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Sammanfattning 
På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att 

implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product 

Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-

system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta 

uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och 

hantera datan. Scania använder sig av Spectra och Enovia för att strukturera och lagra dagens 

konstruktionsdata. På senare år har digital provmontering införts i chassiproduktion som ett 

komplement till den fysiska provmonteringen. Detta för att digitalt simulera monterbarhet av 

nya artiklar innan de går ut i produktion.  

På provmonteringen på chassiavdelningen MSPAP har det upptäckts ett behov av att bättre 

lagra och strukturera de verktygsmodeller som används under provmonteringar. Framförallt 

behövs det skapas en större tillgänglighet till modellerna. Verktygsmodellerna används för att 

simulera åtkomst för verktyg vid montering. Examensarbetet utförs för att se över införandet 

av Enovia och Spectra även i produktionen för att hantera den ökade mängden 3D-modeller 

som idag lagras på processteknikernas egna datorer. 

Två metoder för att importera befintliga och framtida 3D-modeller in till Enovia har tagits 

fram. Det är processteknikerna i produktion som gör verktygsinvesteringar och därför ska de 

utföra importerna till Enovia när de får in nya ritningar/modeller från verktygsleverantörer. En 

teststruktur byggdes även upp i Spectra, Scanias PLM-system utefter dagens 

monteringssekvens på chassiline. En undersökning av hur verktygsmodeller ska positioneras 

geometriskt i den digitala miljön har också genomförts. 

Studien visade att chassiproduktion borde införa Enovia för lagring av modeller, och även se 

över strukturering och möjlighet till geopositionering, av verktygsmodeller. För att 

geopositionering ska ske korrekt krävs det att systemstöd tas fram även för verktygsmodeller 

och inte bara för produkter som finns idag. 

För att chassiavdelningen och Scania i stort ska förbättra sin utvecklingsprocess och minska 

omtag och slöseri bör kommunikationen mellan produktion och utveckling bli bättre. 

Kommunikation kommer att förbättra utnyttjandet av varandras kunskaper och resurser. 

Scania borde även ställa högre krav på sina underleverantörer av verktyg såsom krav på 

leverans av 3D-material för att underlätta sin strävan mot ett digitalt arbetssätt i en 3D-miljö.  
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Abstract 
The increasing product complexity and usage of digital methods has made more and more 

companies realize the usefulness of good systems for Product Lifecycle Management and 

Product Data Management to handle their product through its lifecycle. The idea behind PLM 

solutions is to make sure that everybody has access to the last updated data at all times. This is 

achieved through central vaults for storage of data and the possibility to structure and manage 

the data. At Scania, Spectra and Enovia are used to structure and store all the product data. In 

recent years Digital Test Assembly (DTA) has been used along physical test assembly at the 

department of chassis production. DTA is used to simulate the ability to assemble new 

products before production starts.  

At the department for test assembly a need has been identified for better management of 3D 

models for tools. Mainly a need for better availability of the models has been identified since 

the models are used to simulate access for tools during assembly. The master thesis will study 

a future usage of Spectra and Enovia, in the production department, in order for better 

management of the increased amount of 3D models that today are stored in the computers of 

the process engineers.    

Two methods to import the 3D models, which are delivered from Scania's subcontractors, into 

Enovia have been developed. Since it is the process engineers that manage the investments of 

tools today they should also perform the imports to Enovia. A structure for the tools was made 

in Spectra, the PLM-system at Scania. The structure was built according to the assembly 

sequence at the production of chassis. A study of how the models of tools should be 

geometrically positioned in the digital environment was also performed.  

The study showed that the production unit of chassis assembly should implement Enovia for 

storage of models and also look into the possibilities to structure and geometrically position 

the models using Spectra. In order for the models to be geometrically positioned correctly the 

data system needs to be further developed to also handle tools instead of only products. 

To improve the development process and lessen the waste of time and money the department 

of chassis and Scania as a whole need to improve the communication between the production 

unit and the development unit. Communication will improve the exchange of knowledge and 

resources between the units. The personnel at Scania also need to make higher demands on 

the material they get from subcontractors. Scania needs to get digital 3D material from their 

subcontractors as well in order to reach the vision of a more digital way of doing things.   
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Förkortningar/Ordförklaring 
CAD: Computer Aided Design, digitalt verktyg för konstruktion av geometriska modeller 

DTA: Digital Test Assembly, provmontering av produktionsartiklar digitalt på Scania 

PDM: Product data management, datasystem för att hantera och förvara produktdata 

PLM: Product lifecycle management, datasystem för att hantera livscykel för produktdata 

Enovia: Ett PDM-system utvecklat av Dassault Systems 

Spectra: Scanias nuvarande PLM-system 

Delmia: Ett program för digitala produktionssimuleringar 

ModArc: Scanias datasystem för lagring av 2D-ritningar 

DARVIN: Ett datasystem för att ta ut nya VR-nummer 

OAS: Scanias nya PLM-system som ska ersätta Spectra 

VR: Verktygsritning, objekttypen på verktyg eller en grupp med verktyg 

A: Artikel, objekttyp för delar som tillverkas/köps som en enhet 

G: Geometri, objekttyp som representerar geometri i ett fordon, dock ej en fysisk enhet 

KS: Konstruktionstruktur, här struktureras all produktdata på Scania 

RS: Reservdelsstruktur, en struktur där serviceverktyg kommer struktureras 

STEP/stp: Standard for the Exchange of Product Data, ett överskridande filformat för 

överföring av filer mellan olika program. 

ECO: Dokument som används för att kommunicera produktförändringar på Scania 

FA-område: Ett fysiskt avgränsat område i produktionslinan, där ett antal monteringsstationer 

ingår 

BP: Best Practice, metoder och arbetssätt som tagits fram för att göra något på ”det bästa 

sättet” 



VI 

 

Filbaserat: Används i studien som en beskrivning av att arbeta/spara data lokalt på en eller en 

mindre grupp datorer.  

GEO: Scanias system för att geometrisk positionera artiklar i CAD-miljö 

GP: Geometrisk Position. Informationsbärare av positionering i x,y,z av produkter/artiklar i 

CAD-miljö. 

RCS: Reference Coordinate System, koordinatsystem som används vid geopositionering 

PPR: Process, Product, Resource, strukturen på arbetet i Delmia 

PRC: Product Root Class, en informationsbärare för att öppna och lagra objekt i Enovia 

MSP: Global preparation & Development. Avdelningen för utveckling av chassimontering 

MSPAP: Gruppen för provmontering, fysisk och digital 

MSPP: Gruppen för processtekniker på chassimontering 

Chassi: Underredet i ett fordon, här brukar även motor, axlar, hjul, och styranordning 

inkluderas. 

Pilotstudie: Provstudie som görs i mindre skala 

Omtag: Att göra om något som inte blev bra på grund av att ny information tillkommit 

Struktur: (I denna rapport) objekt ordnade i en hierarkisk uppbyggnad 
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1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge en inledning och bakgrund till studien och dess syfte. Även en 

historik kring Scania commercial vehicles (CV) ges för att ge läsaren en bild av företaget som 

utgör kontexten för studien. 

På en global marknad där ökad produktkomplexitet ska kombineras med korta ledtider är det 

viktigt att hålla ordning och reda på sitt produktflöde. Den ökade produktkomplexiteten 

skapar ett stort behov av hantering av produkten i dess livscykel och inte bara kring den 

fysiska hanteringen utan även av lagring och uppdatering av ritningar och modeller. Det 

digitala arbetssättet skapar samtidigt möjlighet att bedriva snabbare och billigare utveckling 

och produktion. Som en effekt av den digitala eran krävs sätt att hantera och kommunicera 

produktdata, som ritningar och 3D-modeller, inom och mellan utvecklingsavdelningar och 

produktionsavdelningar. Flertalet system finns idag för att både lagra och strukturera 

produktdata. Dessa system samlas under begrepp som Product Data Management (PDM) och 

Product Lifecycle Management (PLM) och många företag brottas med implementering av 

sådana system för att få ut maximal nytta. Dessa system har gjort störst avtryck bland företag 

som använder sig av Computer Aided Design (CAD) och utgör ett viktigt verktyg för delande 

och uppdatering av produktdatan som skapas i CAD-programmen. Tillgången, som systemen 

ger, till andras arbete ökar möjligheter till samarbete och problemidentifiering i tidiga faser av 

utvecklingen. På senare år har även arbete med CAD-program blivit vardag i produktion. Det 

genomförs till exempel monteringssimuleringar innan fysisk montering drar igång för att 

upptäcka fel och brister eftersom det kan skapa stora kostnader i form av omtag som 

omkonstruering av produkten. 

1.1 Scania Commercial Vehicles (CV) 

1891 startar Vagnfabriksaktiebolaget (Vabis) i Södertälje. Nio år senare startar 

maskinaktiebolaget Scania i Malmö som i huvudsak tillverkar cyklar. Dessa två bolag går 

sedan samman 1911 och bildar Scania-Vabis för att koncentrera sig på tillverkning av 

motorer, bilar och lastbilar. Efter en period av delvis ekonomiska svårigheter blir Scania-

Vabis 1948 importör av Volkswagen i Sverige. Samarbetet med Volkswagen öppnar upp ett 

nätverk för försäljning och service för Scania-Vabis i både Sverige och Europa.  Detta medför 

att Scania-Vabis kan börja verka mer globalt och startar upp produktion i Brasilien 1957 och i 

Nederländerna 1965.  
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Fyra år senare skapas ett nytt företag Saab-Scania genom att Scania-Vabis och Saab AB går 

samman. Detta samarbete avslutades 1995 då företaget återigen delades upp i två: Saab AB 

och Scania AB. Scania står nu på egna ben med fabriker även i Argentina och Frankrike. 

Fortfarande idag har Volkswagen inflytande över Scania AB i form av huvudägare. 

Idag finns Scania i ungefär 100 länder och har över 35 500 anställda. Av dessa arbetar ungefär 

15 000 inom försäljning och service och drygt 12 000 arbetar inom produktion. Forskning och 

utveckling innefattar knappt 3000 anställda och är koncentrerade till Södertälje. Scanias 

huvudkontor är också lokaliserat i Södertälje med drygt 5000 anställda som har hand om mer 

administrativa sysslor. (Scania group, 2011) 

1.1.1 Värderingar och ständiga förbättringar 

På Scania arbetar det med ständiga förbättringar för att öka sin konkurrensmässighet, 

effektivitet och kvalitet. Detta har fram tills nu varit tydligast inom produktionsdelen där 

arbetet sker enligt Scania Produktion System (SPS). SPS har tagits fram och fortsätter att 

utvecklas av Scanias egna anställda och finns för att tydliggöra principer och metoder som ska 

leda till ständiga förbättringar. Eftersom Scania arbetar med ett globalt produktionsnätverk tas 

metoder fram som kan implementeras på alla produktionsenheter.  

På senare år har Scania börjat titta mer på hur avdelningen för forskning och utveckling kan 

arbeta kring en liknande modell för att eliminera slöseri i form av till exempel onödiga omtag 

och dubbelarbete i produktutvecklingsprocessen. Att använda mer digitala verktyg för 

verifiering och simulering av produkten är ett steg i denna riktning. 

Företagskulturen och arbetet med ständiga förbättringar genomsyras av Scanias tre 

kärnvärden som är: kunden först, respekt för individen och kvalitet. Genom att ha kunskap om 

kundernas arbetsmiljö och behov tar Scanias anställda hänsyn till detta genom hela 

utvecklings- och produktionsprocessen. Respekt för individen innebär värdesättande och 

nyttjande av individens kunskap, erfarenheter och ambitioner. Genom förståelse för kunden, 

ständiga förbättringar och eliminering av slöseri skapas produktlösningar av hög kvalitet. 

(Scania group, 2011) 

1.1.2 Organisation 

I figur 1 ges en schematisk bild av delar av Scanias organisation för att skapa ett sammanhang 

för de olika grupper och avdelningar som nämns genom rapporten. Examensarbetet utförs på 

uppdrag av gruppen MSPAP där fysiska och digitala provmonteringar sker, men involverar 

även grupper som MSPP (gruppen för processteknikerna på MSP) och 

utvecklingsavdelningen. Dessa grupper ligger under MS (chassiproduktion) där montering av 

chassi i Södertälje utförs. MSP arbetar med att utveckla chassimonteringen ur ett globalt 

perspektiv. Vid montering av chassi menas helbilsmontering. Chassi som kan förklaras som 

underredet eller ramen monteras samman med motor, axlar, växellåda och hytt för att sedan 

rulla ut som en fullständig lastbil. På MS monteras även bussar, dessa är dock inte 

färdigbyggda när det kommer från Scania utan skickas vidare till karossörer för 

slutmontering.  
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Figur 1. Organisationsschema över delar av Scania 

1.2 Bakgrund för digital provmontering på Chassiproduktion 

På gruppen för provmontering MSPAP på Chassimontering på Scania CV har det upptäckts 

ett behov av att förbättra dagens arbetsprocess för att effektivisera och förbättra den digitala 

provmonteringen, Digital Test Assembly (DTA). MSPAP utför digitala provmonteringar i 

Delmia framtaget av Dassault Systèms av nya artiklar eller omkonstruerade befintliga artiklar 

som senare ska föras in i produktion. Den digitala provmonteringen görs för att upptäcka 

krockar och problem vid montering av de nya artiklarna. Det sker även fysisk provmontering 

av prototyper på avdelningen. Resultatet från provmonteringen ger feedback till 

konstruktionsavdelningen som får omkonstruera de artiklarna som inte går att montera på ett 

tillfredställande sätt. Inom MSPAP finns idag en vision om att alla provmonteringar ska ske 

digitalt innan de sker fysiskt för att minska ledtider, kostnader och omtag. Inom Scania pågår 

även arbetet med att införa digital provmontering på fler avdelningar såsom t.ex. 

motormontering och axelmontering. 

Vid provmontering finns det även ett intresse av att testa åtkomlighet för de verktyg som är 

tänkta att användas i produktion. Även detta går att göra digitalt i ett första steg. Problemet 

idag är att dessa verktyg i form av CAD-modeller inte finns tillgängliga på ett enkelt sätt och 

inte heller finns definierade var någonstans i monteringsprocessen de används. Idag måste 

provmontörerna kontakta produktionsteknikerna på MSPP för att få tag på rätt 

monteringssekvens och rätt verktygsmodeller för att kunna utföra testen. Hos konstruktion 

finns det också ett behov av att veta vilka verktyg som finns på produktionslinan. Detta för att 

kunna testa dem mot sina artiklar i ett tidigare stadium för att på så sätt konstruera mot den 

befintliga produktionen, så kallad Design for Assembly (DFA). 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram metoder och arbetssätt för att ge möjlighet att 

strukturera och hantera verktygsmodeller för att förenkla arbetsprocessen för den digitala 

provmonteringen och även konstruktionsavdelningen i ett längre perspektiv. Förbättrade 

rutiner och arbetssätt kommer minska störningar och omtag i arbetsprocessen på grund av 

hantering med verktygsmodeller och okunskap om monteringssekvens. Minskade störningar 

kommer skapa ett ”renare” flöde genom hela produktutvecklingsprocessen.  

Syftet har brutits ner i fyra mål som studien ska uppfylla. 

 Ta fram en metod för hur verktygsmodeller ska importeras till, och uppdateras i 

Enovia, Scanias nuvarande PDM-system. 

 Undersöka möjligheten med att strukturlägga verktygen i Spectra, Scanias nuvarande 

PLM-system. 

 Ta fram ett förslag på hur en struktur för verktyg skulle kunna se ut för att avhjälpa 

problemet med okunskap om monteringssekvens hos konstruktörer och provmontörer. 

 Undersöka möjligheten med och behovet av att geometriskt positionera verktygen i 

Catia. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur hanteras verktygsmodeller idag på chassiavdelningen och andra 

produktionsavdelningar inom Scania? 

