 

ramverk, så kommer man ju knorra som fan och tycka att “det 

här va ju jobbigt”. Man måste ju samtidigt försöka se att om alla 

gör lika, det blir så mycket enklare, då får man ju mer tid. Det är 

som allt annat, om man bara standardiserar en gång och följer 

det, kommer man ju få mer tid till att göra det som är kul sen. Då 

slipper man ju att sitta där och reparera någon annans grejer för 

då har ju dom gjort rätt. Det finns ju, man tjänar ju på på det 

själv även om man inte kanske tycker att det är det roligaste som 

finns. 

R1: - Ja det spannet på människor märker man ju verkligen när 

man sitter i supporten, att vissa är så här “nej, vi låter det vara. vi 

jobbar jättebra” medan andra är så här “Jag har tänkt på det här 

och det här och det här, vi skulle kunna göra såhär, jag har 

skrivit ett dokument”. Det är väldigt stor skillnad. Man kanske 

kan hitta en balans.  

S: - Ofta tänker jag att den här typen av CAD-regler, metodik, 

den blir ju ganska generell och övergripande för det kommer att 

hjälpa mycket att, det krävs inga stora förändringar bara att det 

dokumenteras så som ni redan gör. Men då har man ändå något 

att peka på om det kommer nya, det handlar ju inte om att PLM 

ska skriva så här måste man döpa, det är ju inte på den nivån, 

utan det är ju på en mycket mer övergripande.  

I2: - Vi släpper våra ritningar och allting direkt till en person, det 

blir ju lite flaskhals, jag vet inte, det granskas väl sådär ska jag 

väl säga och det är baserat på att den personen har jättemycket 

andra arbetsuppgifter. Det är väl också någonting som man 

kanske ska ta upp igen. Jag vet att andra divisioner gör 

annorlunda och har mer granskning men det kanske är något 

som vi… om man behöver skicka det till någon annan som 

behöver granska det då kan man ju, om man inför i någon form 

av regelverk på automatik kan man ju se då att “du har inte följt 

reglerna” och skicka tillbaka skiten. Till slut kommer man ju 

tröttna på att få tillbaka allting och då gör man nog rätt från 

början. Men det kommer ju att kräva mer tid av alla då, från 

andra sidan kanske det då blir mer rätt då också. 

R1: - Det är ju den där övergångsperioden som är den jobbigaste 

men sen brukar det bli mycket smidigare och lättare för dom 

flesta.  

I2: - Ja, så är det ju. Det är alltid en puckel i början där det blir 

mycket jobb.  

(Tack så jättemycket!) 
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Interview 2018-05-02: MRS 

Participants: 

- Researcher 1 (R1)  

- Researcher 2 (R2)  

- Informant (I) 

Discussion:  

Please note that the following interview will be written in 

Swedish. 

R2: - Så, Jag har heter R2 och jag läser industriell design och 

produktutveckling på Örebro universitet. Vi är här och gör vårt 

exjobb som är vårt sista inna vi tar examen i sommar. 

I: - Kul, spännande. 

R2: - Ja, läskigt. 

R1: - Jag heter R1. Jag läser i samma klass som R2. Jag har 

också jobbat här på PLM support för tre år sedan nu och jag 

kanske kommer tillbaka och jobbar här snart, efter exjobbet. R2 

kommer att ställa lite frågor som vi har förberett och så kommer 

jag att sitta och anteckna lite samtidigt. 

R2: - Syftet med det här projektet som vi håller på med nu, eller 

arbetet kanske man säger, är att vi ska kartlägga den CAD-

metodik som finns och undersöka behovet av ny metodik. I 

slutet av vårt arbete ska vi presentera tre olika alternativ, 

antingen så gör man inga förändringar alls, eller så kombinerar 

man redan befintlig metodik, eller så kommer man fram till 

någon helt ny lösning. Så det första vi vill veta är, vem du är och 

vad du jobbar med? 

I: - Ja Annica heter jag då och jag sitter på teknisk 

dokumentation. Jag sitter på den delen som gör 

reservdelskataloger. Vi använder ju en hel del material från 3D-

CAD och sådant till våra bilder och illustrationer. Så där jobbar 

jag. 

R2: - Vad gör du där då? Vad har du för arbetsuppgifter? 

I: - Vi framställer ju katalogerna, vi tar hand om materialet som 

kommer från konstruktörerna. Deras strukturer, vad dom har 

byggt upp vad maskinerna innehåller och utifrån det så lägger vi 

in i en katalog som vi sen då publicerar med bild och med alla 

detaljer, så att våra kunder sedan kan titta i den både 

pappersvägen, alltså i tryckt format, och även i datavärlden, så 

att säga, så vi har alltså ett interaktivt program som de kan titta i 

också.  

R2: - Hur använder ni andras modeller?  

I: - Vi öppnar oftast upp och tittar på dom, lägger dom i en 

lämplig vy, vi har kommit fram till att 30x30, alltså 30 30 vy är 

det som passar oss bäst där du ser mest, så att säga. Sen så, om 

det inte finns sprängning i modellen, så att man sprängt isär 

detaljerna, så gör vi den sprängningen utifrån det som vi 

behöver. Sedan sparar vi ner den och gör en bild i illustrator som 

vi sedan färglägger och lägger på positionsbubblor som vi sedan 

då kopplar till våran lista i våran reservdelslista. Så den bilden 

finns ju med i våra kataloger sen, så vi utgår ju från 3D-

modellen på det sättet. 

R2: - Och hur påverkas ni av kvaliteten på modellen eller 

sammanställningarna? 

I: - Det är klart att ju bättre modellen är desto enklare blir ju vårt 

jobb också. Finns det till exempel en sprängning i modellen 

redan från början från konstruktören så gör ju det att vårt jobb 

minskar väldigt mycket. Då kan ju vi utnyttja den redan från 

början. Och sedan att alla detaljer finns i modellen gör ju också 

att i har ett mycket lättare jobb framför oss än att eventuellt 

kanske sätta positioner på sådant som inte finns. Ibland kan man 

ju få komplettera och så även där då, fast det blir ju ofta då i 2D-

skiss-format i så fall. Saknas det grejer så blir det ju genast 

mycket svårare för oss. 

R2: - Händer det ofta? 

I: - Nej inte så jätteofta, inte på den nivån som vi använder. 

Sedan sätter ju inte vi ut positioner på slangar och kablar och 

sådant i dagsläget men målsättningen är ju att ju mera kompletta 

3D-underlagen blir desto mer ska ju vi även använda det på 

slangar, kablar och sådana grejer också. 

R2: - Vilka problem kan du stöta på då? Förutom det här med 

kablar och slangar och att det inte är sprängt, kan det vara fler 

problem? 

I: - Det är ju mest det att det då saknas detaljer, för det kan ju 

vara andra saker utöver slangar och kablar och sådant också, 

som standardartiklar ibland, alltså mycket skruv och mutter och 

sådant finns ju för det har vi ju standardbibliotek för, men det 

kan ju finnas andra typer av standard. Men sedan framför allt det 
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som kommer som vi köper in från andra underleverantörer, det 

finns ju inte alltid med i modeller utan då måste ju en annan 

avdelning då ta in ett underlag från våra leverantörer så vi 

därifrån kan göra våra sprängningar. Där blir det ju ett steg till, 

då har man ju ytterligare ett steg i kedjan. 

R2: - Men har ni satt upp det som ett krav från dom andra 

divisionerna att dom ska spränga eller är det mest ett önskemål? 

I: - Jag vet faktiskt inte, jag törs inte svara på om det finns som 

ett krav för att det är ju inte alltid att det är sprängt. Jag tror inte 

att det är nedskrivet som ett krav utan det är nog mera som ett 

önskemål och sedan ibland så gör ju konstruktörerna 

sprängningen för att visa på sin egen ritning också för att det 

kanske blir lättare att åskådliggöra ritningen också. Då drar ju vi 

nytta av det så jag tror faktiskt inte att det finns något nedskrivet 

på att det ska vara så. Men det skulle ju kunna vara ett önskemål, 

dels att det alltid finns en 30,30 vy och att det finns en 

sprängning i modellen. Sedan om man inte visar den på ritningen 

är ju en sak men att det ändå finns att gå in och hämta, så man 

bara kan öppna upp den. 

R2: - Brukar det vara olika från olika divisioner? Om det är 

speciellt från, den här divisionen så får vi alltid sprängd. 

