
Effektiv produktutveckling
– Införande och användning av stödverktyg
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Produktutveckling i möbel- och snickeriindustrin
– från idé till färdig produkt med hjälp av 3D CAD och PDM

Möbel- och snickeriindustrin, såväl som 
andra industrigrenar, blir allt mer kon-
kurrensutsatt. Kunder ställer allt högre 
krav på korta leveranstider, bättre kvali-
tet och lägre priser samt många gånger 
även ett ökat tjänsteinnehåll. Faktorer 
som kan vara svåra att förena. Import 
från lågprisländer ökar och många fö-
retag tvingas att köpa från underleve-
rantörer i dessa länder för att överleva. 

Det fi nns ett alltmer uttalat behov 
av att förbättra sättet att utveckla pro-
dukter och tjänster i industrin. Fler och 
fl er företag har visat ett ökat intresse 
att tillägna sig kunskaper i datorstödd 
produktutveckling. Trätek har under de 
senaste åren bedrivit ett arbete för att 
introducera 3D CAD och solidmodel-
lering i möbel- och snickeriindustrin. 
Arbetet har även resulterat i en licen-
tiatuppsats, Implementation of com-
puter-based support tools in product 

development – The case of the Swedish 
furniture and joinery industry, har visat 
på en stor potential för utveckling, men 
samtidigt visat sig vara ett stort steg för 
många företag att ta.

sätt. En väldefi nierad produktutveck-
lingsprocess är användbar i följande 
syften: kvalitetssäkra produkten, koor-
dinering av berörd personal, planera 
tidsåtgången i de olika faserna i pro-
jektet, hantering och identifi ering av 
problemområden samt möjlighet till 
förbättring genom säkerställd doku-
mentation av projektet.

Stödverktyg är viktiga komponenter 
i ett företags produktutvecklingsarbete. 
De kan defi nieras som mjukvarupro-
gram eller skrivna riktlinjer som stödjer 
en specifi k uppgift i produktutveck-
lingsarbetet. I de projekt som bedrivits 
av Trätek har stödverktyg haft betydel-
sen mjukvara, d v s ett datorbaserat 
system. De stödverktyg som behandlas 
i denna Kontenta är framför allt CAD-
system för solidmodellering, men även 
PDM-system.

CAD, datorstödd konstruktion, betyder att formgivnings-, konstruk-
tions- och ritarbetet sker med hjälp av interaktiva grafi ska datasystem. 
I ett CAD-system skapas en geometrisk modell av produkten, vilket 
innebär en beskrivning i datorn av produktens geometriska form. 

Det fi nns olika sätt att beskriva en produkts geometri och de system 
vi koncentrerat oss på är solidmodelleringssystem. Solidmodellen är 
den mest kompletta geometriska modellen och är den enda som inne-
håller en fullständig geometrisk beskrivning. Vanligtvis beskriver en 
solidmodell en detaljs hörn, kanter, sidor samt vad som är solidmodel-
lens in- respektive utsida. Den höga nivån på geometrisk information 
skapar oerhörda möjligheter inom CAD-relaterat arbete.

PDM, produktdatahantering, erbjuder en teknik för 
att hantera data relaterad till ett produktutvecklings-
projekt över dess livscykel. Behovet av datahanterings-
system blev uppenbart när mer sofi stikerade och au-
tomatiserade ritverktyg (CAD-system) blev disponibla 
och när mängden data ökade dramatiskt. 

Ett datahanteringssystem hanterar och lagrar data om 
data, vilket oftast är fi ler. Detta koncept kallas ofta 
metadata. Typisk metadata för en fi l är t ex namnet 
på fi len, var den är lokaliserad, vilken typ av informa-
tion som fi len består av och annan viktig och relevant 
information som vem som skapat den och när. PDM-
systemets grundläggande funktion är att hålla reda på 
data oberoende av dess format och lokalisering under 
produktens hela livscykel.

Datorstödd produktutveckling
Produktutveckling kan defi nieras som 
en process vars syfte är att utveckla en 
produkt från idé till färdig produkt att 
lansera på marknaden. Produktutveck-
ling är en interdisciplinär aktivitet mel-
lan olika funktioner i organisationen. 
Marknad, utveckling och produktion är 
de funktioner som i stort sett alltid är 
delaktiga i ett produktutvecklingspro-
jekt.

De fl esta tillverkningsföretag har någon 
form av formell produktutvecklingsmo-
dell som beskriver deras tillvägagångs-



Införande av CAD/PDM
Noggrann planering krävs vid infö-
randet av CAD/PDM-system för att 
användningen skall bli effektiv. Infö-
randet, eller den så kallade implemen-
teringsprocessen, kan delas upp i tre 
olika faser: initiering, implementering 
och uppföljning. Följande faktorer är 
viktiga för en lyckad implementering: 

• Identifi ering av mål/syfte och be-
hov

• Val av system

• Projektledare/expertanvändare

• Projektgrupp – tvärfunktionell

• Ledningsstöd och engagemang

• Resurser

• Utbildning

• Information

• Beredskap för att hantera mot-
stånd  hos användare

Varje nyckelfaktor kan kopplas till 
den eller de faser där den bör beaktas 
och kan då defi nieras som en fram-
gångsfaktor. 