 Hur ska en arbetsmetod för att importera modellerna i Enovia se ut? 

 Hur kommuniceras kunskapen om monteringssekvensen på chassiline till andra 

avdelningar? 

 Vad krävs för att kunna strukturera verktygen i Spectra och därigenom även kunna 

geopositionera verktygsmodellerna? 

 Vem bör ansvara för att strukturering ska ske och att verktygsmodellerna läggs in i 

Enovia? 

1.5 Avgränsningar 

Den digitala provmonteringen existerar idag fullt ut på endast två avdelningar på Scania: 

chassiproduktion i Södertälje och hyttproduktion i Oskarshamn. Det finns dock ett stort 

intresse även från andra produktionsavdelningar samt från konstruktion att ett arbetssätt för 

verktygshantering ska tas fram. I detta examensarbete ligger fokus på att göra en pilot för just 

verktygen hos chassiproduktion (MSP), dock kommer strävan vara att metoden som tas fram, 

i framtiden ska kunna appliceras på hela organisationen. I chassiproduktion används främst 

monteringsverktyg, på vissa andra avdelningar används även mycket bearbetningsverktyg 

vilket förändrar kravbilden något. Studien kommer i första hand att avse monteringsverktyg 

eftersom dessa är av intresse för DTA och utvecklingsavdelningen. Vissa avgränsningar för 

studien har tagits fram: 

 Endast verktygen hos chassiproduktion (MSP) kommer att behandlas  
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 Endast ett fåtal verktyg ca 10 av de flera hundra verktygen kommer att struktureras i 

ett test 

 De existerande datorsystemen/programmen inom Scania kommer att användas för att 

uppnå resultatet. 

 Endast så kallade VR-verktyg som används inom montering kommer att behandlas. 

 Ingen analys/beräkning av ekonomiska vinster med det nya arbetssättet kommer att 

genomföras. 

 

1.6 Planering 

Examensarbetet kommer att utföras under en 20 veckors period förlagd på Scania CV. Figur 2 

nedan visar en schematisk bild av den planerade arbetsgången. Arbetet inleds med en kortare 

förstudie för att förstå verksamheten och syftet för att på så sätt få fram genomtänkta 

frågeställningarna och mål. Denna följs sedan av en djupare studie där de specifika 

frågeställningarna undersöks. Här förväntas klargörande av krav, möjligheter, problem och 

tekniska/systemmässiga begränsningar redas ut. Därefter kommer en genomförandefas då det 

mer praktiska arbetet ska utföras såsom framtagande av metoder och arbetssätt. När ett 

resultat uppnåtts ska detta analyseras för att verifieras och eventuellt revideras. 

Resultatanalysen kommer sedan att följas av en vidare studie vars djup kommer att bero på 

hur mycket återstående tid det finns kvar av examensarbetet. Den vidare studien kommer att 

behandla syftet, resultaten och problematiken i ett längre perspektiv för att visa på hur man 

kan arbeta vidare med studien. 

Figur 2. Planering 

1.7 Struktur 

Rapporten byggs upp i tre huvuddelar, se figur 3. Rapporten inleds med en bakgrund till 

arbetet, hur hanteringen med verktygsmodellerna ser ut i dag samt en referensram för att 

utforska teorin kring ämnesområdet. I den andra delen redovisas vad som framkommit under 

examensarbetets gång i form empiri och resultatet av examensarbetet. Rapportens tredje och 

avslutande del behandlar en analys och en reflektion kring resultatet och vad författaren 

rekommenderar för framtida arbete.  

Förstudie Fördjupning Genomförande Resultatanalys Vidare studie

Del 1

• Inledning

•Metod

•Referensram

Del 2

•Systembeskrivning

•Empiri

•Resultat

Del 3

•Analys

•Slutsats

•Diskussion

Figur 3. Rapportens tre huvuddelar 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som använts för att ta fram det teoretiska och empiriska 

materialet. Samt varför de lämpat sig att användas i detta fall. 

2.1 Kurs 

Innan examensarbetet började hölls en kurs i Delmia för att ge en förståelse för arbetssättet 

och de program som används vid digital provmontering. Delmia är ett dataprogram som 

används till att genomföra produktionssimuleringar. Kursen pågick under tre dagar och gavs 

av Dassault Systèms som tar fram och säljer programvaran Delmia. Examensarbetet är inte 

riktat mot att jobba strikt i Delmia utan snarare i Catia/Enovia, dock gav kursen en viktig 

förståelse för hur användarna arbetar och vad de har för intressen av studien. 

2.2 Intervjuer/Möten 

En av de mest grundläggande metoderna för informationsinsamling kring vad människor 

tycker och tänker är intervjuer. Resultatet från intervjuer blir subjektiv data eftersom det är en 

insamling av människors åsikter. Data som samlas in blir oftast av kvalitativ karaktär men det 

går att få mer kvantitativ data om intervjun är mer strukturerad. (Usvalder, Rose, & Karlsson, 

2010)  

Det största enskilda arbetet var att utforska vilka möjligheter som finns idag och vad det är 

som önskas uppnås med hanteringen av verktygsmodellerna på Scania. Mycket av arbetet 

utfördes därför genom möten och intervjuer med berörda och sakkunniga inom Scania. För att 

på så sätt ta reda på möjligheter, begränsningar och krav kring studiens syfte.  

I ett första steg skedde intervjuer på ett mer allmänt plan för att få en förståelse för 

organisationen, arbetssätt, metoder och de olika datasystem som används. När denna första 

förståelse var uppnådd genomfördes djupare intervjuer med sakkunniga i de specifika 

områden som var intressanta, till exempel sakkunniga inom Enovia och Spectra. Intervjuer 

hölls även med användare för att få fram krav och önskemål kring studiens resultat. Eftersom 

mötena genomfördes på så olika sätt genomfördes intervjuerna på en semistrukturerad nivå 

för att tillåta oväntade frågeställningar och följdfrågor. En semistrukturerad intervju lämpar 

sig väl i de fall intervjuaren är intresserad av att få en djupare förståelse för vissa områden 

men inte är helt säker på vilka svar som söks (Usvalder, Rose, & Karlsson, 2010). En 

semistrukturerad intervju ger också möjlighet för den intervjuade att styra intervjun något 

samt att det finns tid och utrymme för följdfrågor (Usvalder, Rose, & Karlsson, 2010). 
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Eftersom intervjuaren inte var helt säker på vilka svar som söktes samt att individerna som 

intervjuades verkade inom så olika kunskapsområden skulle de varit svårt att genomföra 

strukturerade intervjuer där en färdig mall med frågor tagits fram som skulle passa vid alla 

olika intervjutillfällen. En strukturerad intervju kräver dessutom stor domänkunskap av 

intervjuaren (Usvalder, Rose, & Karlsson, 2010). 

Resultatet från intervjuer och möten redovisas i systembeskrivningen kapitel 4 samt empirin 

kapitel 5. 

2.3 Observationer 

Observationer genomfördes främst i början av studien. Under möten på gruppen MSPAP 

observerades arbetssätt och rutiner kring digital provmontering. Kortare demonstrationer av 

dataprogram skedde ett flertal gånger i samband med intervjuer vilket gav intervjuaren en 

tydligare förståelse kring användandet av system och program på Scania.  

Observationer ger observatören kunskap i hur t ex produkter och maskiner hanteras, hur 

uppgifter utförs och om problem som kan uppstå under utförandet. Observationer ger 

förståelse för olika användarsituationer och utvecklar observatörens domänkunskap inom ett 

visst område. (Usvalder, Rose, & Karlsson, 2010) 

2.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomförs för att bredda och fördjupa kunskapen inom ett visst område. 

Bakgrunden till varför en studie bör genomföras kan ofta ges av en litteraturstudie, den kan 

också ha som syfte att samla in domänkunskap inom ett visst område (Usvalder, Rose, & 

Karlsson, 2010). Litteraturstudien ska även ge stöd i analysen kring det uppnådda resultatet. 

Litteraturstudien kom främst att bestå av relativt nya artiklar, från år 2000 och framåt, 

uppsökta i vetenskapliga databaser. Eftersom ämnesområdet är relativt nytt och har en snabb 

utvecklingskurva användes nyare litteratur eftersom tidigare teori snabbt blir föråldrad. 

Artiklarna som valdes behandlade främst PLM och PDM eftersom detta ämnesområde är 

applicerbart på studien. Teori kring PDM och PLM behandlar just ämnet kring hantering av 

produktdata och blir därför intressant. Litteratur kring Design for Assembly behandlades 

också eftersom studiens resultat underlättar just detta arbetssätt. Denna litteratur visade därför 

på vinsten av de möjligheter som studiens resultat kan ge.  

2.5 Studiebesök/Benchmarking 

En benchmarking genomfördes för att få ett bredare perspektiv och ytterligare infallsvinklar 

på studiens syfte. Vid arbete i en företagsmiljö är det lätt hänt att fastna i de tankesätt och 

begränsningar som finns inom företaget och det kan därför vara väldigt givande att utforska 

alternativa sätt att arbeta med liknande problem. En benchmarking genomfördes med ett 

besök hos Saab AB i Linköping samt en telefonintervju med Henrik Köhler på Volvo AB. 

Båda dessa två kontakter blev förmedlade av Hans Eriksson på Dassault Systèmes eftersom 

de arbetar med samma verktyg (Delmia, Catia och Enovia) på liknande sätt som Scania. 

Studiebesöket genomfördes den 28 mars och kontaktperson för besöket var Rickard Normark. 

Studiebesöket innefattade samtal med Delmiasimulerare och produktionspersonal och även ett 
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besök i den under studiens nuvarande produktion. Studiebesöket följdes upp av en intervju via 

mail med en Delmiasimulerare. 

Telefonintervjun genomfördes den 12 april med Henrik Köhler som har stor erfarenhet av att 

arbeta med resurshantering på Volvo lastvagnar. Vid besöket och intervjun behandlades 

frågor om metoder och arbetssätt inom studiens område som senare användes som stöd i 

rapportens analys och diskussion. 

2.6 Framtagning av metod för import till Enovia 

Framtagningen av metoden gjordes genom flertalet testimporter till Enovia genom Catia. Till 

detta användes speciella testlicenser av programvaran för att inte störa det dagliga arbetet. 

Utgångspunkten för testet var att utgå från de befintliga metoder som finns och prova sig fram 

till en metod som skulle fungera bättre. Med som stöd i denna process fanns 

programansvariga och systemkunniga som kunde komma med tips och konkreta förslag. 

Visualisering och beskrivning av den metod som tagits fram för att importera filer till Enovia 

skedde med hjälp av den wiki-applikation som används inom Scania. Scania wiki har samma 

funktion som det kommersiella Wikipedia med syfte att alla kan skapa och sprida information 

om standarder, metodik och arbetssätt. De beskrivningar och visualiseringar av metoder som 

existerar idag på wiki följer vissa mönster och mallar. Dessa användes för att ta fram 

beskrivningen av den nya metoden. Befintliga mallar användes just för att skapa 

samstämmighet med befintliga beskrivningar av metoder. 

2.7 Framtagning av struktur/pilotstudie 

En struktur för verktygen togs fram utefter den Best Practice som existerar inom 

chassimontering. Best Practice beskriver det bästa sättet att montera chassit. För att visa hur 

en alternativ struktur för just verktyg skulle kunna se ut strukturerades 10 verktygsmodeller i 

testmiljön för Scanias PLM-system. Denna miljö fungerar på samma sätt som den 

produktionsaktuella och alla funktioner kopplade till Enovia kunde användas. En enkel 

struktur byggdes upp där ett monteringsområde på chassiline, FA 3.2, strukturerades i detalj 

ner till verktygsnivå. FA-område 3.2 valdes i samråd med handledaren eftersom det ofta sker 

provmonteringar inom det området samt att det finns ett flertal verktygsmodeller i 3D 

tillgängliga. Verktyg och var de används i monteringssekvensen togs fram med hjälp av 

processteknikern på det aktuella området. En produktsamordnare, som arbetar med att 

strukturlägga artiklar i Spectra, hjälpte sedan till med att lägga in strukturen i testmiljön.  

2.8 Geopositionering av verktygsmodeller 

Strukturen som skapades i Spectra användes även för att visa på hur verktyg skulle kunna 

geopositioneras. På Scania finns ett arbetssätt/system för att geometriskt placera digitala 3D-

modeller i CAD-miljön så att hela lastbilar och bussar byggs upp geometriskt.  

Verktygen geopositionerades enligt gängse metoder vilka innebär att modellen placeras rätt 

rent visuellt utefter en vald omgivning och detta publiceras sedan. Genom publiceringen 

uppdateras informationen i strukturen i Spectra om modellens geometriska position. 



18 

 

Tydligare förklaring kring hur geopositionering går till och hur Scanias PLM-system fungerar 

går att hitta i systembeskrivningen, kapitel 4.4. 
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3 Referensram 

I detta kapitel redovisas begrepp och teorier inom de ämnesområden som är intressanta för 

studien.   

3.1 Designprocessen 

En generell bild av produktutvecklingsprocessen ges av Ulrich & Eppinger (2007) och delas 

in i fem faser samt en fas noll som utgör planering av projektet. De fem följande faserna är: 

1. Konceptutveckling: i denna fas genereras flera koncept varav ett eller flera väljs ut till 

vidare utveckling. Koncepten har ofta också vägts mot konkurrerande produkter. 

2. Design på systemnivå: i denna fas definieras produktens konstruktion och vilka 

ingående subsystem och komponenter som ingår. Ut från denna fas kommer ofta en 

geometrisk bild av produkten, en funktionsspecifikation av de ingående subsystemen 

och hur konstruktionen ska sättas samman. 

3. Detaljerad design: här definieras alla de ingående delarna genom geometri -, material - 

och toleransbeskrivning. Här tittas även på en processplan för produkten och vilka 

verktyg som måste finnas vid produktion. Två viktiga aspekter att titta på i denna fas 

är produktionskostnad och hållfasthet. Dokumentation i form av ritningar och CAD-

modeller är exempel på resultat från denna fas.  

4. Testning och vidareutveckling: Utvärdering av prototyper är huvudsyftet i denna fas. 

Prototyper med samma geometriska och materialmässig egenskaper utvärderas 

huruvida de produktionsmässigt uppfyller mål och krav. Prototyper utvärderas även 

mot de uppställda kundkraven. 

5. Förberedelse för produktion: testar att konstruera produkten med den tänkta 

produktionstekniken. Produktionsprocessen utvärderas för att hitta eventuella problem 

och arbetsstyrkan utbildas i den nya processen. 

Enligt Ulrich och Eppingers (2007) modell sker den första kontakten med produktion i fas tre 

då ritningsunderlag och geometriska modeller av den nya produkten tagits fram. En kontroll 

av hur produkten ska produceras och sättas ihop sker innan ofta kostsamma fysiska prototyper 

tas fram. Ändringar av detaljdesignen utefter begränsningar i produktion kan då göras på det 

digitala materialet vilket genererar betydligt mindre förändringskostnader än vad förändringar 

i en senare del i utvecklingsprocessen skulle ge. 
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Konstruktionsparadoxen (figur 4) visar på hur viktigt det är att göra förändringar tidigt i 

utvecklingsprocessen. Paradoxalt nog så innebär mer kunskap om produkten att det finns 

mindre handlingsutrymme. En viktig parameter i detta fall som figuren visar är framförallt att 

förändringskostanden ökar ju senare i utvecklingen produkten befinner sig. En produkt som 

gått ut i produktion genererar stora kostnader att förändra. För att minska kostnader vid 

produktutveckling är det därför viktigt att hitta problem och fel tidigt för att de ska kunna 

åtgärdas innan förändringskostnaden blir för hög. (Ullman, 2010) 

3.2 Design for assembly 

Design for Assembly (DFA) innebär att designa/konstruera en produkt utifrån att den ska vara 

lätt att montera (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). DFA är en metod för att sammanföra 

ingående delar och förenkla produkten (Dewhurst, 2011). Design for manufacture (DFM) är 

ett liknande begrepp som innebär att konstruera utefter att produkten ska vara lätt att tillverka 

(Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). En kombination av dessa två är DFMA. Eftersom 

denna studie specifikt utgår från just simulering av montering kommer endast DFA att 

behandlas, även om båda dessa metoder är intressanta utifrån ett 

produktutvecklingsperspektiv och hur produktionskostnader kan påverkas under 

utvecklingsfasen.  