I: - Nja. Jag tror inte det förekommer alltid eller aldrig, om man 

säger så, utan det är nog lite blandat, det förekommer nog både 

och ifrån alla divisioner, tror jag. 

R2: - Hur ser du på metoder och metodik då? Är det något som 

du skulle önska i ditt arbete? 

I: - Det beror ju lite på vad du menar med metodik, hur tänker du 

när du ställer den frågan? 

R2: - Att få lite mer guidelines, hur man ska arbeta, men det 

kanske inte är så relevant för just dig att du ska få guidelines, 

men att du vet exakt hur modellerna ser ut. 

I: - Ja du tänker så att en konstruktör då har guidelines för hur 

dom ska framställa sin modell för att det kanske skulle vara till 

nytta för oss? 

R2: - Ja, precis. 

I: - Jo men det är klart, det är ju som det jag precis nyss sa då 

med att den finns en 30,30 vy och att det finns sprängda delar i 

modellen redan från början från konstruktörerna. Det underlättar 

ju massor för oss, så om man kunde köra det som någon typ av 

guideline och metodik från dom så är ju det mycket värt för oss, 

absolut. 

R1: - Det var lite dom frågorna som vi hade, som sagt det var att 

vi ville veta hur modellerna påverkar er och ifall metoder och 

metodik på alla divisioner kan göra de enklare för andras arbete. 

Så om det är någonting annat som du har tänkt på när du har 

jobbat som du har sett ett behov av, är det någonting? 

I: - Jag vet inte, det är ju svårt att säga så här rakt upp-och-ner 

kanske för det har jag har ju egentligen inte funderat så mycket 

på, men det är väl de grejer som jag redan har sagt som jag kan 

tänka på. En sak till är ju kanske att det finns, att modellerna inte 

är allt för stora, det skulle kunna finnas något light-format att 

spara ner dem i för ibland när vi då bara ska öppna upp dem så 

blir de väldigt tunga. Det är svårt att få som att hamna i rätt läge 

och att man ser det man vill se och sådant. Det är väl en sådan 

sak som är i så fall. Men det är ju mer programmet vad det klarar 

av, antar jag, mer än en metodik.  

R1: - Precis, men det är bra att vi kan ta med det i den här 

kartläggningen då. Vi ska ju prata med en från industridesign 

imorgon och se också ifall han har lite liknande tankar eller om 

han har kommit på någonting själv. Det är intressant för oss att 

se hur det påverkar alla divisioner runt omkring för många har 

väldigt olika syn på metoder och metodik och ser olika behov. 

Det har vi märkt när vi har varit på Rocktec och URE, sedan ska 

vi träffa SED på fredag och se vad dom säger. Men det är lite 

spännande att höra vad alla tycker. 

I: - Nej för vårt perspektiv för övrigt kommer det ju också vara 

det att utvecklingen kommer gå framåt, så vi vill ju ha möjlighet 

att kunna visa 3D även i våra virtuella kataloger och så, att även 

där kunna vrida och vända på det. Det är ju också en framtid då 

och då bygger det ju fortfarande väldigt mycket på vad 

konstruktören har gjort från början för att det ska bli funktionellt 

i våran.. 

R1: - 3D-modellen har varit något som alla har pratat om, att det 

är framtiden, den ska man kunna se allt i, men det är ju också då 

att då måste det finnas en bra metodik från början för att man ska 

kunna bygga så pass bra modeller som fungerar för allt.  

I: - Jo men det är ju jätteviktigt att allting är med då från början. 
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R1: - Bra, men intressant att höra dina tankar och ideer även om 

det blev ett lite kort möte. 

I: - Ja men det är ju kul när man kan bidra med någonting. 

R1: - Vi kanske skickar, om vi kommer på någon fråga efter vi 

har haft vårt möte imorgon, då kanske vi skickar ett mail till dig. 

I: - Ja absolut, det går bra. 

(Tack tack tack) 

 

Interview 2018-05-03: Industrial design 

Participants: 

- Researcher 1 (R1)  

- Researcher 2 (R2)   

- Informant (I) (I3)  

Discussion:  

Please note that the following interview will be written in 

Swedish. 

*Presentation av examensarbetare* 

*Presentation av syfte med fokusgrupp samt projektet* 

R2: - Fråga nummer ett, vi vill gärna veta vem du är och vad du 

gör? 

I: - I heter jag och jobbar på industridesignavdelningen som är 

en del av Rocktec, så det är en konsultfunktion kan man säga 

inom organisationen. Avdelningen jobbar lite med ganska många 

olika saker. Från början så hade vi ansvar kring branding och hur 

varumärket slår igenom på själva maskinen formmässigt, liksom 

hur ser maskinen ut och hur speglar den varumärket. Men det 

finns även ett gäng interaktionsdesigners som jobbar med 

gränssnitten för hyttmiljön, alltså operatörsmiljön, både fysiskt 

och de digitala gränssnitten för dom programvarorna som man 

kör i maskinen. Sen så har vi en funktion där jag jobbar mest 

som sysslar med visualisering, jag jobbar nästan uteslutande med 

bilder och animationer, och nu sista 1,5 åren har jag nästan 100 

procent jobbat med VR-utvecklingen för att visualisera 

maskinerna i virtual reality i lite olika syften. Dels för att typ 

titta på en maskin i marknadsföringssyfte när den är färdig, så 

man kan åka med den till en mässa och folk kan titta på den. Då 

ser den ju väldigt fotorealistisk ut och väldigt häftig och så kan 

man göra massa saker med maskinen. Men också i 

utvecklingsprocessen i projekten där liksom en grupp ingenjörer 

vill ha samsyn kring “hur är läget nu, hur långt har vi kommit” 

och så även göra bedömningar, ergonomiska bedömningar från 

hytten “kan man nå det här”, allting är ju skala 1:1 i VR, hur 

sikt(?) är ergonomin från hytten, sådana frågor. 

(Kör: shit va kul!!!!!) 

R2: - Vad har du för typiska arbetsuppgifter? Vad gör du på en 

dag? 

I: - När jag jobbade med, i och med att jag har så många olika 

roller, men när vi säger att jag jobbar med VR så handlar det ju 

väldigt mycket om att hantera CAD-data och försöka få ut olika 

data från resten av organisationen via Pro/E, eller vad det nu är, 

PLMd, Teamcenter heter det väl nu. 

R1: - Creo. 

I: - Och sedan försöka massera den på något sätt så att vi får in 

det i våra system. När det kommer till VR så finns det lite 

speciella behov och när vi ska animera finns det lite andra behov 

och när man bara ska göra bilder finns det ett tredje behov. Men 

kan väl säga, VR är ju mest kräset, om man säger så, ska man 

bara göra en bild då kan man nästan använda CAD-datan som 

den är, vi får ju materialsätta och ljussätta då. Men ska man 

animera då måste man ju dela upp den i logiska delar efter hur 

den ska röra sig, som att en bom “den måste den sitta fast där 

och den delen måste sitta fast där”, det är som en gruppering, 

som en hierarki och definiera alla rörelser. Men när det kommer 

till VR så kan det vara allt det där tillsammans plus att VR-

systemet är så himla kräset när det kommer till prestanda. Det 

måste rendera så många bilder per sekund för att man inte ska bli 

åksjuk, så att den geometrin vi får från cadden är ju jättetung, för 

det är ju produktionsritningar, så det kan ju vara minsta 

elektroniska bläck ner till minsta kabel bakom en knapp som inte 

syns alls där inne. Men det hanterar ju, det går ju liksom inte 

visa i VR så då måste vi genom en serie processer, lite manuellt 

och lite automatiserat, försöka förenkla datan så att det går att, i 

realtid. 

R1: - Hur gör ni då för att förenkla den datan? 