Användande av 3D CAD
CAD används idag av mer än hälften 
av de företag inom svensk möbelindu-

stri som bedriver egen produktutveck-
ling, och implementering pågår i fl era 
företag. Huvudsakligen används Au-
toCAD, men användningen av 3D-sys-
tem blir allt vanligare. Faktorer som 
påverkar hur långt företag har kom-
mit i sitt införande och användande 
av CAD är: 

• Företagsstruktur

• Konstruktionskaraktär 

• Befi ntlig användning av teknisk 
utrustning

• Ledningsengagemang 

• En strukturerad och väldefi nierad 
produktutvecklingsprocess

Vid införandet av ett 3D-system ställs 
andra krav på produktutvecklaren och 
ett nytt arbetssätt måste anammas för 
att kunna utnyttja tekniken maximalt. 
Det som konstruktören skapar med 
hjälp av denna teknik bör betraktas 
som en modell istället för en avbild-
ning av den verkliga produkten. Mo-
dellen kan sedan användas till fl era 
arbetsuppgifter och inom olika an-
vändningsområden, vilket bidrar till 
att arbetet inom företaget kan bli mer 
effektivt. 

CAD används under alla faser i pro-
duktutvecklingsprocessen. Generellt 

sett har användare av 3D-system mer 
nytta av sitt system än 2D-användare, 
både när det gäller användning i olika 
faser av produktutvecklingsprocessen 
och användningsområden. Trots det 
har alla företag inte användning av 
ett 3D CAD-system utan ett 2D-system 
skulle vara tillräckligt. Verkliga behov 
är relaterade till konstruktion, pro-
dukt och organisation. Detta innebär 
att effektiviteten är beroende av hur 
systemet används och om det är lämp-
ligt för avsett ändamål.

 Implementeringsprocessen
De fl esta faktorer som påverkar införandet 
och slutligen användandet har en inverkan 
tidigt i processen. Det gäller att defi niera 
vilket system som är mest lämpligt för fö-
retaget och vanligt är att man får gå till-
baka i processen för att hitta det system 
som är lämpligast. Viktigt är även att all 
berörd personal får information om vad in-
förandet kommer att innebära samt ”rätt” 
utbildning. Att ledningen är involverad är 
också avgörande för att lyckas. Dra nytta 
av erfarenheter från tidigare införanden av 
system!

Användningsområden – Solidmodell
En solidmodell underlättar dokumentatio-
nen inom företaget. Utifrån modellen kan 
olika former av dokument genereras, t ex 
ritningsunderlag, monteringsanvisningar, di-
gitala prototyper m m. I kombination med 
Internet ger ett dokumentationsunderlag i 
form av en solidmodell stora möjligheter i 
avseenden som kommunikation, marknads-
föring och tjänsteerbjudanden. I bilden till 
höger ges ett antal tänkbara användnings-
områden – vissa används i realiteten och 
vissa är fortfarande bara visioner.

Integration av miljöaspekter i 
produktutvecklingsverktyg
För att få miljöaspekter att bli en be-
slutsparameter under olika stadier i 
produktutvecklingen krävs effektiva 
och snabba hjälpmedel som kan an-
vändas av konstruktörer och produkt-
utvecklare. Idag fi nns få enkla hjälp-
medel för att bedöma miljöaspekter 
direkt i produktutvecklingen, vilket var 
anledningen till att projektet Miljö-
parametern i CAD-verktyg initierades. 
Projektets huvudaktörer har varit Trä-
tek, IFP Research och KTH, avdelning-
en för Integrerad Produktutveckling. 

I det utvecklade verktyget kopplas 
miljödata samman med information 
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från 3D CAD-systemet och gör det 
möjligt att bedöma olika materialval 
eller konstruktionslösningar på ett 
tidigt stadium ur ett miljöperspektiv. 
Som bas för alla värden som konstruk-
tören behöver för att göra en miljö-
bedömning används ett PDM-system. 
CAD-systemet bidrar med information 
kring volymer och areor, det vill säga 
den geometriska information som be-

hövs. Alla beräkningar och samman-
ställningar för att få fram produktens 
miljöpåverkan utförs automatiskt av 
PDM-systemet. 

Resultatet presenteras i form av ett 
diagram eller tabell (miljöprofi l). Det 
kan visas för varje ingående detalj i 
en produkt eller som en sammanställ-
ning över hela produkten, i tre olika 
former:

Miljöverktyget ger företagets 
konstruktörer större möjlighe-
ter att ta fram produkter med re-
ducerad miljöpåverkan. Figuren 
beskriver tillvägagångssättet 
för att använda verktyget.

Mer att läsa
Blomqvist, L., Hagström, L. and Oscarsson, J. 2002. 3D-modeller i träindustrin som konkurrensmedel vid e-handel. 
Trätek P-rapport 0212048

Bronsek, A., Hagström, L. and Svensson, N. 2003. Effektivare produktutveckling i träindustrin med 3D-CAD. 

Trätek P-rapport 0308018

Hagström, L., Jarnehammar, A., Norén, J., Posner, S. and Walenius Henriksson, M. 2003. Miljöparametern i CAD-verktyg. 
Trätek P-rapport 0312044

Hagström, L. 2004. Implementation of computer-based support tools in product development -The case of the Swedish 
furniture and joinery industry. Licentiatavhandling VXU, Växjö universitet

• Som ett viktat resultat med ett mil-
jöindex

• Som ett resultat för varje miljöef-
fektkategori

• Som en miljöprofi l eller sk LCI1-
data

1 Life Cycle Inventory

Kontaktperson på SP Trätek
Lina Hagström, tel: 08-762 18 50, e-mail: lina.hagstrom@sp.se
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