Utvecklingen av DFA sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet i studier utförda om automatisk 

hantering. Under 70-talet i USA startade en studie för att klassificera karaktärsdrag hos 

produktkonstruktioner som hade inverkan på monteringstid. Denna forskning tillsammans 

med forskning i England kring gasflödesmätare visade på de två viktigaste principerna för 

DFA; för att uppnå enkel montering ska antalet monteringsoperationer reduceras, genom att 

minska antalet ingående delar, samt förenkla utförandet av monteringsoperationerna. 

(Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002) 

Handlingsutrymme 
Kunskap om produkten 

Förändringskostnad 

Tid 

Procent 

Figur 4. Konstruktionsparadoxen, (Modifierad efter Ullman 2010) 
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Boothroyd, Dewhurst, och Knight, (2002) ställer upp tre kriterier som alla delar i montaget 

måste ställas emot som ett steg i metodiken för DFA.  

1. Rör sig delen i förhållande till de andra delarna under produktens användning? 

2. Måste delen vara av ett annat material eller isoleras från andra delar som redan 

monterats? 

3. Måste delen vara en separat del för att ihop- eller särmontering av andra delar ska 

vara möjlig? 

Om det inte går att svara ja på dessa kriterier är delen i teorin onödig. Denna metodik kan 

sedan följas av att jämföra olika koncept utefter hur lång tid de tar att sätta ihop och vad 

kostnaden för monteringen är. Tabeller för tid och kostnaden för monteringen av varje del tas 

fram och kan användas som ett instrument för jämförelse mellan olika koncept. (Boothroyd, 

Dewhurst, & Knight, 2002) 

3.2.1 Delmia 

Idag då många företag använder sig av digitala applikationer såsom CAD-program har det 

dykt upp fler hjälpmedel till att utföra DFA. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel är Delmia 

där monteringssimuleringar kan genomföras. På detta sätt kan digitala analyser på hur 

monteringsvänlig en produktdesign är genomföras innan den tagits fram fysiskt. Delmia kan 

även användas för att simulera vilken monteringsväg som är enklast och tar kortast tid ute på 

produktionslinan. 

Delmia används av konstruktionsteam i hela världen för att bygga prototyper och verktyg 

virtuellt och för att utföra ergonomiska studier av arbetsmoment. Toyota var bland de första 

att använda sig av Delmia i sitt V-Comm projekt 1996 som skulle förbättra visuell och virtuell 

kommunikation på företaget. Projektet resulterade i nerkortad tid till marknad med sex 

månader genom förbättrad digital produktion. Med hjälp av Delmia kan konstruktion ske där 

hänsyn tas till alla mänskliga faktorer såsom att ta fram verktyg som passar olika individer. 

(Valenti, 2001) 

3.2.2 Fördelar med DFA 

Lean produktion har revolutionerat tänket och metoder kring hur en ny produkt tas till 

marknaden. Mycket arbete har lagts ner på hur så kallat slöseri ska elimineras i monteringen 

och produktionen av produkter. Mindre uppmärksamhet har riktats mot själva produkten i sig 

och hur DFA och DFM kan ta bort slöseri redan innan produkten har kommit ut på 

produktionslinan. Över 70 % av produktionskostnaden bestäms under konstruktionsfasen och 

det är svårt att påverka kostanden av produkten när den väl börjat produceras utan att behöva 

starta om från början. Konstruktörer kan påverka och minska denna kostnad genom att 

förenkla sin konstruktion vilket i sin enklaste form består av att konstruera en produkt som 

möter kraven på funktion men med så få delar som möjligt. (Dewhurst, 2011) 

Utöver att DFA reducerar kostnader i produktion genom kortare ledtider och lägre kostnader 

för delar sker också en förbättring i tid till marknad för produkter, även kvalitet och 

tillförlitligheten på produkterna förbättras. Ett tydligt sätt att illustrera hur kostnader minskar 
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på andra ställen än i produktion genom DFA är att ju färre delar som krävs ju färre ritningar 

och andra specifikationer måste tas fram. Färre delar minskar även antalet underleverantörer 

och inventarier. Alla dessa bitar hjälper till att minska overheadkostnader (de kostnader som 

är gemensamma för olika avdelningar och projekt på företaget) för företaget. (Boothroyd, 

Dewhurst, & Knight, 2002)  

3.3 Product Data Management (PDM) 

PDM står för Product Data Management och kan kortfattat förklaras som ett 

informationssystem som används för att hantera produktdata under produktens färd från 

konstruktion till tillverkning (PCmag, 2012). PDM-system består av en specifik 

mjukvaruprodukt med väldefinierad funktionalitet (André et. al 2009).  

PDM består av två huvudkomponenter, en databas som hanterar meta data, t.ex. författaren, 

version eller status på filen, och ett ”valv” där originalfilerna lagras såsom t.ex. CAD-filer 

eller vanliga textdokument. Genom sådana här system hanteras alla filer centralt och 

dessutom åtkomsten till dessa. Med ett PDM-system går det att tilldela individer olika roller 

vilket i sin tur definierar deras rättigheter att se, editera eller skapa filer. Ett PDM-system ger 

också möjlighet till att låsa filer. Under tiden en användare editerar en fil kan den vara låst för 

andra användare. Användaren kan sedan välja att publicera filen när han är klar vilket åter gör 

den öppen för andra. Detta arbetssätt är bra eftersom det omöjliggör samtida ändringar i data 

vilket skulle kunna ge upphov till inkonsekvent data. (André et al. 2009) 

PDM-system har en tydlig koppling till datahantering inom ingenjörstekniska områden och 

framförallt hantering av CAD-data. Användare av PDM-system kan därför ofta hittas inom 

automationsindustrin (André et al. 2009). 

André et al. (2009) menar att vissa PDM-system tillhandahåller speciellt djup integration med 

CAD program, detta uppstår oftast när det är samma utvecklare som står bakom både CAD-

programmet och PDM-systemet. Exempel på sådana här relationer mellan CAD-program och 

PDM-system är Catia/Enovia och Pro Engineer/PTC Windchill. André et al. (2009) pekar på 

fem viktiga punkter som systemet måste uppfylla för att uppfattas ha en djup integration. 

Dessa är:  

 3D förhandsgranskning av CAD-modeller i PDM-systemet 

 Möjlighet att kunna starta CAD-programmet genom PDM-systemet 

 Automatisk låsning och publicering från CAD-programmet 

 Stöd för hierarkin i CAD-modellen 

 Automatisk reversionshantering 

Revisioner är fryst data som kan hämtas vid senare tillfällen när som helst medan versioner 

normalt skrivs över och bara några få av de senaste tilläggen sparas som säkerhetskopior i 

systemet. 
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3.4 Product Lifecycle Management (PLM) 

Product Lifecycle Management som ofta blandas ihop med uttrycket PDM kan ses som en 

utveckling av tidigare PDM-system. Product Lifecycle Management behandlar strategin att 

hantera data över en produkts hela livscykel vilket ofta involverar ett större antal mjukvaror 

än vid endast PDM (André et. al 2009).  

Cheung & Schaefer (2010) ger en liknande definition nämligen att PLM beskriver processen 

att hantera hela livscykeln av en produkt, från sin födelse, genom konstruktion och 

produktion, till service och skrotning. Ytterligare en definition är ”aktiviteten att hantera ett 

företags produkter hela vägen genom deras livscykler på det mest effektiva sättet” (Rosen, 

2010). En ännu bredare och mer abstrakt förklaring av PLM ges av Datamation (2002) som 

menar att ”PLM är en strategisk tillvägagångsätt för effektiv hantering och användning av 

företags immateriella kapital”. Där immateriellt kapital definieras som summan av all 

kunskap som en organisation samlar på sig när de försöker uppnå sina mål (Datamation, 

2002). 

3.4.1 Definitioner av PLM 

Definitionen av PLM kan se lite olika ut beroende på vem som tillfrågas men bilden är relativt 

entydig och det är mest begrepp och definitioner av vad PLM innehåller som kan se lite olika 

ut. Cheung & Schaefer (2010) menar att det inte finns någon klar defintion av PLM och att en 

bredare definition måste ta hänsyn till PLM marknadens snabba utveckling och huvudsyftet 

hos dessa system. 

PLM-lösningar kan se olika ut just för att de varierar något i sitt tillämpningsområde. Enligt 

Mendel (2011) består PLM av tre huvudkomponenter nämligen hantering av produktdata, 

hantering av konstruktionsändringar och hantering av produktstruktur. I denna definition går 

det att se att PDM ingår som en del i PLM. 

All information som kan associeras med hur en produkt eller en service definieras, produceras 

eller stöds ingår i definitionen för produktdata (Mendel, 2011). En tydlig koppling finns här i 

beskrivningen till PDM. PDM kan ses utgöra en del av ett helt PLM-system och utgöra 

funktionen att just hantera produktdatan.  

När ett företag väl har klarat av biten med produktdatahantering är nästa steg att bestämma 

hur denna produktdata ska kunna förändras och godkännas. Hantering av 

konstruktionsförändringar är ofta en formell och tidskrävande process. Att effektivisera och 

förenkla denna process är en viktig roll för PLM-lösningar. (Mendel, 2011) 

Strukturen av produktdatan är den sista komponenten i PLM beskriven av Mendel (2011). 

Designen av produkter, oftast CAD-modeller, är uppbyggd av konstruktioner (assemblies) 

och individuella delar (parts). Lagringen och struktureringen av produkter i ett PLM system 

på detta sätt ger enligt Mendel (2011) möjlighet för konstruktören att söka på individuella 

delar, para ihop delar till nya konstruktioner och återanvända befintliga konstruktioner. 

Hanteringen av strukturdata i PLM systemet skapar denna möjlighet till strukturering av det 

som kallas engineering bill of materials (EBOM). En EBOM består av en produkt på högsta 
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nivå som sedan bryts ner i sub assemblies och till sist ner i specifika parter. På varje nivå går 

det sedan att koppla in aktuella ritningar, CAD-data och testresultat.  

Cheung & Schaefer (2010) radar upp ytterligare fyra funktioner utöver PDM som ett PLM 

system bör innehålla. Dessa är samverkande produktdesign, direct material sourcing som 

innefattar hantering av den produktdata som är relevant för de som säljer produkten, 

hantering av kundbehov och till sist hantering av produktportföljen. Cheung & Schaefer, 

(2010) menar också att PLM system kan delas upp i två undergrupper:  i verktyg där 

skapandet, analyser och simulering av produktdata sker och i samverkande PDM. I denna 

definition inkluderas alltså även de program och applikationer där produktdata skapas, 

exempelvis CAD-program, såväl som de applikationer där produktdatan hanteras.  

Rosen (2010) delar in PLM i tre huvudprocesser vilka liknar Mendels (2011) definition om 

vad PLM bör innehålla. De tre delarna består av utgivning/publicering av dokument, kontrol 

över förändringar och hantering av en produkts utveckling under livscykeln. Rosen (2010) 

menar att PLM bör användas för att kunna ha kontroll över produktdata. För att uppnå denna 

kontroll krävs två grundläggande mekanismer; ett säkert och centralt dataarkiv samt 

välstrukturerade metoder för hur skapande, förändring och publicering av produktdata ska 

ske. Den första punkten går återigen att häröra till rena PDM-lösningar. I den senare punkten 

ingår specifikt t. ex. klassificering av dokument, generering av partnummer samt 

förändringsprocesser. 

För att återkomma till Datamations (2002) definition av PLM behöver även en djupare 

definition av företags immateriella kapital ges. Corporate intellectual capital (CIC) delas in i 

tre kategorier: produktdefinition, produkthistorik och best practice.  Ett PLM system har 

således två distinkta funktioner. Den första är effektiv hantering av CIC vilket innebär att 

information/data är uppdaterad, riktig och säker. Den andra funktionen är effektiv användning 

av CIC vilket innebär att se till att information/data finns tillgänglig på rätt plats i rätt format. 

I denna definition ingår inte hur själva innehållet i data exempelvis Cad-modeller bearbetas. 

Datamation (2002) menar till skillnad från Cheung & Schaefer (2010) att det är viktigt att 

göra en distinktion mellan bearbetningen (processing) av data och hanteringen (management) 

av data. Inkluderas även de applikationer som bearbetar data i PLM så skulle 

tillämpningsområdet bli så vitt att PLM blir meningslöst. Således menar Datamation (2002) 

att t ex Cad-program där geometrin skapas och bearbetas inte ingår i PLM utan bara de 

applikationer som hanterar data/information bör ingå i begreppet.  

3.4.2 Fördelar med PLM 

Den mest återkommande fördelen med Product Lifecycle Management som tas upp av 

flertalet författare är att alla ska ha åtkomst till den senaste versionen av produktdata. Mendel 

(2011) menar att fördelen med att använda PLM är lätt att ge: PLM-lösningar ger företaget 

eller organisationen enkel åtkomlighet till all produktdata i sin senaste version. Detta gör att 

alla inom företaget arbetar med den senast uppdaterade data. PLM ger också möjlighet till att 

bestämma vem som ska ha tillgänglighet till vilken information.  
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Det är även lätt att se fördelen med att ha ett enda och centralt ställe att lagra produktdata på 

som lätt går att söka i. Mycket tid kan slösas bort på att konstruktören måste leta efter tidigare 

konstruerade delar som han/hon vill återanvända. Att ha lätt tillgång till data om genomförda 

analyser, simuleringar och andras arbete öppnar upp för ett effektivare och mer samverkande 

arbetssätt. (Mendel, 2011) 

Cheung & Schaefer (2010) menar likt Mendel (2011) att just samordningen av data är största 

fördelen med PLM. Produktutveklingsprocessen blir alltmer komplex vilket innebär att 

företag måste använda sig av fler och fler olika verktyg och program för att hantera sin 

produktdata och aktiviteter kring utvecklingsprocessen, PLM system är ett bra verktyg för att 

förenkla detta (Cheung & Schaefer, 2010). Målet är att uppnå kontroll över produktdata, 

vilket innebär att rätt dokument används av rätt person vid rätt tidpunkt (Rosen, 2010). Att 

inte ha tillgång till rätt dokument eller att inte veta om det är uppdaterat kan ge kostsamma 

konsekvenser som omtag, bortkastad tid och arbete som sedan slängs (Rosen, 2010). 

Många företag kan tveka till att implemetera ett PLM-system på grund av den höga 

investeringskostnaden, i form av t. ex. licenser, och arbetet med att integrera systemet hos 

befintliga system och användare (Cheung & Schaefer, 2010). Denna kostnad kan dock ställas 

emot de vinster som kan göras med PLM såsom mindre omtag och dubbelarbete vilket i 

slutändan leder till att det går snabbare att få ut nyutvecklade produkter på marknaden. 
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4 Systembeskrivning 

Här följer en beskrivning av de datasystem/program som används inom Scania och som är av 

intresse för studien. Systembeskrivningen är ett resultat från intervjuer och observationer med 

anställda på Scania. Systembeskrivningen separeras från empirin för att ge läsaren en snabb 

och samlad överblick över den komplexa programfloran på Scania. 