I: - Bra fråga, för att vi håller själva på att försöka gör det bättre 

hela tiden. Från början så var det som att datan som man gör i 

Pro/E, det är ju nurbs-data, det är ju solidmodelleringsdata, och 
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den måste göras om till polygondata och det är två helt olika 

världar när det kommer till 3D-data. I produktutveckling har de 

ju kört nurbs jätteälnge, ända sedan innan datorer egentligen för 

att metodiken är ju analog från början, när man byggde skepp 

och sådant där. Men inom spelvärlden så har man jobbat med 

polygondata direkt, så om man jobbar inom film eller 

spelutvecklingsbranschen jobbar man bara med polygondata och 

så modellerar man polygoner. Det är som ett helt annat sätt att 

jobba, du börjar med en kub och sen så drar du i kanter, punkter 

och ytor. De här två världarna är inte riktigt kompatibla och det 

finns en del ansträngningar, de senaste 15 åren kanske, att 

försöka brygga de här. Hur kan vi konvertera data därifrån dit 

och tvärtom? osv. Men vi måste i alla fall göra om det till 

polygondata och sedan måste vi reducera det för att det blir 

jättemycket polygoner. Ska man göra en sfär, ska det se ut som 

en rund sfär, då måste man ha ganska många små fasetter för att 

den ska se rund ut, men vi kan inte ha så många för att då blir det 

för tungt och så där. Så det handlar mycket om att optimera 

geometrin och så handlar det mycket om att måla den så att den 

så att den ser verklig ut och lägga på rätt material. Vi gör det 

hittills i ett program som heter Ryhone (?) som vi använder som 

ytmodelleringsprogram, som har helt okej funktioner för det. Vi 

håller på att testa, sista året har vi testat ett program som heter 

Simplygon (?) som ett bolag i Linköping har utvecklat, och 

sedan vart de uppköpta av Microsoft förra året tror jag, som gör 

det där lite gratis. Det är ju liksom byggt för att gör de här 

grejerna, optimera modeller för spelmotorer. Men det finns andra 

initiativ också. Det finns flera program som vi skulle vilja testa, 

det kommer nya grejer hela tiden så vi håller ögonen öppna.  

R2: - Ja det är ju också någonting som vi är nyfikna på, är det så 

att ni caddar själva? Använder ni solidmodellering eller 

ytmodellering? 

I: - Vi använder ytmodellering, ytmodelleringsprogram. Vi gör 

mycket caddande, vi gör mycket konceptmodellering i 

utvecklingsfasen då, som blir som koncept. I slutet av 

utvecklingsprojektet brukar vi hjälpa till med ytmodellering 

också och då blir det ju som produktionsytor och oftast är det ju 

då att vi har gjort kanske det som inte går att göra i Pro/E eller 

det inte mekanikingenjörerna kan göra för att det är för 

komplicerade ytor. Om det är som en plasthuv som det är väldigt 

viktigt hur den ser ut ner till minsta radie, då kan det vara så att 

vi hjälper till med det. Men allt där emellan gör ju inte vi, utan 

det gör man ju som en ingenjörsroll.  

R1: - Men då får ni modeller från dom? 

I: - Ja precis, oftast. Ibland behöver vi komplettera dom också, 

för det är inte alltid som allt är med som slangar till exempel kan 

vara sådant som vi måste lägga till. För att på de här maskinerna, 

utan slangar så känner man inte igen dom, för den ser ju ut som 

tusan med alla slangar på och de vill man gärna ha med om det 

ska se verkligt ut. Men man kanske inte gör dem i Pro/E för att 

det är ett 17 år gammalt CAD-program som det inte går att göra 

så jättemycket i egentligen eller för att det är jobbigt att göra det 

kanske, jag vet inte. 

R1: - Ja alltså slangar har ju varit, vi har ju pratat med Rocktec 

och URE än så länge och så har vi varit på AC Tools i 

Stockholm bara för att se “hur gör dom?”, för de har ju också ett 

helt annat sätt att arbeta. Men då har ju slangar varit på tal just 

med metodiken kring det för att det är så olika. De har ju ingen 

en direkt metod för hur de ska göra det och är ju också, bara man 

kollar på URE och RTE, eller nja nästan URE, nu har vi inte 

pratat med SED än så jag ska inte tala för dom men på URE så 

säger dem att “nej, vi jobbar ju så olika utifrån vad de gör på 

ovanjord, vi behöver nog inte ha samma metod”. Ändå så sitter 

ju dom och ringer varandra för tips och tricks gällande just 

slangar, så vi har sett lite problem där. Och nu säger du också att 

slangar är kanske en detalj som saknas när ni får det, så det är 

intressant att höra. 

I: - Jag tror också att det finns en stor kulturskillnad, och kanske 

en generationsskillnad också, i hur man använder CAD som 

verktyg. För att där jag kommer ifrån så ser man som självklart 

att man använder CAD som ett original, 3D som ett original, 

som en master. Jag vet inte om man jobbat här så speciellt länge, 

eller om man ens börjat jobba så. Det finns vissa tror jag som 

kanske, jag tror att man har sett 2D-ritningen som originalet och 

så har man ibland använt 3D för att skapa 2D-ritningen. Men 

bara den ser bra ut så är det okej, då blir det ibland som att 3D-

ritningen är som någon sorts skuggfigur som bara ser bra ut från 

en vinkel egentligen. Den är inte gjord för att representera 

verkligheten. 

R1: - Det är precis det som har kommit på tal nu, just för att 

model based design, att man använder modellen som ritning. Det 

är det som alla företag vill göra nu för att det är så bra och 

enkelt. 

I: - Då tänker jag att det originalet har man ju nytta av genom 
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hela organisationen sen för att det som vi gör med visualisering. 

Ska vi behöva göra om det, är det ju tokigt. 

R1: - Det är ju därför det är lite hett just nu att prata metodik för 

att om man ska börja jobba med just bara modellen, och inte 

bara 2D-ritningar längre, då krävs det ju bra metodik för att 

modellerna måste vara felfria. 

I: - Jo men verkligen, och alla måste göra på samma sätt. Vi får 

ju modeller som är så här “ja det är grönt på höger sida av 

maskinen och rött på vänster för att det var någon ingenjör som 

tyckte att det var bra för att då ser man skillnad på sidorna”, “ja, 

men för oss så hade det varit bättre om det som skulle vara gult 

är gult och det som skulle vara grått är grått.” Då slipper vi göra 

om det också. 

R2: - Ja det var mycket tal om det också, när vi var i Stockholm, 

att det har varit väldigt mycket fokus på att det ska komma ut på 

papper, och sedan är det klart. Men att det blivit mer nu att det är 

vägen dit som betyder någonting, att det är modellen som gäller.  

I: - Det tycker jag låter bra! 

R1: - Nu har vi egentligen några frågor däremellan men vi har 

ändå gått in på det med problem du stöter på, om du kan fortsätta 

på det spåret? 

I: - Det sättet som vi har fått modeller på.. Egentligen så har vi 

Creo installerat men det är ingen av oss som jobbar i det för det 

är egentligen ingen av oss som är bra på det, men vi skulle 

kunna checka ut modeller själva, men vi har också valt att inte 

göra det därför att det blir som en ansvarsfråga tycker jag. Om vi 

ber ingenjören i projektet om en STEP-fil på det som dom vill 

visa eller göra någonting på, då lämnar vi över ansvaret till dem 

att “det som vi får av er är också det som kommer att vara med i 

bilden eller filmen eller vad vi nu ska göra. Är det inte med då 

kommer det inte med eller så får vi liksom prata om det och 

lägga till det”. 

Om vi checkar ut grejer så måste vi ha koll på vad som är vad 

osv. Mycket problem med det där, det är faktiskt väldigt mycket 

problem med det där, vi får STEP-filer där saker ligger huller om 

buller för att, jag vet inte varför för att jag kan inte programmet, 

men jag tolkar det som att olika subassemlies har olika 

koordinatsystem och det blir blandat när man exporterar. Vi vill 

gärna ha med färger och det går att göra i Pro/E men man måste 

veta exakt hur man gör, det är inte säkert att de färgerna är rätt 

ändå. Vi får väldigt ofta dubbletter av saker och inte exakta 

dubbletter utan det kan vara så att i filen vi får ligger 3 bommar 

på nästan exakt samma position fast en ligger lite ditåt och en 

annan har en annan liten grej. Det är så mycket variationer och 

optioner på maskinerna så det är väl antagligen varianter på 

någon grej som de modellerat, men vi vet ju inte vilken som är 

rätt eller vilken de vill visa. Så det är mycket sådant som vi 

behöver kommunicera fram och tillbaka.  

R1: - Men blir det så att ni får skicka tillbaka och säga “det här 

funkar inte för oss” och sedan får de fixa det och sedan skicka 

tillbaka och så kanske det inte blir helt rätt och så får ni skicka 

tillbaka? 

I: - Ja, och det där kan ju pågå i veckor. Det är fruktansvärt 

ineffektivt. När det väl blir rätt så är det ofta väldigt stora filer 

som tar väldigt lång tid för oss att importera och vi ska ändå ha 

en ganska lätt fil i slutändan. Det finns något läge som heter 

shrinkwrap men det funkar jättedåligt för oss för att det blir 

massa hål i modellen. Det ser lätt ut och man kan snurra på det 

fort men vi kan inte använda det för att det är för dåligt, liksom.  

R1: - Det använder ju Rocktec, sa dom, för deras borrar i och 

med att vissa detaljer får de inte visa.  

I: - Så kan det vara också. Men för oss är det en dålig 

förenklingsmetod kan man säga.  

R1: - Det är jätteintressant att höra det här.  

R2: - Ja vi pratade ju med Namn från MRS och hon påpekade 

också det att det vore bra att ha något, för de får också väldigt 

tunga modeller när de ska göra kataloger och sådant där, och att 

det blir lite onödigt jobbigt eftersom dom inte bryr sig om allt 

sådant där, och då pratade hon på att man kanske skulle kunna få 

någon förenklad modell, som inte behöver visa allting som sitter 

bakom knappen.  

I: - Ja det skulle vara bra med någon som bara visade det yttre 

skalet fast att det var intakt. Att allting som är inuti är borta, allt 

som inte syns.  

R2: - Bara för att lätta upp modellen. 

I: - Exakt, och det som vi gör i våra föranklings(?)processer för 

VR, för den är så kräsen, är att den gör sin egen shrinkwrap kan 

man säga. Man har en cadmodell på den här så innehåller den ju 
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alla delar och allt som är inuti och så där, men det drar som en 

shrinkwrap över den då och svetsar ihop allting så det blir som 

ett enda mesh kan man säga, ett enda polygoner. Det funkar bra 

för oss men det är ju också ganska tidskrävande.  

R1: - Finns det saker som ni inte behöver skicka tillbaka utan 

som ni kan ordna själva, är det sådant ni gör, eller lägger ni 

ansvaret på konstruktören att de får ordna allt? 

I: - Vi måste ju göra vissa grejer själva för att vi måste definiera, 

om vi ska animera måste vi definiera en hierarki, då fattar vi att 

“a just det här är ju en led”, då ordnar vi det. Det är mest om det 

är frågor som vi inte kan ta beslut om “är det här rätt eller fel, 

vilken av de här vill ni visa” om det kommer två varianter på 

hytten.  

R1: - Kan du mellan tummen och pekfingret säga hur mycket ni 

får göra själva, lägga ner tid på? Du sa den här 

kommunikationen mellan konstruktörer kan ta några veckor. 

Mycket av det här som ni kan lösa själva, vad ska man säga, det 

här dagliga arbetet som ni egentligen kanske vill slippa? 

I: - På något sätt så, man vet ju att man gör ett dubbeljobb för 

man kan ju få en film från en ingenjör som har satt upp 

constraints och animerat någonting i Pro/E, någonting som rör 

sig, och det vi ska göra är samma rörelse men vi måste göra om 

allting för det finns ingen, det går inte att exportera den här 

rörelsen, det finns ingen koppling, det finns inga format som kan 

överföra den informationen tyvärr. Det är ju lite dumt. Det hade 

ju varit grymt om det fanns en bättre dataöverföring mellan 

programmen, typ för animation och färg, för hierarkier och 

constraints. 

R2: - Så det är ett hinder att ni jobbar i olika program? 

I: - Ja det blir det ju, vi måste ju också göra det som sagt, vi kan 

ju inte göra allt i Pro/E. 

R1: Har du något du vill fortsätta på? 

R2: Jaa jag funderar. Ja men hur ser du på metoder och metodik 

då? Vad är din bild av det? Är det någonting som behövs? 

I: Vad menar du då, med metoder och metodik?  

R2: Dom som CAD:ar, att dom vet vilka steg dom ska göra. Att 

det blir mer enhetligt. 

I: Att det blir en standard kring..? 

R2: Ah, men precis.  

I: Jo, det låter väl bra antar jag, till en viss gräns. Men som alltid 

med standarder så blir det ju alltid hämmande också, ibland 

liksom. Men.. 

R1: Nä det har ju varit ett väldigt genomgående svar egentligen. 

Att man vill ha en struktur, fast det får ändå inte ta bort ”det här 

konstnärliga” som många säger då. Man måste ändå få göra sitt 

eget och inte känna ”jag måste göra på det här sättet för det är 

det ända som fungerar”. 

I: *instämmer under det R1 säger* Nej precis, asså som om man 

pratar med programmerare så finns det mycket 

namnkombinationer för hur man ska programmera. Och det är ju 

för att dom som jobbar med det ska kunna hitta in i det lätt antar 

jag. Så att en viss nivå sånt måste man ju ha men, ja till en viss 

gräns kanske. Annars blir det ju fler regler, alltså det blir ju mer 

att komma ihåg än vad det underlättar. På något sätt.  

R2: Men är ni inne och letar någonting och behöver veta namn 

och sådär? På delar? 

I: Det finns ju typ inga namn, det finns ju bara nummer. Så det är 

ju inte så lätt. Skulle man söka upp en del…fast man vet att det 

är en bom, så skulle man ju aldrig hitta den för att allt är ju 

nummersatt och så. Dom som jobbar i projektet kan ju dom här 

numren i huvudet som jag har förstått det. Men det känns ju inte 

så himla mänskligt.  

*skratt* 

R1: Jag har ju jobba här på supporten också innan så att… 

I: På PLM? 

R1: Ja exakt. Så att jag fastnade också där ett tag att man visste 

exakt ”ahmen dom nummerserierna hör till det, och det hör till 

det och till det, av dom här”. Men nu kan jag inte, nu har jag 

glömt bort det helt. 

I: Jaha, okej.  

R1: Men jag tänker mig att har man jobbat här länge då vet man 

exakt vad som är vad liksom. Men det är ju inte klokt.  
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I: Ja, men det är ju inte så lätt att ta sig in liksom. Det känns ju 

orimligt. Det finns ju bokstäver också.  

*Skratt* 

R1: Ja för namngivning har ju också andra nämnt, att det är ju ett 

stort problem. Just för att man har artikelnummer, men sen vad 

det ska heta, hur man ska benämna saker. Bara det om det ska stå 

höger eller vänster först, eller om det ska stå vad det faktiskt är 

först. För ibland så kapas det ju i systemen vad det heter och 

sådär.  

I: Jaaa, det tycker jag är en typ av ganska viktig standard som 

faktiskt underlättar. 

R2 & R1: Mhmm, exakt.  

R1: Och att saker heter likadant *tittar på R2* *syftar på 

problem* 

R1: Jaa, hur ditt arbete påverkas av kvaliteten på modellen.. Det 

har vi väl ändå diskuterat lite. Kvaliteten är ju i vad ni faktiskt 

får. 

I: Mhm, precis. Asså nu är jag ju ganska van vid att jobba i 

utvecklingsprojekt som är under utveckling och då är det ju 

varierande kvalitet, men det är ju som det är liksom.  

R2: Men kan du nämna någonting som skulle kunna bli bättre? 

Som skulle kunna bidra till att ni blir mer effektiva eller spara tid 

eller… 

I: Absolut. Om vi jobbar i ett utvecklingsprojekt då innebär ju 

det också att vi såhär.. Vi tar vid en CAD-modell och sen måste 

vi göra vårt jobb för att göra en visualisering eller en VR-

produktion eller en film. Och allt det jobb vi lägger ned på att till 

exempel optimera eller skyffla om datan i våra program så att 

den passar våra ändamål, det måste vi ju göra om, om det är så 

eller när det är så att det sker en uppdatering på modellen. För att 

fyra veckor senare har dom kommit längre i projektet och vi ser 

sena(?) uppdateringar i våra visualiseringar. Det hade man ju 

velat uppdatera, på något sätt. Den piplinen, att vi hade någon 

sorts kran i systemet som att ”ah då kopplar vi på den 

assemblien igen” och sen optimeras den så att allting heter 

likadant så att det bara rasslar till och sen så är den uppdaterad. 

Som det är nu så är det ganska mycket manuellt jobb, mindre än 

det var för ett år sedan, men ändå. Då är det ju så tråkigt när man 

måste göra om.  

R1: Några andra behov du ser? 

I: Asså skulle det finnas slang och alla såna detaljer så hade ju 

det varit jättebra. För det händer ju att vi får modellera det och 

det är ju krångligt att modellera. Och det är väl därför det inte 

finns också antar jag men… 

R2: Ja det har varit på tapeten hos alla. 