4.1 Catia V5 

Catia står för: Computer Aided Threedimensional Interactive Application (all acronyms.com, 

2012) och är ett CAD-program utvecklat av Dassault Systèms som används på Scania. Catia 

används främst av konstruktörerna för att ta fram 3D-modeller, geometriska beskrivningar, på 

artiklar men kan även användas av andra som är intresserade av att granska, studera eller 

utföra simuleringar på modellerna. I Catia visas visuellt den geometriska position en 

artikel/geometri har som beskrivs av Spectra. Figur 5 visar hur det kan se ut när en 

verktygsmodell öppnas i Catia. I det vänstra övre hörnet visas modellens struktur i form av en 

produkt med dess ingående delar (parter). 

Figur 5. En 3D-modell av ett verktyg visas. Strukturen för 

modellen visas i vänstra hörnet. 
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4.2 Enovia 

Enovia är en databas där det lagras främst 3D-modeller och 2D-ritningar men även pdf 

dokument och andra textdokument. Enovia är Scanias nuvarande PDM-system för Cad-data. 

Enovia är även det en produkt från Dassault Systèms och är därför väl integrerad med Catia. 

Enovia används på Scania genom Virtual Product Management (VPM) Navigator som visar 

innehållet i en product root class (PRC) i trädform, se figur 6.  

En PRC är en bärare eller behållare av den data som lagras i Enovia. Eftersom det inte 

existerar någon strukturläggning av produkter/artiklar i Enovia används VPM navigatorn 

genom Catia för att visa på innehållet i Enovia. Det går alltså så att säga inte att öppna Enovia 

som ett separat program för att se innehållet. Det går även att hantera produkters 

livscykelstatus och därigenom deras editerbarhet genom Enovia. En produkt befinner sig 

tidigt i livscykeln när den är InWork och kan då fortfarande editeras. En produkt som befinner 

sig i status Released är så att säga publicerad och går inte längre att ändra. I detta fall får 

istället en ny version/revision av produkten laddas upp. 

4.3 Spectra 

Spectra är en informationsbärare på Scania där all produktdata struktureras. Här finns bl. a. 

konstruktionsstrukturen (KS) och de variantkoder som Scania använder. I Spectra loggas 

artikelnummer och geometrisk position (GP) för varje skapad produkt på Scania. Spectra 

fungerar något begränsat som ett PLM-system, detta eftersom lagringen av produktdata sker i 

ett separat system (Enovia) samt att det är separata system som behandlar produkten när den 

kommer ut i produktion.  

Genom Scanias modulsystem så går det att skapa olika lastbilsvarianter av en mängd olika 

artiklar inom modulerna. Till exempel går det att välja på olika sorters motorer, kylare och 

hytter för att bygga olika lastbilar. I Spectra styrs detta genom variantkoder eller 

utförandevillkor som det kallas. Beroende på vilka koder som väljs kommer olika artiklar 

inom de olika modulerna att ”ramla ur” systemet. Det finns också vissa villkor som styr att 

vissa artiklar bara passar ihop med vissa andra artiklar. Det finns också en tidsstyrning i 

Spectra som gör att det går att se vilka artiklar som kommer att utgå eller komma till vid olika 

tidpunkter. Denna tidsstyrning låter användaren titta både framåt och bakåt i tiden för att se 

gällande lastbilar och bussar 

Figur 6. Arbetsvy i VPM navigator. PRC MSP_verktyg_test har 

öppnats. 
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I konstruktionsstrukturen struktureras information om produkterna/artiklarna som konstrueras 

på Scania. Artiklarna är ordnade i hierarkier utefter funktion/geometrisk position, till exempel 

så finns alla artiklar som sitter på motorn under motornoden. KS speglar de modulsystem som 

används på Scania där PU (product unit) kan ses som en komponent exempelvis kylare eller 

ljuddämpare. Nedan ges en förenklad bild av KS. 

 

Figur 7. Schematisk bild av konstruktionsstrukturen (KS) 

4.4 GEO 

GEO är mer ett arbetssätt än ett specifikt system som används inom konstruktion idag på 

Scania för att positionera artiklar i CAD-miljön. I början av konstruktörens arbete tas en 

geometrisk position (GP) ut för artikeln (A) som ska konstrueras. Konstruktören arbetar i en 

så kallad worklayout som är en template i Catia. I denna konstrueras artikeln utefter det 

koordinatsystem som konstruktören valt. I worklayouten går det även att lägga in artikelns 

omgivning på lastbilen som referensgeometrier. Genom detta arbetssätt ges information till 

andra konstruktörer var någonstans i rymden arbetet sker vilket gör att krockar och andra 

utrymmesproblem mellan artiklar kan upptäckas i ett tidigt skede. Varje artikel har en så 

kallad part axis som kan beskrivas som artikelns nollpunkt. Denna part axis fästs sedan på det 

uttagna GP:t. ungefär som att hänga upp en tavla (artikeln) på en tavelkrok (GP). Denna 

geometriska position kan sedan uppdateras av konstruktören så att artikeln hamnar på rätt 

plats på lastbilen eller bussen. 

För att strukturera geo för en hel lastbil används olika koordinatsystem så kallade reference 

coordinate system (RCS), dessa finns representerade, i detta fall, på nivå fyra i KS (se figur 

7). Det finns en huvud RCS som sitter placerad på frame front, ramens underkant ovanför 

första framaxeln. Det finns sedan en massa lokala RCS t.ex. en för motorn som förhåller sig 

till frame front genom referenspunkter (RP). Alla artiklars GP förhåller sig sedan till sitt 

lokala RCS. Detta gör att t.ex. hela motorn kan flyttas genom att ändra dess RP. Alla ingående 

artiklar som refererar till motorns RCS hänger därmed automatiskt med. 

Genom Scanias modulsystem används på detta sätt olika RP och GP för att beskriva olika 

varianter av lastbilar. Samma artikel kan förekomma i flera GP som gäller för olika varianter 
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av lastbilar eller att det helt enkelt finns fler positioner för just den artikeln. Till exempel så 

kan ett artikeln cylinderhuvud placeras på mellan fem till åtta ställen på motorn beroende på 

vilken variant som väljs. 

All denna information lagras i Spectra. För att få fram en provmiljö vid digitalprovmontering 

dvs. artikeln/artiklarna som ska testas samt omgivningen beställs en nedbrytning från Spectra. 

Spectra skickar information till Enovia vilka artiklar som ska plockas ut. Ett paket bildas med 

produkter som sedan går att öppna i Catia/Delmia. Det är således Spectra tillsammans med 

Enovia som skapar geopositioneringen. Idag finns geostöd för a- och g-objekt. A-objekt är 

artiklar och g indikerar att det är en geometri som ger stöd under konstruktion men inte är en 

fysisk enhet. Exempelvis kan en konstruktör lägga in plan som geometrier för att avskärma ett 

område. 

4.5 Delmia V5 

Delmia är ett simuleringsverktyg som används bl. a. inom den digitala provmonteringen på 

Scania. Delmia är även det framtaget av Dassault Systèms för att kunna simulera 

produktionsprocesser. På MSPAP avdelningen för provmontering på chassiproduktion 

används Delmia till att simulera monteringssekvenser av artiklar för att studera och analysera 

åtkomlighet och krockar. Inom Scania används programmet även till robotsimuleringar. 

Verktyget används främst för dynamisk krockanalys mellan artiklar, se figur 8, och för att 

undersöka åtkomlighet för verktyg, det går dock även att göra ergonomiska simuleringar med 

så kallade manikiner i programmet. En manikin är en modell av en människa i Delmia som 

kan positioneras och användas för ergonomiska analyser.  

I Delmia arbetar användaren i en Process, Product, Resource (PPR) struktur, se figur 9, där 

processerna lagras under Process, produkterna/artiklarna lagras under product och resurser 

såsom verktyg lagras under resource. En länkning skapas sedan mellan processen och 

produkterna och resurserna för att skapa simuleringar. Delmia används av relativt få på Scania 

än så länge, runt ett tio-tal i jämförelse med de två till tretusen som använder Catia. 

Figur 8. PPR strukturen i Delmia syns på vänster sida.. Figur 9. Simulering av hur två 

produkter krockar med varandra i 

Delmia V5. 
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4.6 Process Engineer 

I Process Engineer som är starkt kopplat till Delmia går det att skapa nya projekt (PPR 

struktur) i Delmia. I Process Engineer går det att bygga upp en trädstruktur för ett Delmia 

projekt utan att ha åtkomst till Delmia. Det går att med vissa begränsningar bygga upp en 

process och koppla produkter/artiklar till denna genom PE dock utan den geometriska 

visualiseringen. PE fungerar som ett användargränssnitt mot hubben. 

4.7 Hubben 

Hubben används för att skapa en länk mellan Enovia och Delmia/PE. I Enovia kan ingen 

information om själva processen lagras t ex en uppbyggd monteringssekvens men detta kan 

lagras i hubben samt i Delmia. Hubben fungerar som ett instrument för att kunna lagra länkar 

mellan processer, exempelvis en monteringssekvens framtagen i Delmia, och 

produkter/artiklar. Hubben kan också lagra länkar mellan processer och resurser. 
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5 Empiri 

Nedan följer en beskrivning av vad som framkommit under intervjuer och möten. Detta 

kapitel syftar till att ge en tydlig bild av det aktuella nuläget som är intressant för studien. 

Empirin ska ge förståelse för de arbetssätt som används idag och vilka problem som 

identifierats i och med detta arbetssätt. Kapitlet börjar med att beskriva arbetet på MSPAP 

och går sedan vidare till att beskriva andra avdelningar på Scania. Till sist ges också en 

sammanfattning av den benchmarking som genomfördes med ett besök på Saab AB och en 

intervju med Henrik Köhler på Volvo.  

5.1 Från design till provmontering på chassiavdelningen  

En kortfattad beskrivning av hur en artikel tar sig från konstruktion till provmontering visas i 

figur 10.  

 

Figur 10. De ingående systemen och intressenter från en artikels födelse till provmontering. 

Vid påbörjandet av en ny artikel ska ett artikelnummer och ett GP tas ut. Denna procedur sker 

genom så kallade engineering changing order (ECO) där en kortfattad förklaring ges till vad 

som är nytt/ska förändras och varför det ska göras. Produktsamordnare som arbetar med 

Spectra tilldelar artikelnummer och GP om detta inte redan finns samt strukturlägger artikeln i 

Spectra. 
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Konstruktören ritar sedan sin artikel i Catia V5 mot en befintlig omgivning, om möjligt, för 

att undvika krockar med andra artiklar. Under ritandets gång publicerar konstruktören sin 

artikel så att den blir sparad och synlig i Enovia för andra konstruktörer. 

Provmontering kan ske flera gånger av en artikel under utvecklingens gång. När 

konstruktören vill provmontera sin artikel digital skickas en förfrågan till MSPAP om 

provmontering. Oftast provmonteras flera artiklar samtidigt. Innan själva provmonteringen 

sker håller provmontören ett förmöte där konstruktören och tekniker från chassiproduktion 

(MSPP) blir kallade. Under förmötet undersöks om tillräckligt CAD-underlag finns för att 

göra provmonteringen såsom rätt omgivning. Monteringssekvens verifieras av teknikerna och 

verktyg som ska användas vid provmonteringen tas också upp. Är underlaget tillräckligt 

godkänns provmonteringen och simuleringen genomförs av provmontören i Delmia. Skulle 

underlaget inte vara tillfredsställande måste konstruktören se till att underlaget kompletteras 

innan simuleringen kan genomföras. 

Provmontören laddar ner de aktuella artiklarna i form av en nedbrytning från Spectra genom 

Enovia och laddar in i Delmia via hubben. Verktygsmodeller hämtas från MSPP:s filarkiv. 

 

Figur 11. Simulering av åtkomst för verktyg, här visas ett vanligt problem att verktyget inte får plats vid tänkt 

montering. Krocken är markerad med en svart cirkel. 

När simuleringen/provmonteringen har genomförts antecknas de avvikelser (krockar) som 

framkommit och detta ges som feedback till konstruktören för omkonstruktion av artikeln. 

Vanliga avvikelser är just att verktyg inte kommer att ha tillräckligt med utrymme för att en 

montering ska vara möjlig, se figur 11. Efter att artiklar har konstruerats om kan en ny 

provmontering ske. Provmonteringar fortsätter att utföras tills det är verifierat att montering 

av artiklarna är genomförbar. En digital provmontering kan sedan följas av en fysisk 

verifiering. En tidslinje för provmonteringsprocessen ses i figur 12. 
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Figur 12. Tidslinje över provmonteringsprocessen. 

 

Målet på MSPAP är att alla provmonteringar i ett första läge ska ske digitalt innan en 

eventuell fysisk provmontering sker. Idag ser det inte ut så utan kostsamma prototyper till 

fysiska provmonteringar beställs innan en digital simulering har gjorts. Detta har resulterat i 

att uppenbara problem vid montering upptäckts digitalt efter att prototyper redan beställts in. 

Dessa prototyper blir därmed helt värdelösa. 

5.2 Best practice 

Inom MSP har man tagit fram en Best Practice (BP) för hur montering av lastbilar ska gå till 

på bästa sätt. BP beskriver enkelt förklarat i vilken ordning de olika artiklarna ska monteras. 

Chassiline är nedbruten i ett antal fysiska områden som kallas FA 0.0, FA 1.0 o.s.v. och dessa 

är sedan nedbrutna i olika stationer där ett antal montörer arbetar. På detta sätt är BP 

uppbyggd där olika processtekniker ansvarar för ett FA-område. Denna Best Practice är 

framtagen med ett globalt perspektiv och de olika fabrikerna i bland annat Södertälje och 

Brasilien får sedan anpassa BP utefter de förutsättningar som finns på fabriken. Det arbetas 

kontinuerligt med BP för att utveckla det bästa monteringssättet för lastbilarna. I utvecklingen 

av BP ingår även att balansera line, vilket kort innebär att uppnå ett jämt flöde tidsmässigt 

genom alla stationer så att det inte bildas flaskhalsar som stoppar upp produktionen. 

Ombalansering sker sällan, förutom under större produktförändringar. Ombalansering där 

stationer helt skulle byta FA-område sker nästan aldrig utan det handlar i det flesta fall om 

balanseringar inom ett FA-område. 

När provmontering sker digitalt utgås det från Best Practice för att få ett så globalt användbart 

resultat som möjligt. Detta innebär att en verktygsstruktur även den skulle utgå från BP. 

5.3 Verktygshantering på chassiproduktion 

På chassiproduktion idag sker beställning av specialverktyg (VR-verktyg) av 

processteknikerna på MSPP. VR-nummerserien på Scania innefattar verktyg som håller, 

bearbetar eller mäter produktionsartiklar som tillverkas av Scania. Alla verktyg som 

specialtillverkas för Scania tilldelas ett VR-nummer. Exempel på VR-verktyg är svarvfixturer, 

lyftredskap och borrverktyg.  

När ett verktygsbehov i ett projekt upptäcks skrivs en kravspecifikation på ett nytt verktyg av 

teknikern som skickas till Scanias verktygsleverantörer. En offert skickas sedan från 

leverantören där det även kan finnas en skiss (3D modell) på verktyget. Teknikern skickar 

sedan en så kallad VR-blankett till ekonomiavdelningen på chassiproduktion som får 

godkänna investeringen av ett nytt verktyg. En summa pengar har sedan tidigare tilldelats 
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teknikern genom projektet. VR-nummer tas sedan ut av ekonomiavdelningen ur 

Darvinsystemet och skickas tillbaka till teknikern som nu har fått sin beställning godkänd. 