I: Okej, jaa.  

R1: Men får ni modeller från alla divisioner eller? 

I: Mhm, joo, vi jobbar ju med alla divisioner. Fram tills nyligen 

jobbade vi ju med kompressorteknik och alla dom också. Innan 

Epiroc. 

R1: Mhmm, nej för det är också ett sätt att se det. Ni påverkas ju 

faktiskt av alla. *I instämmer ”Ja, faktiskt”* Många av dom vi 

pratar med är ju väldigt såhär ”Nej men nej, vi har vårt. Vi 

påverkas inte av andra på det sättet”, för dom gör ju bara sina 

produkter *I instämmer ”Nej, jag vet. Så kan det vara”. 

R2: Men, så kommer det lite där och lite där.. som dom påverkas 

av varandra i alla fall. 

R1: Det finns alltid lite små detaljer. 

I: Ja just det, alla har en borrmaskin i sin modell exempelvis. 

R1: Exakt. Men det är sånt som man inte riktigt ser för man har 

en liten vägg framför sig. 

I: Ja så är det ju. Vi sitter på slutet kan man säga och får 

modeller från alla, och ska göra slutmaterial.  

R1: Ja jäklar ja. Det här är väldigt intressant att höra. Det är 

också skillnaden från när vi pratade med Atlas Copco Tools i 

Stockholm, dom jobbade ju på ett helt annat sätt också för dom 

är lite mindre, har inte divisioner så. Dom jobbar väldigt mycket 

i sina grupper där. Vi pratade med dom är ytmodellerare där och 

dom satt precis vid industridesign, så dom sitter liksom och 

snackar mellan borden ”hur vi ska jobba och sådär”. Och det 

verkar ju funka för dom, på det sättet. Och det var liksom 

tydligen, dom var geometriägare, sa dom va? *frågar R2* *R2 

instämmer* 



  Appendix B 

 

I: Dom var geometriägare… 

R1: Men det är inte ni eller?  

I: Nej vad lägger man i det begreppet?  

R1: Nej det är liksom den vi har försökt luska lite i. 

I: Vi har inga egentligen formella mandat skulle jag tro faktiskt. 

Utan vi blir anlitade som konsulter, vi har som en 

rekommenderande funktion. Så vill man använda det som vi har 

gjort så gör man det och annars skiter man i det och säger 

ingenting. Så funkar det i praktiken.  

I: Vilka pratade ni med på Tools? Pratade ni med några av 

designgänget där också? 

R1: Nej det gjorde vi aldrig. Det hade varit jätteintressant att 

göra.  

*Prat om vilka som jobbar där och att många har suttit i Örebro* 

R1: Det var intressant att se skillnaden. 

I: Jobbar dom i Pro/E också? 

R1: Dom jobbar i Creo. Så det har dom gjort lite längre än vad vi 

har gjort här.  

I: Jag fick för mig att det var några som jobbade i Inventor? Har 

jag drömt det? Det kanske bara är kompressorgänget? 

R1: Inventor är ju, jaa precis, det är inte så många. Dom har 

jobbat i Creo länge så dom skrattar lite åt att det kommer Creo 

här nu, för det har ju varit ett ganska långt projekt. 

R2: Jaa för dom skulle j uppdatera till 5:an nu. 

I: Creo 5? Hette det så? Ja jag fick ju Creo installerat förra 

veckan så jag har inte ens startat det. Men jag vet inte vilken 

version det är ens, men Wildfire 4 hörde jag kom 2001 så det har 

ju några år på nacken. Och liksom, 17 år i CAD-världen är ju 

ganska mycket. 

R1: Det händer ju otroligt mycket hela tiden. I instämmer ”jävla 

mycket faktiskt”* *skratt* 

*Prat om systemen i skolan och Fusion 360* 

*Prat om att Ryno är skönt för att man slipper constraints och 

mått, som det är på designcentret* 

*Prat om designkurserna i skolan och vad dom gett oss* 

R1: Vi ska ju börja gå igenom allt material som vi samlat in, 

nästa vecka. Så vi tänker om vi har fler frågor, är det okej om vi 

hör av oss? 

I: Ja, det är bara att maila.  

*Prat om att nyanställda* 

I: Det är också intressant att lyssna på nyanställda, eftersom de 

är ju ofärgade av det som är dåligt och de som varit. Som alltid 

varit som det varit. Så egentligen vill man väl fånga upp det 

innan dom blir hemmablinda. Man har ett år på sig innan. 

*R1 instämmer* 

*Eftersnack och avslut* 
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Interview 2018-05-16: Applied Mechanics 

Participants: 

- Researcher 1 (R1)  

- Researcher 2 (R2)  

- Informant (I1)  

- Informant 2 (I2)  

Discussion:  

Please note that the following interview will be written in 

Swedish. 

*Presentation av examensarbetare* 

*Presentation av syfte med fokusgrupp samt projektet* 

I1: - om det är någon fråga som man vill tillägga, kan det ju vara 
bra att maila. 

R1:- Det låter jättebra. 

I2: - Och sedan en tredje kompetens utöver flödesmekanik och 
Ctu(?)beräkningar har vi ju stenkroppsdynamik men där kommer 

man väl inte in så nära representation mellan faktiska CAD-

geometrier och stelkroppsdynamik. Den är väl lösare kopplad? 

I1: - Ja jag tror att det är lättare för dom än för oss, så jag tror 

inte de har ytterligare problem än vad vi har.  

I2: - Nej, så det kan vara bra att veta. 

R2: - Ja men vi vill gärna veta vilka ni är och vad ni jobbar med? 

I1: - I1 heter jag. Jag har jobbat här i 12 år och jobbar med 

struktur- och dynamikberäkningar i ANSYS. 

I2: - Och du kan en del stelkroppsdynamik också? 

I1: - Ja fast det var ett tag sedan så jag vill inte påstå..  

I2: - I2 heter jag, chef för tillämpad mekanik sedan 2014 så vi 

har varit igång 4 år med den här gruppen då. Vi har ju kommit in 

i det nya området utöver de här 3 kompetenserna som jag nyss 

nämnde så har vi en 4e där vi kollar på användningsanalys, 
uppkopplade maskiner och så där vi försöker… vi har ett 

doktorandprojekt igång inom förutsägbart underhåll. Nu kollar 

vi på nästa steg att kollar mer system av systemmässigt på det 
som arteriell intelligens och sådant kan åstadkomma. Där har vi 

försökt få samarbete med Örebro Universitet också. 

(mmhhhmmmm) 

I2: - Namn heter professor på datavetenskapsidan. 

R1:- Kan har hört namnet men inte mer än så.  

Vi har ett projekt igång med zinkgruvan här som ligger lite söder 
om här bara, kring machine health. Så det är ett nytt område för 

gruppen som de brinner mycket för. 

R2: - Hur kan en dag se ut då? Vad har ni för typiska 
arbetsuppgifter? 

(kul) 

I1: - Dom kan variera lite. Vi jobbar ju i projekt eller jag, och 

flera i gruppen.. Vi jobbar i olika projekt och då kan det vara ett 

enda jättestort projekt som varar under ett år eller man kan ha tre 
projekt igång samtidigt som varierar tiden mellan. Det är lite 

olika, men typiskt kan vara, säg att det, kanske är någonting som 

har gått sönder och så behöver man veta varför det har gått 
sönder, eller det kan vara att man behöver göra några ändringar i 

någon struktur,man kanske behöver ta upp ett hål för 

slangdragning och då vill man veta om det kommer att påverka 
hållfastheten eller så kan det vara en nyutveckling och det är 

typiskt i större projekt då. Så man börjar från början liksom och 

konstruerar och räknar under tidens gång. Mycket interaktioner 
med konstruktörer blir det. Man räknar och sedan tittar man på 

resultat och gör ändringar och sedan så räknar man. Så det är 

varierat, både sitta själv och räkna och sedan samarbeta. 

I2: - Ja för min del, jag kan ju börja med de mest kreativa 

delarna. Det är att föreslå nya basutvecklingsprojekt tillsammans 

med mina medarbetare som ska passa in mot någon vision eller 
någon roadmap som ligger kring “det är den här 

teknikutvecklingen som vi behöver för att sedan kunna skapa 

framtiden” och det är en diskussion som sker med övriga 
organisationen, det finns basutvecklingsingenjörer och ansvariga 

för utvecklingsfrågor och liknande. Det är den tiden jag 

verkligen vill lägga då, då prioriterar jag så gott det går. Den 
andra tiden jag måste prioritera och vill prioritera är att 

diskutera, hur går det med uppdragen och vad kommer framöver, 

mer kortsiktiga frågor de närmaste tre månaderna. Vad kan det 
dyk upp för typ av behov och hur kan vi hjälpa till att lösa de 

behoven. Vi jobbar ju som en intern konsult i affärsmodellen. 

Vad gör vi mer? Vad gör jag mer? Vi har en del möten som sker, 
där vi förhoppningsvis pratar just strategier och vad vi vill få ut, 

så att säga. Men det blir även mer.. vi utvecklar till exempel vår 

sharepoint-sida som presenterar gruppen, vi planerar vilka typ av 
seminarier som kan vara vettiga att köra. Så det är för att 

inspirera andra och försöka hitta någonting som ger nytta till 

verksamheten då, som är lite mer, kanske inte lika kreativ alltid 
kanske utan lite mera göra-läge måste man koppla in. Så då 

måste man ha dem sidorna också. Då tar jag stöd också av 

gruppen, sharepoint är jag inte ansvarig för själv, så det gäller att 
delegera mycket i mitt jobb. Det pratade vi om här i 

avstämningen (tittar på I1). Men för att avsluta den tanken med 

vad vi gör, det är mycket administrativt jobb. Godkänna tider, se 
till att reseräkningar är klara, reseorder som krävs för att kunna 

göra en resa som sedan blir reseräkning, inköp av externa 

konsulter när vi själva inte kan mjukvara, diskussioner med IT 
om stora kluster för tunga beräkningar, det finns massor med 

sådana saker som bubblar upp. Sedan ringer leverantörer och vill 

sälja till oss hela tiden, den försöker man hålla på en rimlig nivå 

den tiden, den ska ju inte ta en stor del av arbetsdagen men den 

tar ofta en tredjedel ändå. 

I1: - Ja jag kan tänka mig det, att det tar mer än vad man tänker 
sig.  

R2: - När vi har varit runt på olika divisioner så har vi insett att 
modeller görs och påverkar andra, påverkar modeller er? 

I1: - Ja. 

R2: - På vilket sätt? 

I1: - Ja det tar ju, vi får ju ofta, antingen så laddar man ner 

modeller själva eller så får vi STEP-filer när vi ska börja räkna. 

Sedan måste vi anpassa modellerna för att det ska funka som en 
beräkningsmodell, allting måste ju sitta ihop till exempel. Det 

här kan yta en avsevärd tid beroende på hur bra, noggrant det är 

konstruerat. 

I2: - Och där är ju, asså, drömmen är ju att ha en 3D-modell som 

är anpassad för beräkning, det har funnit initiativ för det. 

CAD/FEM initiativ mellan konstruktörer och beräknare och 
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LEAN/FEM har vi pratat om mellan beräknare, att vi jobbar så 

lika som möjligt så vi kan skifta modeller.  

I1: - Ja om det här kan jag säga massor, jag tänkte om ni hade 
fler frågor, men jag kan börja med att säga 2011 gjordes det ett 

exjobb på det här, har ni sett? 

R1 och R2: - Ja, Frida? 

I1: - För där, hon sammanfattade ju våra största problem väldigt 

väl. Hon skickade ut enkäter som varje fick fylla i var det var 

som gjorde att det tog tid för oss. Så det får ni gärna titta i. 

R1: - Och de är relevanta fortfarande? 

I1: - Ja, det är samma slags, så är det. För även om, alla är ju inte 

medvetna om problemen när man ska skapa en 
beräkningsmodell. Vissa kan det bättre och om det är ett längre 

projekt lär man ju varandra, så nya modeller blir ju bättre och 

bättre, lättare och lättare att plocka in. Men det är ju många 
konstruktörer och många nyanställda, folk slutar och ja. Sedan 

primärt så görs de ju kanske för ritning modellerna och inte för 

beräkning.Det tar väl kanske längre tid att göra en CAD-modell 
för beräkning, kan jag tänka mig. 

R2: - Vad är det ni får ändra? 

I1: - Mest handlar det om att, för det är ju ofta hela modeller av 
till exempel en lastare, då är det flera olika delar och en hel ram 

måste ju sitta ihop. Det är det största problemet att plåtar inte 

sitter ihop. Då måste vi gå in och modifiera det själva och det 
kan ta jättelång tid. Sen så är det ofta sådana där pyttesmå radier 

och hörn och sådant som inte går att mesha i våra modeller. Det 

kan vara jättesvårt och ta väldigt lång tid att få till.  

R2: - Ungefär hur lång tid är jättelång tid?  

I1: - Oj, det tror jag faktiskt att hon skrev om. Kan ni titta i den 

rapporten? för jag har jättesvårt att uppskatta. Det kan variera 
väldigt väldigt mycket. Man kan sitta, har man en ram, en stor 

ram, då kan man sitta i flera dagar och bara anpassa modellen 

och se till att allt sitter ihop som det ska. 

R2: - Det är ju några timmar. 

I1: - Fast då kan det ju vara ett väldigt stort projekt också, så 

procentuellt kanske det inte är så mycket. Det tar tid.  

I2: - Vi har ju haft, jag har ju fått den där tanken liksom “om 

man gör den här modellen, för vilket behov är det? 

Konstruktören gör det för konstruktion, eller konstruktören gör 
det för produktion eller konstruktören förbereder i alla fall så att 

beräknaren får en snabbare startsträcka. Sen så vet jag att, jag vet 

inte om ni kommer att träffa industridesign, det kanske är lite 
tajt? 

R1 och R2: - Jo vi har träffat dom.  

I2: - För dom har ju också ett behov. Dom vill veta “vad är det 
som man ser” helt enkelt, och då ska man ha någon funktion för 

det så man snabbt kan få bort allting annat men ha kvar en helt 

yta, då kan de snabbt lägga in det i sin, vad de nu vill ha. 

R1: - Vi hade en diskussion med dom och de fick fram många 

problem som vi tyckte var intressant att se. Vi ville gå vidare 

med dom för att se “kan vi mäta någonting på det här?”. Men de 
hade inte tid att hjälpa oss så det va lite där som det brast för oss. 

Men då tänkte vi att, vi hade ju pratat om Applied mechanics 
innan också men sedan var det just att det tog så himla lång tid 

med allting så tänkte vi ha med det som en del att “det här ska vi 

fortsätta kolla på, ni efteråt på PLM solutions får komma ihåg att 

den här punkten har inte vi undersökt”. Men nu så kanske vi 

kasta in det ändå, men det ska gå bra.  

I1: - Det har ju varit uppe flera gånger men det har att gör lite 

med tid, när man har tid att driva det. Ibland är det ju också så att 

det är svårt att ens öppna modellerna. När man ska importera 
dem så blir volymer bara ytor och det är öppet och det kan kräva 

väldigt mycket handpåläggning. Eller att det är massor av 

features i CAD-modellerna som inte går att importera över och 
då blir det jättekonstigt fel.  

I2: - Man måste hela tiden veta vad syftet med en viss modell. 

Dom som jobbar med modellbaserat, vi hade ju SAAB från 
Linköping här, __ hade ju den diskussionen i höstas och de var 

här och presenterade hur de jobbar och då har de det för allting. 

De har det för produktion, för instruktioner som 
eftermarknadskillarna kan göra service, hur den ska hanteras 

maskinen och sedan har de ju även mot leverantörer och då har 

de ju sagt “vi kan inte skicka det till småbolag, enmansbolag i 
vissa fall, en 3D-ritning”. Men då ger de ett verktyg så att de 

snabbt kan få ut sina 2D-produktionsritningar från den 3D-

modellen. Så SAAB har sagt nej till att internt ha 2D-ritningar, 
det är ju ett ganska tufft krav. Det kan ju vara bra att veta i alla 

fall i sammanhanget.  

(instämmer) 

R2: - Ja för det är ju också någonting som vi har stött på, Model 

based design. Att allt ska finnas i modellerna. Vi har varit på 

studiebesök i Stockholm på Tools och det var väldigt på tapeten 

där och de hade också pratat med SAAB och de hade då kommit 

långt i det. Då kom vi in på att det ställer ännu högre krav på 

modellerna att de ska vara uppbyggda rätt. För just nu kanske dt 
är lite mer fokus på ritningarna, så länge ritningen ser bra ut så 

spelar kanske inte modellen alla gånger så stor roll. Så det är 

verkligen på tapeten. 