Beställningen skickas sedan till leverantör som konstruerar verktyget. Teknikern får ritningar 

och 3D-modeller från leverantören för att se att de är ok. I detta steg kan eventuellt ett digitalt 

prov genomföras om det är något som känns osäkert. En definitiv beställning skickas sedan 

och VR-numret graveras/märks upp på verktyget av leverantören. En sammanfattning av 

investeringsprocessen med de olika stegen och vilka aktörer som är inblandade kan ses i figur 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Beställningsförfarandet av ett nytt verktyg 

Alla verktyg får ett unikt VR-nummer och vid beställning av flera identiska verktyg ges 

verktygen ett tilläggsnummer ex ”VR-nummer-01, -02, o.s.v. på så sätt går varje enskilt 

verktyg att skilja ut. Informationen för verktyg såsom ritningar, eventuella 3D modeller och 

bilder läggs sedan in i mappen deliveries i MSPP:s filarkiv på sitt FA-område av respektive 

ansvarig tekniker. Formaten på filerna är oftast pdf, dxf och step. 

Merparten av alla verktyg finns representerade i denna mappstruktur men det är endast en del 

av alla verktyg som finns i 3D-modeller idag. Flera verktyg finns bara representerade som 

foton, ritningar eller 2D modeller. Uppskattningsvis finns drygt 30 % av VR-verktygen 

representerade i 3D. Idag när verktyg beställs krävs 3D underlag vilket kommer ge att fler och 

fler verktyg kommer finnas representerade i 3D i framtiden. För att få 3D-modeller på de 

specialverktyg som inte har det idag skulle det krävas en hel del arbete eftersom det helt 

enkelt inte finns modeller att få tag på. Modellerna skulle behöva ritas upp av en konstruktör 

på Scania eller av en leverantör, det andra alternativet är att verktyget scannas in med hjälp av 

3D-scanner. Detta arbete skulle dock vara kostsamt och väldigt tidskrävande. 

Standardverktyg exempelvis skruvmejslar köps in i större omgångar och tilldelas inte ett VR-

nummer. När ett standardverktyg går sönder lämnas det in på reparation eller slängs och 

montören hämtar ut ett nytt från hyllan. Eftersom det är en hel del administration kring VR-

nummer så skulle det inte vara aktuellt att dessa verktyg som används mer frekvent och 

byts/repareras oftare skulle hanteras på detta sätt. Flera av de standardverktyg som används på 

line finns inte representerade i mappstrukturen men skulle kunna laddas ner från 

verktygsleverantörernas hemsida och därmed även finnas i 3D.  

Leverantör MSPP Ekonomi 

1. Kravspec.  

5.Beställning 

2. Offert,  

6. Ritningar 2D,3D 

3. VR-blankett 

4. VR-nummer = godkännande av investering  
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Det är något svårt att uppskatta mängden verktyg på hela chassiline eller på ett specifikt FA-

område. Områden skiljer sig mycket åt i antal verktyg beroende på vilka monteringar som 

utförs. Uppskattningsvis finns ett 80-tal verktyg på varje FA-område. Nya verktyg beställs 

ofta in i omgångar när större produktförändringar tas in i produktion. En beställning kan ske 

då 20 verktyg tas in på en gång och under nästkommande år köps inga nya verktyg in 

överhuvudtaget.  

Eftersom det inte finns ett arbetssätt kring att göra verktygsmodellerna tillgängliga genom 

Enovia skickas ofta 3D-modellerna mellan tekniker och provmontörer när behov uppstår. 

Provmontörer får även ofta förfrågningar från konstruktörer om de kan skicka 

verktygsmodeller så att verktygen kan testas i ett tidigare skede under produktutvecklingen. 

Flera gånger har det hänt att provmontörer använder sig av en modell de fått skickad till sig 

tidigare utan att de vet att en uppdatering av modellen har skett. Detta filbaserade arbetssätt 

skapar både problem med tillgänglighet och uppdatering såväl för provmontörer som för 

konstruktion. Dagens mappstruktur i MSPP:s filarkiv är endast indelad på så kallade FA-

områden vilket gör att det kan ligga ca åttio verktyg i samma mapp. Det är därför svårt för 

provmontörerna själva att veta vilket verktyg som ska användas vid just den provmonteringen. 

En tydligare strukturering av var verktygen används på fysiska line skulle därför automatisk 

ge provmontörer och konstruktörer information om vilket verktyg de borde testa. 

5.4 Hantering av verktygsritningar på andra avdelningar inom Scania  

5.4.1 Motorproduktion 

På motorproduktion idag existerar ingen digital provmontering vilket har gjort att behovet av 

tillgängliga verktygsmodeller inte är så stort. Historiskt så har verktygsmodeller lagrats 

filbaserat liknande chassiavdelningen idag. Dock så har initiativ tagits av anställda på 

avdelningen att börja använda Enovia vilket resulterat i att lagring och även uttagning av VR-

nummer numer sker i Enovia. Nya VR-nummer plockas ut när nya verktyg ska beställas 

genom att skapa en ny produkt (VR) i Catia varvid ett nytt VR-nummer genereras fram. 

Offerter från leverantörer tas in och när verktyget är färdigt och ska beställas ”på riktigt” så 

skickas ett registreringsdokument till ekonomiavdelningen. I detta registreringsdokument 

redovisas kostnader, VR-nummer mm för verktyget. Ekonomi godkänner investeringen 

genom att skicka tillbaka ett objektnummer. På detta sätt behålls det slutgiltiga godkännandet 

av ekonomiavdelningen innan beställningen kan gå iväg även fast det är 

produktionsteknikerna själva som tar ut själva VR-numret.  

Ritningsunderlaget från verktygsleverantörer består oftast av pdf-filer, dxf-filer och stepfiler 

som läggs in under det uttagna VR-numret i Enovia genom filbaserad import. Hur resultatet 

av en import till Enovia ser ut kan ses i figur 14, där ritningar har lagts in för verktyget VR-

00440878. Filbaserad import är en funktionalitet i Catia som tillåter importering av filbaserat 

material, oftast externt framtaget material, till Enovia. Ritningarnas livscykelstatus hanteras 

sedan genom att ritningarna skickas på granskning till ModArc som är ett äldre datasystem för 

lagring av 2D-ritningar på Scania. Granskningen kan genomföras av teknikern själv och 2D-

ritningarna blir efter det automatiskt exporterade till ModArc och i Enovia får filerna, även 
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3D, status Released. Statusen Released fungerar som en godkännande stämpel samt att 

modellen inte går att editera längre. 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Filimport till Enovia, tre olika filer går att hitta under verktyget VR-00440878 längst ner i listan. 

Inom motormontering finns ett närmare samarbete med konstruktion och den layoutgrupp 

som finns där. Detta har tydliggjort behovet av verktygsmodeller för konstruktörer och det är 

delvis därför som modeller lagts in i Enovia även historiskt av denna layoutgrupp. 

Layoutgruppen arbetar mycket med att säkra det digitala materialet. Vissa verktygsmodeller 

finns inlagda i Catiaformat som a- eller g-objekt i Enovia och dessutom strukturerade i KS. 

Detta har medfört att ett fåtal större verktyg såsom fixturer även är korrekt geometriskt 

positionerade. Eftersom det inte existerar geostöd för VR så har verktygen lagts in som 

artiklar och det finns således ingen korrelation mellan deras identifikationsnummer (VR) och 

deras nummer i KS. Detta har gjort att det är svårt att hitta verktygen i alla fall via Spectra och 

vid behov används den PRC som skapats för verktygen kallad engine surrounding för att 

visuellt välja de verktyg som ska testas. En del handhållna verktyg och vanliga hylsor ligger 

även inlagda i denna PRC men är inte korrekt positionerade utan svävar i en ”verktygslåda” i 

rymden, figur 15. Som det ser ut idag så importeras 3D-modeller till Enovia utan att 

konverteras till catiaformat vilket minskar användbarheten av modellerna. Införandet av DTA 

på avdelningen kommer dock att drastiskt öka behovet av 3D-data i rätt format. 

 

Figur 15. Verktygslåda för motorverktyg i Enovia 
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5.4.2 Växellådeavdelningen 

Avdelningen för växellåda har tagit fram standarden för att plocka ut VR-nummer ur Enovia. 

På denna avdelning finns till skillnad från chassi verktygskonstruktörer internt och det är 

mestadel dessa som gör detta. Det är få verktygsleverantörer som levererar ritningsunderlag i 

3D och allmänt betraktas 2D ritningar som de viktiga dokumenten som främst ska lagras i 

Enovia och ModArc. Eftersom det inte sker någon DTA på denna avdelning och det finns 

relativt få monteringsverktyg kontra bearbetningsverktyg så blir perspektivet lite annorlunda. 

Intresset för Catiamodeller och 3D-modeller överhuvudtaget är inte så stort eftersom det idag 

inte finns någon direkt användning för dem. 

5.4.3 Serviceavdelningen 

Arbetet på denna avdelning blir speciellt intressant eftersom de verktyg som tas fram kan 

liknas vid artiklar eftersom de faktiskt säljs till Scanias verkstäder och andra serviceställen. På 

samma sätt som för artiklar sker arbetet med hjälp av ECO:n för att initiera ett nytt verktyg 

eller förändring av ett befintligt. Generellt finns ett större intresse från konstruktion kring 

serviceverktyg eftersom många serviceverktyg måste vara mer standardiserade då de ska 

kunna köpas ”över disk” av många olika serviceverkstäder över hela världen. Vid utveckling 

av nya artiklar krävs det större hänsyn till befintliga serviceverktyg eftersom det inte alltid går 

att utveckla nya specialverktyg som passar den nya produkten hur som helst. 

Likt monteringen så finns specialverktyg som utvecklas speciellt på Scania samt 

standardverktyg som köps in av underleverantörer. Den största skillnaden och fördelen 

gentemot chassiproduktion är att service har verktygskonstruktörer internt. För de 

specialverktyg som tas fram identifieras det med en femsiffrig nummerserie som är specifik 

för serviceverktygen. Verktygen tas fram på begäran av en så kallad metodingenjör som ger 

underlaget för verktyget till konstruktören. Det är även metodingenjören som beskriver hur 

och var verktyget används. Detta kommuniceras till alla serviceverkstäder via en hemsida. 

Hanteringen av verktygsmodellerna sker idag filbaserat men det finns planer på att använda 

Enovia när DTA införs även här.  

I Spectra finns idag en struktur liknande KS som kallas RS och som ska användas till att 

strukturera serviceverktyg. RS är en direkt spegling av KS och ska på detta sätt göra att en 

konstruktör som sitter med en viss komponent, t ex kylaren, direkt kan gå och hämta in de 

serviceverktyg som används för demontering och servning av kylaren. Serviceverktygen läggs 

in som artiklar och kan därigenom även geopositioneras. Denna struktur används dock inte 

idag på grund av avsaknad av kunskap och resurser. Modellerna används idag därför nästan 

bara som ritningsunderlag till verktygsleverantörerna.  

Under våren pågår nu ett större arbete på hela organisationen för att klargöra arbetssätt kring 

serviceverktyg. I ett första steg ska det bestämmas ansvarsområden kring RS. Frågor som vem 

och hur arbetet med strukturen ska gå till och om det krävs extraresurser för detta ska få svar. 

Rollen som ska samordna arbetet i främst Spectra ska definieras eftersom det är denna 

nyckelperson som upplevts fattats tidigare för att arbetssättet ska implementeras. Målet är att i 
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första hand strukturera och geopositionera de verktygsmodeller som är specialritade för 

Scania.  

5.5 VR nummer 

Darvinsystemet där dagens VR-nummer på chassiavdelningen tas ut genererar nummer på 

formatet VR-XXXXXX medan Enovia genererar nummer på en åttasiffrig form VR-

XXXXXXXX, det kommer därför aldrig finnas en konflikt mellan de gamla Darvinnumren 

och de nummer som redan finns uttagna i Enovia. Översättningen mellan Enovia och Darvin 

är att adderar två nollor innan numret i Darvinserien.  

5.6 Strukturläggning 

Idag används Spectra för att strukturera artiklar inom Scania. Dessa läggs i den så kallade KS 

där artiklarna på bussar, lastbilar och marinamotorer är strukturerade i hierarkier utefter 

funktionsområde/modul. Denna struktur är passande vid arbete på konstruktion eftersom 

arbetet sker genom konstruktion av komponenter och moduler. Spectra används också för att 

sortera fram de lastbilar som kunder har beställt vilket ytterligare förstärker användandet av 

en moduluppbyggd struktur eftersom det är på detta sätt lastbilsvarianter tas fram.  

Vid den digitala provmonteringen ligger intresset att veta i vilken ordning artiklar monteras 

och verktyg används. Eftersom en provmontering utgår från ett visst avsnitt på line då en viss 

komponent monteras är det intressanta att se vad som monterats innan för att utreda 

monterbarhet och åtkomst för följande komponent. En verktygsstruktur skulle därför hellre 

byggas upp efter var/vid vilken tidpunkt de används i monteringssekvensen snarare än att 

verktygen kopplas till den modul/komponent de används till. Den digitala provmontören som 

t.ex. ska genomföra ett prov på FA 2.1 kan hämta in alla verktyg som används där, istället för 

att behöva söka fram varje verktyg för varje komponent (som kanske inte ens ligger under 

samma funktionsområde) som monteras på det området.   

Som tidigare nämnt struktureras idag artiklar och även en del geometrier i Spectra. Det finns 

en viktig funktion i att skilja mellan artiklar och verktyg/resurser eftersom artiklar förbrukas 

och verktyg används. När en beställd lastbil bryts ner i Spectra och artiklarna för den beställda 

bilen går in i produktionssystemet skapas en beställning av dessa artiklar. Artiklarna har så att 

säga förbrukats i systemet. Verktygen å andra sidan används om och om igen för montering 

av flera lastbilar därför är det viktigt att det inte läggs en beställning på nya verktyg varje 

gång en nedbrytning görs. Identifieringen av merparten av Scanias monterings- och 

bearbetningsverktyg sker idag genom VR-nummer och de skulle därför som det ser ut idag 

struktureras i Spectra som VR-objekt, vilket redan är fullt möjligt.   

5.7 OAS 

Scania ser just nu över sitt PLM system Spectra och tanken är att systemet ska ersättas av ett 

modernare, mer användarvänligt och mer integrerat system som idag kallas OAS. Detta nya 

PLM-system ska generera en rad förbättringar och nedan förklaras kort tre huvudsakliga 

förbättringar.  

 Tydligare och mer uttömlig struktur (artiklar, processer och resurser) 
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 Scania blir ägare av all geoinformation 

 Förtydligande kring nomenklatur kring artiklar, ritningar, verktyg mm. 

Idag används Spectra framförallt för konstruktionsartiklar men det finns även strukturer 

byggda för produktion och service. I OAS strävar det efter att få en tydligare koppling mellan 

det som konstrueras och hur det sedan monteras på line. På detta sätt ska det gå att även kunna 

bygga in mer funktioner kring produktion och processberedning som idag sker i andra system. 

Den andra punkten kan enkelt förklaras med att Scania ska bli ägare av all information som 

krävs för att positionera artiklar utan att vara beroende av ett visst Cad program. Idag har geo 

byggts kring användandet av Catia V5 och dess koordinatsystem. Skulle konstruktionsartiklar 

stoppas in i ett annat Cad-program endast med den geoinformation som idag finns lagrad i 

Spectra skulle positioneringen inte bli korrekt. Detta ska undvikas med det nya systemet. 

Den tredje punkten handlar om att förbättra nomenklaturen i systemet. Det finns en tanke att 

kalla saker för sitt rätta namn. I dagens system så betecknas data (ritningar/modeller) av ett 

nummer, exempelvis ett artikelnummer. Detta nummer är dessutom samma som för den 

fysiska detaljen som ritningen beskriver. Specifikt kring artikelnummer så finns det mycket 

andra dokument klassificerade med ett artikelnummer även fast de inte representerar en fysisk 

detalj, det kan t ex handla om textdokument. Denna förvirring kring namngivning och 

nummer ska frångås. Till exempel så ska en artikel ha ett artikelnummer medan ritningar och 

modeller på artikeln får andra sorters nummer. Detta gör att det även ska gå att identifiera 

saker för vad de verkligen är t ex ritnig, 3D-modell, reservdelsritning mm.  