I1: - Så de jobbar med det på Tools alltså? 

R2: - De har inte börja jobba med det men dom hade väl ett 

projekt så att de skulle, de var väl igång? 

R1: - Ja diskussionerna är stora kring det i alla fall. Någonting 

som är väldigt relevant. Det verkar ju vara lite överallt runt om i 

verksamheten här också så pratar man mycket om det också att 
man vill ditåt. Men det är just där då vi kommer in och pratar om 

metodiken som måste finnas innan, just för att ska modellen 

innehålla allting så måste det ju också göras på ett visst sätt, 
troligtvis.  

I1: - Är tanken då att ert exjobb ska fungera som förarbete för att 

starta upp det här? 

R1: - Ja precis, det är ju en förstudie, egentligen förstudie till 

förstudien, för att vi gör ju då en kartläggning av hur det ser ut 

idag, vad finns det för problem? Vad finns det för metodik idag? 
Kan vi se om vissa divisioner jobbar likadant på något vis? Är 

det att vi behöver en övergripande metodik? Just för att se, hur 

ser det ut och vad behövs.  

I1: - Skiljer det mycket mellan URE och ovanjord till exempel? 

R1: - Ja mycket vad man säger i alla fall. Om man kollar på 
URE så ser man att de har mer problem och ett akut behov av en 

metodik för att jobba, i alla fall gemensamt där på deras 

avdelningar. Medan om man kollar på SED så känner de att de är 
ganska stabila.  

I1: - De är mindre också. 
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R1: - och dom ser ju att dom har bra modeller, de har en 

handbok som de kan följa och lite sådär. Det är lite det som vi 

vill undersöka om det är så att det stämmer, att SED faktiskt har 
jobbat bra på den här handboken och har någonting som funkar. 

Något som URE inte har men kanske kan applicera. Lite så. 

R2: - Ser ni något behov för det? Att ha en gemensam metodik. 
Skulle det underlätta ert arbete? 

I1: - För CAD-modellen? 

R2: - Ja precis. 

I1: - Ja det skulle det ju göra. Framför allt om det innebär att det 

är anpassat för våra modeller. 

I2: - Jag tänkte borrmaskin, dom har inte du jobbat med? 

I1: - Nej de vet jag faktiskt inte. 

I2: - Dom har ju sådana ambitioner att göra optimeringar ha det 

pratat om en längre tid. Det är klart att det är en beräkningsnära 
frågeställning, men då måste man ju parametersätta en modell 

och så, jag tror inte att man har kommit igenom det riktigt hur 

skulle man jobba med modeller för att kunna optimera. 

I1: - Det är klart, det innebär ju en hel del. Det måste ju vara 

väldigt genomtänkt redan från början, om man ska göra så. 

Optimera för vad, är det prestanda? Det kanske inte går att 

producera så måste man hitta närmaste möjliga som kan 

producera och så vidare. 

R2: - Följer ni någon metodik här eller har någonting som ni? 

I1: - Mjaaa, alla jobbar ju lite olika, så är det ju. ANSYS är ju 

uppdelat i två delar också. Det finns en classic-del och en 

workbench-del som ni säkert har fått prova och vi går lite mellan 
de här programmen beroende på vilket problem som vi jobbar 

med. Vi använder både skript och sedan att man bara jobbar i 

workbench och tar in CAD-modeller direkt. Men vi försöker och 
när det gäller vissa produkter så är det mer uppstyrt när man 

bygger modeller.  

R2: - Finns det möjlighet för er att det skulle funka er om 

konstruktören bygger modeller, att ni kan använda den direkt, 

liksom, eller kommer det alltid att vara så att ni kommer att 

behöva fixa lite? 

I1: - Ja så kommer det ju alltid att vara. Men man skulle kunna 

korta den tiden väldigt mycket. Många problem är lättare att fixa 

i cadden, fast vi generellt behärskar inte dom programmen.  

I2: - Det man har parat om och det som till exempel ANSYS gör 

dom försöker ju få konstruktörerna att kunna köra enklare 

beräkningar som en beräknare har hjälp till att sätta upp. 
Upplever dom samma problemställning så kan man få dom mer 

åt beräkningshållet, dom ser ju dom problem som andra 

beräknare får. Den vägen är ju någonting som lyfts fram i 
industrin, som en möjlighet att överbrygga kompetenser också.  

(I1 instämmer) 

R2: - Skickar ni någonsin tillbaka modeller som “nej nu får ni 
ändra det här”, eller? 

I1: - Vi ber om hjälp ja. Ja ibland så går det inte riktigt att 

importera och man förlorar delar. Då så ber man ju om hjälp. 
Oftast så har man ju bra kontakt med den som, ja, ibland är det 

den som är projektledare eller direkt med konstruktören, men 

man har ganska nära att maila fram och tillbaka och ringa fram 

och tillbaka.  

R2: - Fler problem som ni stöter på, vad kan det vara? 

I1: - Det är ju modellerna, det är att det inte sitter ihop, det är 

features som inte går att importera, volymer blir till ytor. 

I2: - Kan man säga att det finns någon koppling mellan att skapa 

meshen och dom geometrier som ingår? 

I1: - ja, så är det ju, att det inte går att mesha då, utan man måste 
förenkla delar ibland ifall det är pytte, konstiga hörn och sånt, 

små hål och sådära. 

I2: - Ibland måste man ju ha symmetrikrav för annars så får ju att 
fysiken på någonting som ska vara symmetrisk blir 

ickesymmetrisk för meshen eller elementen är olika då, då något 

till exempel borde vara axelsymmetriskt. Det har ju Ram (?) stött 
på, så det ju finns begränsnignar i vissa programvaror. Men då är 

det inne i beräkningar redan, medan i andra programvaror har de 

bättre kontroll över mesh. Jag vet inte om du stöter på? 

I1: - Nej, jag tycker funkar ganska bra när man väl har fått in 

modellen. Det är inte så mycket symmetri. 

R2: - Det är bara modellen som ska in. 

R1: - Ja det var lite av dom frågorna som vi hade, just för att se 

också då om ni har lite liknande problem som industridesign, att 

ni är dom som drabbas efter. För annars så är det ju mycket 
problem just i hur man jobbar och det här interna men att man 

glömmer bort då de som kör beräkningar och dom som kör 

animeringar och visualiseringar att deras arbete blir förvärrat just 
på grund av modellerna. Så våran fråga är väl egentligen nu om 

ni har lust att hjälpa oss lite? För det var ju den hjälpen vi inte 

kunde få utav industridesign, dom tänkte vi då att vi skulle be att 
några personer kollar på deras 10 senaste modeller, vilka var 

godkända och vilka har de fått skicka tillbaka? från varje 

division. Att “okej, det är 6/10 från SED som är okej, 4/10 från 
URE som är okej osv. just för att vi då skulle kunna få en 

någorlunda överblick av: kan det här förbättras, stämmer det att 

SED jobbar bättre och har bättre modeller i och med deras 
handbok? Så vi tänker om det går att gör någonting liknande 

med er? 

I1: - Mjaaa, det är ju inte helt lätt. Då är det inte tiden jag tänker 
på utan då är det ju, asså, skicka tillbaka är ju inte ofta, utan det 

kanske är någon detalj som man ber om hjälp med, annars så 

jobbar man med modellerna. I mitt senaste projekt, som  var ett 
sådant där jättestort projekt, då jag hade en hel, ett helt fordon, 

ett jättestort fordon, då var det väldigt bökigt i början att få ihop 

hela det hära och det tog lång tid. Men det här är över ett år 
sedan, men så var det delar som jag bytte ut “nu behöver jag en 

ny bom, vi testar nästa, ökar radien”. Då kommer det en ny bom 

och bara en volym är oftast inga problem, så blir det 
interaktioner kring det hära. Så det här stora med ramar och 

sådär som faktiskt är problem, det är en gång. Skicka tillbaka, 

jag minns inte riktigt.  

I2: - Man skulle behöva bryta ner den. Allt från att, det ideala är 

att du tar emot någonting som är välkänt. 

I1: - Det är ju i så fall att man noterar problem istället, men det 

är ju aldrig så att vi får en modell, sen bara är att trycka mesh 

och kör. Så funkar det ju inte. 

I2: - Det är ju det ideala tillståndet, men är det önskvärt? Man 

måste ju säga, istället för att säga att vi behövde inte diskutera 

om det, det bästa tillståndet, vi tog emot en modell och vi fick en 
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introduktion till den. Asså det kan vara farligt att inte över huvud 

taget ha ett utbyte. Sen så ska det ju vara värdeskapande, men 

det är ju inte så värdeskapande att reda ut saker, men däremot 
förstå “hur är den här produkten sammansatt och så”, någon 

form av introduktion, jag vet inte. Hur skulle man betecknat det 

mest ideala arbetssättet? Att man inte behöver ha något utbyte 
alls, eller är det farligt? 

I1: - Njaaee, det vill man ju ha. Sedan är det ju värdefullt också 

att man faktiskt, man går ju igenom modellen och lär sig 
modellen, förstår hur allt är kopplat och sitter ihop och det är 

också viktigt, men det behöver kanske inte ta så lång tid.  

R1: - Men går det att skilja på då kanske vilken som är den 
onödiga tiden man får lägga och den tiden som är okej som kan 

då vara den bra, värdeskapande tiden? Är det svårt att se eller? 

I1: - Nej men det kan man nog mäta eller skatta, men det måste 
man ju nästan göra direkt när man håller på med det eller när 

man precis är klar med det. Vi gör ju inte nya modeller varje 

veck, det är det som är det svåra.  

I2: - Man skulle behöva ha någon sådan nedbrytning, från det 

mest önskvärda till det minst önskvärda. Returnera låter ju som 

kanske bottennivån. 

I1: - Det här är kanske något som man behöver göra under 

längre tid. “Nuhar jag fått en ny modell, notera här dom problem 

som uppstår när du ska få till beräkningsmodellen och som 
skulle kunna ha varit annorlunda, uppskatta tiden för det onödiga 

arbetet”. Något sådant skulle man kunna göra. Det är om ni 

skulle kunna hitta, om det är någon som håller på just nu, eller 
precis har gjort någon modell, uppskatta hur det var för dom 

senaste. Kan man göra något sådant? Maiko(?) har nyligen 

jobbat med, den modellen var liten men inte så bra. 

I2: - Namn har ju suttit med mycket modeller men då är vi ju 

inne på strömningsberäkning och det kan ju vara intressant att 

höra. 

R2: - För ni får modeller från alla divisioner väl? 

I1: - Ja, från dom som vi jobbar med. Antingen så hämtar vi ner 

dom själva eller så får vi STEP-filer.  

 R2: - Ja, ett problem för oss är att vi måste hitta något att mäta 

på för att vi ska kunna ge ett förslag på någon fakta och det har 

inte varit det lättaste att hitta någonting att mäta på. 

I1: - Nej jag kan tänka mig det, det blir lite abstrakt. 

I2: - Men om man skulle uppskatta då? Då är man inne i det här 

med att släppa kontrollen lite.  

I1: - mmm, man skulle ju vilja klocka.  

I2: - Hur stor del av min tid har jag lagt på det. 

I1: - Ja det är läskigt.  

(skratt) 

I2: - Men om man skulle ha fler svarsalternativ, om man först 

skulle kategorisera “det här är värdeskapande, så det här behöver 
du inte ta upp nu. Det här är icke värdeskapande” Så har man en 

kort förteckning på vad det skulle kunna vara och sedan så säger 

man “hur många timmar har du lagt?” Då kan man ha de tre 
senaste, så man kan svara olika på de tre senaste uppdragen. Då 

kan man välja 10h, jag vet inte, man måste ju ha något visst, 10, 

50, 100 eller 200h. 200h borde ingen ha kryssat för. Nej man kan 

ju hitta något som man har. Man kan ju ha 2h det är ju den här 

introtiden som man alltid måste ta extra. 2h sedan har man 10 
och sedan 50h, det kanske räcker? Att man ska behöva lägga mer 

är det är osannolikt. 

I1: - Det har nog hänt att man lagt mer än någon vecka också, 
men då är det ju allt från början. 

I2: - Kan du ha 100h också då? 2, 10, 50 och 100. 

I1: - Ja, ett par veckor är ju inte.. fast det är väl kanske inte 
onödig tid utan då är det modellering, man skriver skript och..  

I2: - För det är det man måste ta upp bland det värdeskapande, så 

har man en förteckning över vad som inte är värdeskapande. Det 
är det man ska uppskatta, så man inte blandar ihop. Det är inte 

liksom så man ska kunna trycka push på beräkningen när man 

får den.  

I1: - Men jag skulle till exempel kunna titta på den senaste som 

jag tog in, och titta på var det var som jag verkligen gjorde då, 

för jag har uppskattat hur lång tid som var modellering och då 
kan jag uppskatta hur mycket som var, för den var bökig den 

modellen, hur mycket som skulle kunna har varit i onödan då. 

Sedan så ska vi prata med Namn också då.  

R2: - Jättesnällt, så kanske vi får ut någonting att mäta.  

I2: - Man behöver ha något sådant för att kunna se “okej, hur 

mycket uppdrag är det då som, om det här, kommer behöver 
flyttas en eller två steg då i och med skattning av icke 

värdeskapande, då ser man hur mycket timmar det blir på år.   

Och jag bedömer inte att det här projekt var särskilt annorlunda 
mot andra, så det var inte “oj, det här var väldigt speciellt”, utan 

det var inget konstigt.  

R2: - Så då tänker vi att vi gör någon typ av enkät? ish, med 
timmar. 

I2: - Om det är den bästa uppskattningen, för det är det enda 

sättet att mäta tror jag. 

I1: - Ja, det är bra. Då kan jag fylla i då, istället att jag ska skriva 

själv. 

R2: - För då kan ju vi kolla lite på det examensarbetet vilka 
problem som uppstod. 

I1: - Precis, det som Frida Arnesson skrev ja. Ja för dom är 

fortfarande förlitliga.  

I2: - Tog hon upp vilka som är icke värdeskapande? 

I1: - Ja, hon gjorde ju en enkät som sum (?) och sedan skrev 

beräkningsingenjörer även på URE och ovanjord vad man 
upplever är problem med CAD-modeller. 

R1: - Men då kan ju vi kika på det och se om vi kan få ut något 

vettigt som ni kan fylla i. 

I1: - Har ni min mail? 

R1: - Ja den kom med i inbjudan. 

(Tack tack tack) 
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Appendix C: Inquiry  

Enkät 

Hur mycket onödig/icke värdeskapande tid har du lagt på modeller i ditt senaste projekt? 

Från tidigare exjobb, Work method for 3D modelling to simplify transfer to ansys for analysis 

av Frida Arnesson, framkom att det tar lång tid att fixa modeller inför analys. Tid från 5 min 

upp till 5 dagar, eller ca. 20-25 procent av totala analystiden.  

Det framkom dock inte hur mycket av denna tid som är icke värdeskapande, dvs. den tid som 

läggs på saker som borde/kunde ha varit fixat innan modellen togs emot. Det vi vill veta är 

hur mycket tid som läggs ner på modellerna som är onödig/icke värdeskapande. Hur mycket 

tid läggs ner på att fixa till sådant som konstruktören hade kunnat göra innan han/hon 

skickade modellen till dig? 

Utifrån ditt senaste projekt, hur mycket onödig tid la du på modellen? 

2 h     10h     20h     50h    100h > 

Ange gärna om det läggs icke värdeskapande tid på andra CAD/modellrelaterade saker, och i 

så fall hur mycket. 

Vanliga problem: 

- Volymer är inte solida utan endast ytterskal 

- Alla parter kommer inte med 

- Dubbla ytor skapas 

- Volymer flyttar på sig 

- Trasig geometri 

- Modellen sitter inte ihop 

- Onödiga hål/features/parter 

- Nedsänkning av hål 

- Små vinklar/radier som kan leda till mesh-problem 

- Övriga problem 

(observera att det är du som definierar vad som är värdeskapande respektive icke 

värdeskapande tid) 

Svara på hur mycket onödig tid som läggs ner, vilka problem som anses vara icke 

värdeskapande och vad konstruktören skulle kunna göra bättre för att underlätta ditt arbete.  

svar skickas till my.kjellsson@epiroc.com eller malin.s.larsson@epiroc.com  

Tack för att ni tar er tid! 

Vänliga hälsningar, My Kjellsson och Malin Larsson 

 

mailto:my.kjellsson@epiroc.com
mailto:malin.s.larsson@epiroc.com
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Appendix D: Atlas Copco – presentation material  

Extract of a presentation material about stable models owned by Atlas Copco: 

 