5.8 Geopositionering av verktyg 

Artiklar som ritas internt får automatiskt en part axis när de skapas vilket krävs som bärare av 

geoinformationen (snöret som sätts på tavelkroken). De flesta verktyg konstrueras av 

underleverantörer och sällan i Catia och har därför inte detta koordinatstöd för att kunna 

geopositioneras. Det går dock ganska enkelt att lägga till denna part axis i en konverterad 

modell och på så sätt skapa den geobärare som krävs för att dagens geopositionering skulle 

vara genomförbar. Det går också att konvertera en modell till A- eller G-objekt och då skapas 

automatiskt en part axis. För att kunna geopositionera verktyg med sin rätta benämning (VR-

objekt) krävs det att den funktionaliteten utvecklas på samma sätt som det idag finns för A 

och G-objekt. 

5.9 Aston-MSP’s största verktygsleverantör 

Aston är en utav Scanias största verktygsleverantörer och står för 2/3 av alla verktyg som 

köps in till chassi. Astons verktygskonstruktörer arbetar i Solid Works vilket är ett CAD-

program utvecklat av Dassault Systèms. I de fall som Scania levererar CAD-underlag i form 

av omgivande artiklar så kan Aston positionera verktygsmodellerna mot denna omgivning. 

Positioneringen sker då alltid i referenskoordinatsystemet Frame front. På detta sätt så är 

verktygen positionerade korrekt när de kommer in till Scania. Detta arbetsätt appliceras ofta 

då större verktygsfixturer tas fram, antingen på begäran från Scania eller då Aston själva 

bedömer att verktygsmodellen bör positioneras för att underlätta en provmontering av 

verktyget. 
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Modellerna från Aston är därför positionerade av verktygsleverantören utan att använda sig av 

Scanias egna system Enovia och Spectra. Nackdelen med att modellerna inte strukturläggs i 

Spectra upptäcks om modellen laddas in utifrån ett annat RSC än Frame front t ex motor. 

Informationen som lagras i RP som talar om hur olika RSC förhåller sig till varandra saknas 

och modellen kommer ligga fel.  

5.10 Studiebesök på Saab AB, Linköping 

På Saab AB konstrueras flygklara bitar som kallas för konstruktionsartiklar som sedan ändras 

till produktionsartiklar där extra material och integrerade verktyg ingår. Det är sedan 

produktionsartiklarna som kommer till produktion där de manuellt bearbetas så att de ska 

passa perfekt. Detta arbetssätt krävs för att möta kravet på att planet inte få ha några inbyggda 

spänningar på grund av dålig passning mellan delar.  

Det är främst konstruktionsartiklarna som simuleras i Delmia. I tidiga faser tittas det på en 

dynamisk analys för att utreda om artiklarna går att montera överhuvudtaget. Vid behov 

genomförs sedan simuleringar av större verktyg exempelvis jiggar och fixturer. 

Verktygskonstruktion på Saab har tillgång till den senaste konstruktionsdatan och jobbar 

parallellt med framtagning av verktyg och fixturer. I och med att de ofta tar fram helt nya 

verktyg/fixturer som är anpassade till den nya produkten blir mängden av 

verktygssimuleringar inte så stor. I de fall verktyg ska återanvändas blir behovet av 

simuleringar självklart större. Eftersom det inte finns något bibliotek över handhållna 

monteringsverktyg så utförs inte direkta simuleringar med dessa. Analyser kring monterbarhet 

sker genom att mäta i modellen och bedöma ifall verktyget får plats och även genom 

användandet av manikiner. På detta sätt går det även att utreda frågor kring åtkomst och 

räckvidd t.ex. om handen på montören får plats vid montering. 

På Saab används inte linemontering utan produkterna flyttas till stationer där de ligger under 

betydligt längre perioder. På dessa stationer utförs en stor mängd operationer innan de flyttas 

vidare. Det viktiga att utreda blir därför om artiklarna går att montera och i vilken sekvens de 

ska monteras. Sedan tittas det på hur arbetet måste ske beroende på hur stationen är tänkt att 

utformas. Användandet av manikiner visar om arbetet måste ske liggandes, ståendes eller 

sittandes t ex.  

På Saab finns en bättre koppling mellan Enovia och Delmia via hubben som ger upphov till 

automatisk uppdatering av all data. På grund av detta utnyttjas Delmia även som ett 

beredningsverktyg och alla monteringsanvisningar finns kopplade in till Delmia. Operatörerna 

använder sig av Delmia för att visuellt stega sig igenom en montering där även verktyg finns 

representerade. 

För att klara av det visuella arbetssättet har Saab tagit in en ny programvara kallad Right 

Hemisphere som konverterar alla modeller till lättviktsmodeller. Lättviktsmodeller innehåller 

bara geometrisk data vilket kräver mindre datorkapacitet vid hantering av modellen. Detta 

kortar betydligt ner laddningstiden av geometriska modeller i Catia och Delmia vilket krävs 

om det visuella arbetssättet ska bli aktuellt att använda för operatörerna ute i produktion. 
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Denna programvara gör det även möjligt för operatörerna att gå in via Saabs affärssystem för 

att titta i Delmia utan att behöva ha en Delmialicens på datorn på arbetsstationen. 

5.11 Telefonintervju med Henrik Köhler på Volvo IT, Göteborg 

På Volvo arbetas det likt Scania med Catia, Delmia och Enovia V5. Precis som på Scania görs 

simuleringar i Delmia både inom robotsimuleringar, och final assembly (slutmontering). 

Problemställningen kring verktygsmodeller har även den funnits och finns delvis kvar på 

Volvo speciellt för verktygsmodeller kring montering. Generellt sätt är metodiken kring 

robotsimuleringar bättre när det kommer till digitalt underlag både på Volvo och på Scania.   

Henrik Köhler pekar på vikten av ordning och reda bland ritningar och digitalt underlag. Att 

ha koll på allt ritningsunderlag är den största vinsten. Detta kan illustreras med att t ex vid en 

produktförändring som i sin tur triggar en omkonstruktion av ett verktyg kan befintliga 

modeller och ritningsunderlag lätt hittas och skickas tillbaka till verktygsleverantörer. På så 

sätt behöver verktygsleverantören inte starta om från början vid omkonstruering, vilket ger 

vinster i både tid och pengar. För att skapa just ordning och reda används Enovia för att lagra 

allt ritningsunderlag, 2D och 3D. När arbetet med att ordna upp verktygsmodellerna började 

på Volvo togs det fasta på de metoder, arbetssätt och system som användes för 

konstruktionsartiklar. Likt Scania så lagrades konstruktionsartiklar redan i Enovia och detta 

utnyttjades även för verktygsmodeller. 

Alla leverantörer med några få undantag levererar underlag i 3D till Volvo. På Volvo är det 

verktygskonstruktörerna som levererar in modeller till Enovia eftersom de har vana av Cad- 

och PDM-miljö. Det finns även många underleverantörer som själva står för leveransen in i 

Enovia genom så kallade sattelitkontor. På detta sätt försäkrar sig Volvo om att få modeller 

som går att lagra i Enovia utan problem och som dessutom är uppbyggda strukturellt bättre 

och även i Catia format. I de fall leverantören bara skickar en stepfil så kan det hända att när 

modellen ska importeras så tar Enovia inte emot den p.g.a. olika formatfel. Leverantören har 

då gjort sin leverans och redan fått betalt vilket ger att Volvo inte kan kräva in nytt och bättre 

underlag utan extra kostnader. Genom att Volvo har arbetat fram tydligare kravställning mot 

verktygsleverantörer och gett dem ett större ansvar för leveransen fås ett betydligt bättre 

digitalt underlag än förut.  

Att ställa högre krav på verktygsleverantörer om t ex 3D underlag ska inte vara ett problem 

men det kan såklart betyda att kostnaden blir något högre. Denna kostnad kan vägas mot de 

stora vinster som går att göra genom att ha både bättre modeller och bättre ordning på dem.  

Volvo använder sig främst av PPR hubben för att skapa en struktur till resurserna, en så kallad 

resurstemplate. En struktur byggs upp i Process Engineer som uppdateras varje natt från 

Enovia så att senaste version av modellerna alltid finns tillgänglig. På detta sätt så finns en 

struktur tillgänglig för alla som arbetar med simuleringar. För konstruktion som ibland visar 

intresse av att se verktygsmodeller finns tillgängligheten i Enovia och modellerna är sökbara 

genom attribut. Det har inte byggts upp någon struktur som finns tillgänglig för alla kring just 

monteringsverktyg eftersom problemet med ombalansering av line finns. Inom BIW så är 

verktygsstrukturen statisk medan det inom slutmontering ibland sker ombalanseringar vilket 
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ger att verktyg flyttas runt på stationer och byts oftare. Detta ger i sin tur att en struktur kräver 

ständiga uppdateringar.  

Sammanfattningsvis har Volvo kommit något längre i sitt arbete med lagring och 

strukturering av verktygsmodeller. Detta har främst kommit sig av att kraven på 

verktygsleverantörer har tydliggjorts och ökat samt att befintlig metodik och arbetssätt hos 

konstruktion implementerats hos produktion.  
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6 Resultat 

Detta kapitel syftar till att sakligt beskriva resultatet av de genomförda metoderna kring 

import till Enovia, strukturering i Spectra och geopositionering av verktygsmodeller.  

6.1 Import av verktygsmodeller till Enovia 

Utifrån testen med import av modeller till Enovia togs två snarlika metoder fram för att 

importera befintliga verktygsmodeller till Enovia. Metoderna bygger på de befintliga 

arbetssätten kring funktionen filebased import som redan används på vissa avdelningar inom 

Scania. Metoderna fokuserar dock mer på just import av 3D-modeller och förklarar mer 

utförligt vissa delar av importen som saknas i det existerande mer generella arbetssätten. 

Metoderna presenteras på Scanias egna Wiki i form av en How-to guide, se bilaga 1. Det som 

skiljer de två metoderna åt är när själva konverteringen från Step till Catia V5 format sker: 

innan eller under importen. När konverteringen sker innan innebär det att det går att titta på 

modellen i Catia innan den importeras och undersöka strukturen och om det är något som är 

felaktigt. Det finns dessutom en större kontroll vid importen eftersom det är möjligt att ge 

attribut till alla ingående parter och inte bara produkten som är fallet annars. Att konvertera 

innan kräver dock användandet av en licens som det bara finns en av på hela Scania vilket kan 

resultera i att den inte alltid finns tillgänglig när användaren behöver den. Att göra 

konverteringen innan tar dessutom något längre tid och är lite mer omständigt. Metoderna 

förklaras i korthet nedanför 

Konvertering sker under importen till Enovia 

 Skapa en PRC i Enovia om en lämplig ej existerar 

 Öppna Catia och starta verktyget filebased import 

 Välj de filer som ska importers (step, iges) 

 Välj att filen ska konverteras vid import 

 Fyll i de attribut som krävs, namnge modellen med det aktuella VR-numret 

 Hantera livscykelstatus för filen 

 Välj den PRC där importen ska hamna 

 Tryck import till Enovia 

Konvertering innan 

 Öppna step, iges filen med Catia (använd licens för step-konvertering) 

 Spara den konverterade filen i en mapp på datorn 
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 Skapa en PRC där importen ska hamna 

 Skapa en produkt i Catia där hela modellen kopieras in. 

 Spara denna produkt i samma mapp där Catiafilerna sparats. 

 Starta filebased import 

 Välj produkten som just skapades 

 Fyll i attribut som krävs, namnge filen (modellen) med det aktuella VR-numret 

 Hantera livscykel status 

 Välj PRC att importera till 

 Importera till Enovia 

För att kunna uppdatera importerade modeller går det antingen att editera modeller vars status 

fortfarande är InWork. Modeller som getts status InWorkFrozen är inte längre editerbara utan 

en ny version/revision av modellen får importeras. Detta sker också genom funktionen 

filebased import. 

6.1.1 Uttagning av VR-nummer i Enovia 

Som framkom av studien så sker uttagning av VR-nummer på olika sätt inom Scania. På 

chassiproduktion används fortfarande Darvinsystemet och det är ekonomiavdelningen som 

plockar ut dessa nummer. Uttagningen av numret fungerar på detta sätt även som ett 

godkännande av verktygsinvesteringen och skapar kontroll och insyn för ekonomi. För att ett 

införande av Enovia ska vara ändamålsenligt och systemet ska nyttjas fullt ut krävs det att 

processteknikerna själva skulle kunna ta ut nummer vid en nyinvestering. Det bästa vore att 

införa ett liknade system som används på motorproduktion där ett annat objektnummer (som 

inte är VR) skickas som godkännande från ekonomiavdelningen. Uttagning av VR-nummer 

sker genom att skapa en ny produkt i Catia. 3D-modellen som levereras av 

verktygsleverantören kan sedan importeras in till Enovia under det uttagna VR-numret.  

6.2 Strukturering av verktyg i pilot 

 I piloten strukturerades tio verktyg inom ett FA-område. En schematisk bild av den tänkta 

strukturen ses i figur 16. Strukturen gjordes i fem nivåer där själva verktyget i detta fall ett 

VR-objekt ligger på lägsta nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Tänkt struktur för verktyg i Spectra. 
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Strukturen lades i Reservdelsstrukturen under Truckmodulen och med frame front som 

koordinatsystem (RCS). Inga utförandevillkor sattes utan det gjordes bara en enkel 

strukturering. Namngivningen på verktygen skedde i form av VR-nummer och verktygets mer 

generella namn. Namnen blev något korta eftersom det finns en teckengräns på 30 tecken i 

Spectra. Hur strukturen ser ut i Spectra kan ses i figur 17, 18 och 19. Verktygen lades in som 

G-objekt för att kunna utnyttja kopplingen till Enovia och möjliggöra geopositionering som 

idag inte existerar för VR-objekt. Ett FA-område lades på motsvarande nivå för dagens 

Product Unit. 

 

Figur 17. De tre stationerna under FA3.2 syns längst ner i bilden. 

 

Figur 18. Här visas nivån för FA3.2.2. GP-nummer för verktygen på detta område syns längst ner i bilden. 
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Figur 19. Strukturen under FA3.2.2 visas här i två nivåer. Respektive G visas under sitt GP. Detta är den lägsta 

nivån i Spectra där verktygen finns representerade. 

6.3 Geopositionering av verktyg 

Geopositioneringen skedde genom att bygga en så kallad worklayout (en template som 

används vid konstruktion av artiklar i Catia) med samma koordinatsystem som användes i 

Spectra (frame front). I denna miljö laddades verktygsgeometrierna in efter att de importerats 

till Enovia (som g-objekt). PRC med importerade verktyg kan ses i figur 20. Kopplingen 

mellan Enovia (modellerna) och Spectra (GP) skapas genom att samma nummer tas ut i 

Enovia för modellen som togs ut i strukturen i Spectra. Det går sedan att välja den aktuella 

geopositionen som ska kopplas till modellen. 

  

Figur 20. Importerade verktyg till Enovia med samma G-nummer som i strukturen i Spectra. 

En omgivning laddades också in i form av en kylare, ljuddämpare och ram. Geoplaceringen 

av en dragare kan ses i figur 21, dragaren är här placerad mot en av skruvarna på 

ljuddämparen. Geoplacering av ett lyftverktyg till kylaren ses i figur 22. GP-numret efter 
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artikelnumret indikerar att modellen har publicerats i geo. Detta ger att om någon annan 

laddar in modellen så kommer den vara placerad enligt informationen som lagras i GP:t i 

Spectra. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 22. En dragare placerad mot en skruv på hörnet 

av ljuddämparen. 

Figur 21. Ett lyftverktyg positionerat på 

kylaren. 
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7 Analys 

Detta kapitel syftar till att analysera resultatet och frågeställningarna utifrån empiri och 

referensram. Kapitel syftar också till att visa på eventuella problem och ytterligare bitar som 

krävs för att resultatet ska kunna implementeras på Scania 

Under produktutvecklingsprocessen är det viktigt att det tidigt tittas på 

produktionsmöjligheter för den nya produkten. Enligt konstruktionsparadoxen minskar 

möjligheten till förändringar av produkten senare i utvecklingsprocessen och eventuella 

förändringar blir även kostsammare (Ullman, 2010). Enligt Ulrich & Eppinger (2007) bör en 

produktionsplan tas fram när en detaljerad design av produkten finns och innan fysiska 

prototyper skapats. Dessa båda teorier stödjer arbetet kring digital provmontering och hur 

viktigt det är att titta på producerbarhet inna det är för svårt och för dyrt att ändra på 

produktens design.  

Att arbeta utefter Design for Assembly tar kommunikationen mellan produktion och 

utveckling till ytterliggare en nivå. Att ännu tidigare i utvecklingsprocessen, kanske redan på 

konceptnivå börja titta på producerbarhet och även utgå från befntlig produktion under 

konstruktion ökar möjlighet till enkel och billig montering. Det kan dessutom leda till att 

befintliga resurser utnyttjas istället för att nya måste tas fram som passar den nya produkten.  

Scania har länge varit stolta över sitt Scania Production System (SPS) som framgånsrikt 

eliminerat kostnader och slöseri i produktionen. Dewhurst (2011) påstående om att över 70% 

av produktionskostnaderna bestäms under utvecklingsfasen visar dock på hur viktigt det blir 

att titta på slöseri, effektivitet och kostnader i ett tidigare skeda av produktens livscykel. Ett 

viktigt verktyg är just att konstruera för enkel montering (DFA) och viktig blir därför även att 

skapa möjlighet till ett närmre arbete mellan just produktion och utveckling. 

Den fysiska provmonteringen har länge existerat på Scania för att brygga mellan produktion 

och konstruktion samt för att ge konstruktörer chans att utvärdera sin konstruktion fysiskt. 

Införandet av Delmia på MSPAP skapar ett snabbare och billigare sätt att utvärdera 

produktdesign men ställer också krav på andra avdelningar att arbeta digitalt. Användandet av 

digitala verktyg som Catia är vardag för konstruktion men finns inte förankrat på samma sätt 

hos produktionsavdelningarna. För att uppnå en mer optimal DFA borde konstruktören inte 

bara titta på själva produkten utan även på de verktyg som krävs för att sätta ihop den 

eftersom verktygen kan ge begränsningar för monteringen på line. Även operatören ställer 
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krav på hur monteringen ska gå till, exempelvis ergonomiska krav, vilket ytterligare gör det 

intressant att sätta produkten/atiklarna i sitt sammanhang på line.   

7.1 Enovia -Product Data Management på Scania 

Enovia är det PDM-system som används idag på Scania. Det är framtaget av samma företag 

som tagit fram Catia vilket gör att dessa två program är väl integrerade med varandra. Enovia 

uppfyller de kriterier som ställs upp av André et al. (2009) för ett PDM-system även om det 

snarare är så att Enovia öppnas genom Catia istället för tvärtom. Enovia ger möjlighet till 

versionshantering, publicering och låsning av modeller.  

Enovia har under flera år använts som ett valv för att lagra all produktdata på Scania, främst 

används det till lagring av 3D-modeller och det finns andra gamla system för lagring av 2D-

ritningar. Att även lagring av data från produktion, främst verktygsmodeller, sker i Enovia 

känns som en självklarhet för att öka samsyn och standardiserade arbetssätt. I ett stort företag 

med komplexa produkter finns det få dokument som bara väldigt få individer behöver ha 

åtkomst till. Att lagra material lokalt på användares datorer blir därför ett stort problem vilket 

har uppmärksammats av såväl konstruktörer, provmontörer och produktionstekniker. Ett 

behov av ökad tillgänglighet för sådant som innan kanske sågs som väldigt 

produktionsspecifikt har identifierats på fler avdelningar. På avdelningen för motor och 

växellåda har Enovia införts utan större problem även om kunskapen i CAD-program sen 

innan helt saknades. 

När examensarbetet startade fanns det ingen vetskap om att Enovia användes på andra 

produktionsavdelningar. Vetskapen om detta och intervjuer med personer som använde 

systemet underlättade framtagandet av metoden för import av verktygsmodeller till Enovia. 

Speciellt som det redan fanns framtagna arbetssätt att utgå ifrån. 

Det som främst togs tillvara på för chassiproduktion var just intresset av 3D-modeller i 

Catiaformat. På andra avdelningar importerades de filer som kom från underleverantörer 

oftast i step-format som inte går att använda i Catia utan konvertering. På chassiproduktion 

finns fördelen att de numer kräver 3D-modeller av sina underleverantörer. Detta fokus på 3D 

går i linje med visionen inom Scania att minska användandet av 2D-ritningar. På chassi 

använder det sig heller inte av ritningsarkivet för 2D, ModArc. Eftersom kunskapen och 

vanan kring CAD-system är relativt liten på produktion gjordes metoden utförligare och mer 

förenklad i jämförelse med befintliga metoder. 

Införandet av Enovia på chassiproduktion är ett beslut som måste tas på högre nivå eftersom 

det kräver vissa investeringar samt utbildning för dagens personal. Införandet känns dock som 

en oundviklig konsekvens av ett överlag mer digitalt arbetssätt på hela Scania. Att ta tillvara 

på de arbetssätt som tagits fram och används på andra avdelningar på Scania skulle underlätta 

implementeringen. Ytterligare sätt att minska belastningen på processteknikerna och 

chassiproduktion skulle vara att låta verktygsleverantörerna utföra en större del av förarbetet. 

Likt Volvo skulle Scania låta underleverantörer själva leverera in direkt till databasen Enovia. 

Eftersom Scania haft ett långvarigt samarbete med Aston som dessutom levererar merparten 
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av verktygen till chassiproduktion skulle det vara ganska naturligt att de började levererar 

verktygen genom ett satellitkontor direkt in i Enovia.   

7.2 Spectra -Product Lifecycle Management på Scania 

Spectra uppfyller till viss del de krav som ställs på ett PLM-system. Spectra tillsammans med 

Enovia hanterar Scanias produktdata som struktureras i KS vars struktur styrs och förändras 

genom ECO:n. Dessa tre huvudkomponenter i ett PLM-system ställs upp av Mendel (2010). 

Spectra kommunicerar med de kundsystem där beställningar läggs och nya lastbilsvarianter 

efter kundordrar byggs upp i Spectra.  Vad som kan sägas fattas i Spectra för att Rosens 

(2010) begrepp om att hela produktens livscykel ska hanteras i PLM-systemet är att det finns 

separata system som hanterar produkten när den går ut i produktion. Spectra används främst 

under utvecklingsstadiet och kommunikationen med de produktionsverktyg som finns är till 

viss del bristfällig vilket resulterar i att mycket dubbelarbete genomförs i övergång från 

utveckling till produktion. Spectra har dessutom inget eget ”valv” för lagring av produktdata 

utan kommunicerar med Enovia för detta. 

Huvudfunktionen för PLM-system enligt Mendel (2010) och Cheung & Schaefer (2010) är att 

alla på företaget ska ha åtkomst till den senaste versionen av produktdata. Rätt person ska vid 

rätt tidpunkt arbeta med rätt material. Denna syn är väletablerad inom konstruktion, även om 

det även här finns mycket att förbättra, men är inte lika självklar ute i produktion. Eller 

snarare tanken att konstruktion och produktion ska integreras med varandra i ett gemensamt 

system är inte självklar för så många andra än just systemutvecklare på Scania. På Scania 

skulle en integrering bli extra användbar eftersom konstruktion och produktion fysiskt ligger 

nära varandra vilket är en fördel som få företag har.  

Det finns mycket data hos produktion som utveckling inte är intresserad av men när det 

kommer till just verktygsmodeller har ett naturligt intresse dykt upp. Spectra är idag det 

system som bäst hanterar strukturering av data och skapar åtkomst av data till så många som 

möjligt inom Scania. Kopplingen till Enovia där 3D-modeller lagras blir också en orsak till att 

en strukturering för verktyg bör ske i Spectra hellre än i något utav de produktionssystem som 

finns. Att det dessutom finns en struktur för serviceverktyg (RS) visar på att intresset för 

strukturering av verktyg i Spectra finns och är genomförbart. Ett alternativ till att strukturera i 

Spectra hade varit att gjort likt Volvo att bygga ett resursarkiv i hubben/Process Engineer där 

processkopplingar sparas från Delmia. Den uppenbara nackdelen med detta skulle vara att 

bara några få personer, digitala provmontörer, på Scania skulle få tillgång till strukturen 

eftersom det är bara de som arbetar med Delmia. Fördelen är att det skulle vara administrativt 

enklare att hantera strukturen i hubben. 

Strukturen som byggdes i piloten gjordes utefter hur monteringssekvensen ser ut på line. 

Strukturen byggdes utefter de önskemål som funnits bland användare och ser därför helt 

annorlunda ut mot konstruktionsstrukturen där utgångspunkten är Scanias modulsystem. En 

nackdel med att verktygen är strukturerade utefter montering och på vilket område de används 

är att det är svårare för konstruktören att rent strukturmässigt söka sig fram till de verktyg som 

används för just den komponent han/hon är intresserad av. För att avhjälpa detta problem 

skulle benämningen av FA-områden och stationer kunna göras mer informativ. Det kan också 
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tyckas att kunskapen för produktionsprocessen borde vara större hos 

utvecklingsavdelningarna. Alla konstruktörer, vilket också är fallet många gånger, borde veta 

på ett ungefär var någonstans i processen deras komponent monteras. Ökad tillgänglighet för 

produktionsverktyg skulle i förlängningen skapa ett större intresse för producerbarhet och 

dagens produktion och på det sättet naturligt överbrygga gapet mellan konstruktion och 

produktion. 

Det finns även frågan kring hur mycket omstrukturering som skulle behöva ske i strukturen. 

Denna fråga är lite svår att svara på men vad som framkom under intervjuer med 

produktionspersonal så skulle omstrukturering behöva ske vid större produktförändringar 

vilket inte sker särskilt ofta. Mindre ombalanseringar av line sker inom FA-områden och inte 

så ofta vilket heller inte skulle påverka strukturen i stor utsträckning. Det största arbete skulle 

ligga i införandet av nya verktyg och bortagning av gamla. Detta sker oftast i större omgångar 

och inte så ofta. Flertalet verktyg köps in i stöten och under resten av året köps inga nya 

verktyg in. Hantering av förändringar bör ske som idag genom ECO:n eller någon form av 

produktionsvariant av detta förändringsdokument. 

7.3 Geopositionering av verktygsmodeller 

Geopositioneringen på Scania är ett egenutvecklat system som bygger på kommunikationen 

mellan Spectra och Enovia. Det är tydligt att intresset för att kunna geopositionera verktyg 

finns på Scania. Behovet har uttryckts av flera användare samt att dagens geopositionering 

redan har utnyttjats för verktyg av motoravdelningen.  

Ska det vara någon poäng med att lagra data i Enovia ska det gå att strukturera den så att 

datan går lätt att hitta och hantera. För detta används Spectra. För att Spectra och Enovia ska 

kunna samverka krävs geostöd. Det system som finns idag fungerar bra och det enda som 

krävs är att även VR-objekt inkluderas i geo för att identifieringen av verktyg ska bli korrekt. 

I testet med att geopositionera lades verktygen in som G-objekt och positionerades med 

dagens metoder vilket fungerade utmärkt. Geopositioneringen i sig är enkel i och med att den 

görs genom Catias kommandon för positionering och sedan sker publiceringen, överföringen 

av geoinformationen till Spectra, av positionen genom några knapptryckningar. Eftersom 

positioneringen sker visuellt krävs det att det finns en konstruktionsomgivning att positionera 

mot. För de digitala provmontörerna är detta en naturlig miljö att jobba i vilket skulle kunna 

implicera att det är dessa som borde göra positioneringen. Det GP-nummer som tas ut från 

början gör att modellen hamnar i ”nollpunkten” det är sedan lätt för vem som helst att 

uppdatera GP så att positionen blir korrekt. 

Vidare går det att diskutera realismen i att positionera varje verktyg korrekt, eftersom vissa 

standardverktyg skulle kunna få 10-tals olika GP. En kompromiss skulle i detta fall vara att 

positionera dem i svävande verktygslådor eller verktygstavlor och låta konstruktören eller 

provmontören positionera dem temporärt under simuleringen. På detta sätt skulle även 

standardverktyg kunna positioneras i Catia mot en verktygstavla. Om verktygen lades in som 

parter i en produkt skulle det räcka om själva produkten strukturerades i Spectra för att alla 

verktyg skulle komma med vid en nedbrytning.  Detta skulle vara ett sätt att kringgå 

administrationen kring VR-nummer för standarverktyg. Ytterligare ett sätt att få ner 
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arbetsbördan för Scania skulle vara att lägga detta arbete på verktygsleverantörerna. Att fler 

leverantörer likt Aston själva genomför positioneringen skulle underlätta mycket. Detta skulle 

dock antagligen kräva ett ännu närmre samarbete, i form av systemutbyte, mellan Scania och 

verktygsleverantörerna för att geopositioneringen ska bli helt fullständig och kunna kopplas 

samman med Spectra. Ytterligare en aspekt att se över angående geopositioneringen är att 

modellerna måste ha en så kallad part axis för att länka modellen till GP:t i Spectra. Denna 

part axis borde skapas innan modellen importeras till Enovia för att det inte ska krävas 

uppdateringar eller nyimporter av alla modeller när geo ska tillämpas. Ett beslut om att 

geostöd ska tas fram för verktygsmodeller skulle helst tas innan befintliga modeller 

importerades till Enovia.  
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8 Slutsatser 

Detta kapitel syftar till att förankra resultatet utifrån analysen och de frågeställningar som 

ställdes upp i början av studien. 

Examensarbetets huvudmål var att ta fram en metod för hur verktygsmodeller ska importeras 

till Enovia samt visa på hur en struktur i Spectra för verktygen skulle kunna se ut. Strukturen i 

Spectra skulle även användas för att visa på hur verktygsmodeller kan geopositioneras i Catia. 

Ett annat mål för studien var att se över hur hanteringen av verktygsmodeller 

organisationsmässigt ser ut idag och vad som skulle kunna göras annorlunda.   

Ett första steg för chassiproduktion och hela Scania är att ställa tydligare och högre krav på 

sina verktygsleverantörer. På chassiproduktion har kravet om 3D-modeller ställts vilket borde 

vara en självklarhet även för andra avdelningar. Aston visar att underleverantörer är beredda 

att genomföra en större del av arbetet innan modellen levereras till Scania. Som en lärdom av 

Volvo skulle det kunna vara aktuellt att se om underleverantörer skulle kunna vara beredda att 

själva leverera in till Scanias PDM-system. På detta sätt läggs en mindre börda på 

processteknikerna och kvaliteten på ritningsunderlaget som levereras ökar. 

Idag arbetar chassiproduktion och även andra avdelningar filbaserat, d.v.s. att filer som 

kommer från externa leverantörer sparas lokalt på användarens dator. På vissa avdelningar 

som motor och växellåda har Enovia börjat användas för att lagra ritningar och modeller för 

verktyg. Att använda sig av Scanias PDM-system Enovia skapar tillgänglighet till 3D-data för 

alla som arbetar med Catia på företaget. Detta underlättar kommunikation mellan utveckling 

och produktion.   

För att utnyttja Enovia har två metoder som skiljer sig något i förfarandet tagits fram för att 

importera 3D-modeller till Enovia. Dessa två metoder utgår från de redan existerande 

metoderna för detta men har modifierats och testats ytterligare för att bättre passa behovet 

kring import av 3D-modeller. Dessa metoder går sedan även att applicera när införandet av 

Enovia är gjort i form av att även VR-nummer tas ut genom systemet.  

Ett strukturförslag för verktyg togs fram och testades i dagens PLM-system Spectra. Spectra 

används idag för att strukturera artiklar och borde därför användas även till strukturering av 

verktyg. Strukturen är uppbyggd utefter utseendet på MSP-line och utgår därmed efter 

monteringssekvensen istället för Scanias modulsystem. Denna struktur tydliggör vilka verktyg 

som används var och vid vilket monteringsmoment, vilket har efterfrågats av DTA och 

konstruktion. För att en strukturering av verktyg ska vara genomförbar på det rätta sättet krävs 
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det att geostöd för VR-objekt tas fram. Detta krävs också för att modellerna ska kunna 

geopositioneras.  

Geopositionering av verktyg är något som redan har testats på vissa avdelningar på Scania när 

ett behov har uppmärksammats. Förslaget är att större verktyg såsom fixturer geopositioneras 

och att andra mindre verktyg geopositioneras under arbetets gång när behov uppstår. Det är 

viktigt att se över det realistiska i att geopositionera vartenda verktyg eftersom ett och samma 

verktyg kan användas på fler stationer till flera moment. Ett alternativ till att geopositionera 

alla verktyg korrekt, även standarverktyg såsom hylsor, skulle vara att bygga digitala 

verktygslådor eller verktygstavlor. Vanliga verktyg kan positioneras i någon form av 

nollpunkt i rymden och så får konstruktören eller provmontören positionera dem temporärt 

under själva simuleringen. Ytterligare ett alternativ är att geopositioneringen utförs av 

verktygsleverantörerna vilket skulle kräva ett närmre samarbete systemmässigt mellan Scania 

och leverantörerna. 

Eftersom det är processteknikerna på MSPP som tar in nya verktyg, får in underlaget från 

verktygsleverantörer och har kunskapen om monteringssekvensen borde det vara de som 

hanterar de digitala modellerna. Importering av modeller till Enovia är inte ett alltför 

komplicerat moment samt att det finns stöd i framtagna metoder. Beroende på hur frekvent 

importer behöver göras kan det diskuteras om några få tekniker ska göra detta så att en mer 

frekvent användning av programmen sker hos några få personer.  

Kunskaper kring Scanias PLM-system Spectra finns inte idag inom produktion och skulle 

vara alltför resurskrävande om det skulle införas. Arbetet kring att bygga och uppdatera en 

eventuell struktur skulle helst läggas på en ny resurs eller att den läggs på någon som redan 

arbetar med Spectra. En roll för verktygssamordning som idag finns för artiklar 

(produktsamordnare) krävs för själva arbetet i Spectra. Eftersom kunskapen kring 

monteringssekvensen finns hos MSPP måste en kommunikation ske mellan teknikerna och 

verktygssamordnaren. Kommunikationen kring vad som ska läggas in i strukturen och var kan 

ske genom någon form av engineering changing order. Likt registreringen idag vid uttagning 

av nya VR-nummer skulle denna administrativa uppgift utföras när ett nytt verktygsbehov 

upptäckts. Ett ECO skulle kunna upprättas för varje projekt där alla verktygsförändringar 

kommuniceras till verktygssamordnaren. 

8.1 Rekommendationer 

 Ställa tydligare och högre krav på leveransen från underleverantörer 

 Införa användandet av Enovia på MSPP  

 Importera in befintliga modeller till Enovia 

 Ta fram geostöd för VR-objekt 

 Utnyttja det befintliga PLM-systemet för att även strukturera verktyg 

 Se över ansvarsroller kring Spectra och Enovia, kanske krävs det ytterligare resurser 

De största riskerna för att resultatet och rekommendationerna inte ska implementeras är om 

resurser inte räcker till. Att börja använda sig av Enovia kan tyckas vara något mer 

resurskrävande än dagens filbaserade arbetssätt för just processteknikerna. Utan ett centralt 
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beslut om att systemet ska införas och att extra resurser och utbildnings sätts in kan 

motivationen hos användarna bli för svag. Att ett centralt beslut tas blir ännu viktigare 

eftersom implementering av Spectra och geo måste ske tillsammans med andra avdelningar 

inom företaget. Grupperna MSPAP och MSPP kan inte själva besluta att detta ska 

implementeras eftersom det krävs resurser från andra håll samt ytterligare systemutveckling.  

En full implementering av resultatet är ett ganska stort steg för chassiproduktion att ta. För att 

orka med omställningen borde implementeringen ske i tre steg. Först införande av Enovia och 

när det fungerar och vinsterna går att se kan chassiproduktion fortsätta med att se över 

användandet av Spectra och geo.  

8.2 Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen får anses god, eftersom uppställda frågeställningarna har fått svar och målen 

har uppnåtts. I ett längre perspektiv skulle syftet uppfyllas om studiens resultat och 

rekommendationer implementerades på Scania. När arbetet med digital provmontering börjat 

sprida sig till fler avdelningar är det också värdefullt om de metoder och arbetssätt som 

implementeras även tas tillvara av dessa avdelningar i framtiden. 

8.3 Framtida studie 

Detta examensarbete gick inte ner så djupt i frågeställningen kring geopositionering utan 

utforskade bara möjligheterna kring det och ett alternativ till hur de skulle kunna göras. Denna 

fråga i sig skulle kunna utvecklas väldigt mycket kring vem det är som ska utföra 

geopositioneringen, vilka verktyg som ska geopositioneras och om det finns andra alternativ 

på hur det skulle kunna gå till. Till exempel så skulle positioneringen av verktygen behöva 

kopplas ihop med artiklarnas positioner. Om en artikel flyttas skulle verktygen eventuellt 

kunna flyttas med. 

Ytterligare frågor som skulle kunna ses över är hur produktionsverktyg överlag ska integreras 

tydligare i utvecklingsprocessen. Genom att få en bättre förståelse för dagens produktion kan 

framtida produktutveckling anpassas bättre för att utnyttja befintliga resurser. En integrering 

av de olika system som används för konstruktion och produktion som nu ses över genom 

OAS bör även lyfta frågan kring verktyg. 
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9 Metoddiskussion 

Här diskuteras lite kort om de mest väsentliga metoderna som användes under studien. 

9.1 Intervjuer/Möten 

Intervjuer har genomförts för att få kvalitativ data eftersom det är detta som krävts för att 

kunna uppnå studiens syfte. Intervjuer genomfördes med personer från flera olika avdelningar 

som kan ha intresse av studiens resultat för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Intervjuer 

skedde både för att få fram direkt fakta samt för att få fram användares åsikter och 

önskningar. Intervjuerna började på en bred front för att sedan bli mer ämnesspecifika. Detta 

arbetssätt gjorde det lätt att identifiera, under studiens gång, vad som var relevant och viktigt 

att fördjupa sig i samt vilka avgränsningar som kunde göras. Fler intervjuer hade kunnat ske 

med konstruktörer för att tydligare få fram behovet från utvecklingsavdelningen. Eftersom det 

skett intervjuer med ett 20-tal personer från olika grupper, med olika tjänster och i olika åldrar 

anses empirin väl underbyggd. 

Ett besök i Oskarshamn där DTA utförs hade också varit ett bra komplement till intervjuerna. 

På grund av tidsbrist genomfördes istället en mailkonversation med ansvarig, där det framgick 

att de brottades med liknande problem kring verktygsmodeller fast befann sig i en än tidigare 

fas än chassi. De båda provmontörerna från Oskarshamn har dessutom besökt MSPAP 

flertalet gånger för att framföra sina åsikter kring studien och DTA generellt. 

För att få ytterligare infallsvinklar som inte var kopplade till Scania genomfördes besöket på 

Saab och intervjun med Henrik Köhler. Dessa gav intressant information kring andras sätt att 

arbeta med samma program. Kontakterna rekommenderades av anställda inom Dassault 

systems vilket ger en stark relevans. Saab har ett liknande arbetssätt men verkar inom en 

annan bransch vilket gjorde det enklare att få ta del av information som i andra fall kunnats 

ses som känslig. På grund av skillnad i arbetssätt var den informationen som kom fram något 

svårare att applicera direkt på Scania.  

Telefonintervjun var ur denna aspekt mer givande. Volvo verkar delvis i samma bransch och 

intervjun genomfördes med en anställd som har jobbat direkt med hantering av 

verktygsmodeller. Det faktum att Volvo handskats med i stort sett exakt samma 

problemställning gav intervjun hög relevans, och tips och arbetssätt blev mer direkt 

applicerbara på Scania. I intervjun framkom att Volvo på vissa områden kunde uppfattats ha 

kommit något längre med arbetssättet vilket ytterligare förstärkte relevansen av intervjun 

eftersom vinsterna av en lösning kunde påvisas. 



57 

 

9.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes till största delen för att fördjupa kunskapen om det aktuella 

problemområdet. Litteraturstudien hjälpte till att definiera begrepp och teorier som oftast är 

ganska luddiga inom området för PLM och PDM. För studien användes främst nyproducerade 

artiklar som sökts upp i välkända vetenskapliga databaser. Detta stärker källornas relevans 

och validitet. De flesta källorna använde sig av väldigt snarlika begrepp och visade på att det 

råder en stor samstämmighet kring domänen vilket stärker reliabiliteten. Vad som kan sägas 

är att litteraturstudien i sig inte gav konkreta krav och råd som skulle kunnat påverka studiens 

resultat. Därav också den något ringa omfattningen av litteraturstudien. Dock så förstärkte 

litteraturstudien de argument som framkommit under studiens gång och även studies syfte. 

Litteraturstudien visade på bevis för att studien var viktig att genomföra och att resultatet 

teoretiskt sett ger viktiga vinster för ett företag. 

Litteraturstudien saknar som sagt underlag till hur metoder för hantering av verktyg i 

databaser tas fram och hur verktyg bör struktureras. Litteratur kring detta visade sig vara 

mycket svår att hitta och författaren valde därför att inte titta närmre på detta. Istället fick 

empirin täcka upp för den teori som saknades.  

9.3 Metoder kring hantering av verktygsmodeller 

Metoderna valdes utefter uppgiftsbeskrivningen och vilka program och system som används 

inom Scania. Att en metod för lagring i Enovia skulle tas fram och visualiseras genom wiki-

applikationen var givet utifrån uppgiftsbeskrivningen. Wiki-applikationen är bra på det sättet 

att den gör information åtkomlig för alla inom Scania och den ger också möjlighet till enkel 

uppdatering och editering av en metod. På detta sätt så kan den framtagna metoden efter 

implementering och utvärdering förbättras av användarna även efter examensarbetets slut. 

Testet med att skapa en struktur i Spectra gjordes för att bättre illustrera ett alternativ till 

dagens konstruktionsstruktur, även om det redan var känt att det skulle vara fullt möjligt att 

strukturera och geopositionera modellerna. Testet skulle påvisa fördelarna med att skapa 

förutsättningar för strukturering och geopositionering även för verktyg. 
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10 Diskussion 

Studiens resultat och slutsatser kan ses som självklara men ute på större företag går ibland 

utvecklingen ganska långsamt och förändringar måste bestämmas på en hög nivå. 

Eftersom Scania som helhet nu ser över sitt PLM-system finns det en chans att få med fler 

delar i systemet så att det blir mer komplett och kompatibelt med fler användare på Scania. 

Att tydligare få en koppling till produktion skulle alla vinna på och det skulle vara möjligt att 

göra sig av med några av de program/system som finns i Scanias enorma programflora. 

Genom ett införande av 3D-verktyg även inom produktion strävar företaget att arbeta mer 

digitalt och gå bort från analoga 2D-ritningar. Ett digitalt arbetssätt skulle kunna spara både 

pengar och tid. Det som fattas är ett centralt beslut om hur arbetet ska gå vidare. 

Examensarbetet har tagits fram på initiativ av användare som sett ett behov istället för att det 

är ett initiativ taget centralt. Vad som framkom under intervjuer och besök på andra 

avdelningar var att många arbetar på sin egen kammare och har identifierat problematiken och 

tagit egna initiativ för att lösa problemen på sin egen gård. Det finns därför redan arbetssätt 

och metoder men som inte kommer alla till gagn eftersom det inte kommuniceras mellan 

grupper och avdelningar.  

Examensarbetet har utgått från de befintliga system som Scania har idag och tar bara kort upp 

det nya PLM-systemet OAS i empirin. Beslutet att utgå från det nuvarande systemet 

baserades på att det fortfarande finns många frågetecken kring det nya systemet. Det skulle ha 

blivit en alltför stor uppgift att se över hur en strukturering skulle fungera i det nya systemet. 

Dessutom sker överföringen mellan systemen på ett välintegrerat sätt vilket ger att arbete 

utfört i Spectra kan implementeras i OAS.  

Det går även att kritisera studiens resultat utefter samma argument att det helt baseras på 

Scanias nuvarande system, Enovia och Spectra. För att göra en mer vetenskapligt relevant 

studie skulle det varit intressant att ställa frågan på sin spets och titta på andra program och 

system som kanske bättre kan hantera 3D-data överlag. Syftet med studien skulle då mer 

generellt behandlat metoder och sätt att hantera 3D-modeller på bästa sätt. Samtidigt skulle ett 

sådant resultat inte varit användbart för företaget eftersom det inte skulle vara realistiskt att de 

eventuellt bytte ut alla sina system. Eftersom examensarbetet är starkt kopplat till ett företag, 

Scania, så måste företagets förutsättningar i form av t ex nuvarande arbetssätt, metoder och 

resurser tas hänsyn till. Detta ger därför begränsningar i resultatet och i resultatets 
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generaliserbarhet. Resultatet av studien kan därför sägas var hur 3D-modeller hanteras på 

bästa sätt inom Scania, och hos företag med liknande system och program.  

En anledning till att Enovia och Spectra inte används i produktion så mycket kan vara att det 

inte tydligt har funnits ett behov. Det är också så att intresset från utvecklingsavdelningen 

kanske inte så starkt har uttryckts så att det satt press på produktionsavdelningarna. Det finns 

även till viss del kvar ett synsätt kring resurshållning. Ingen vill ta på sig mer arbete eftersom 

det kräver mer resurser. Det är dock tydligt att om mer resurser läggs på vissa delar kommer 

det gagna utvecklingen längre ner i kedjan. Det kan vara svårt för en processtekniker att se 

nyttan med ytterligare arbetsuppgifter när det inte direkt gagnar dem utan snarare 

utvecklingsavdelningen. Indirekt kommer dock alla främjas av bättre arbetssätt eftersom 

företaget som helhet blir effektivare. 

Scania som ett stort och komplext företag borde verkligen utnyttja den närheten som finns 

rent fysiskt mellan produktion och utveckling för att förbättra kommunikationen, 

integreringen och nyttjandet av varandras resurser. Som ett stort företag med nära samarbete 

till underleverantörer borde Scania ställa tydligare och högre krav på det som levereras in till 

företaget. Att arbetet ska ske digitalt i framförallt 3D ska företaget fortsätta sträva mot och det 

kan behövas ställas högre krav på samarbetspartners och anställda för att detta ska 

möjliggöras.  
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12 Bilaga 1 

”How to guide” framtagen för de två metoderna att importera verktygsmodeller till Enovia, 

publicerad på Scania-wiki.  
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2.1
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♦ 
• 

3 Additional
Information

• 

1 General

This wiki-page explains how to import and version supplier drawings, specifically 3D models, of
VR-tools to ENOVIA.
Two alternative approaches will be explained depending on what sort of file should be imported, V5
or Non V5.

A more general approach can be found in H039 and H101.

Theory: Import non V5-tool documents to Enovia

Related theory
Description regarding the File based import function see H101• 

Also note that all files to import need a file extension.

1.1 Prerequisites

A PRC to import the files to• 

How to create a PRC H001

V5, IGES or STEP files on disc in a folder• 

The STEP file has to have the file extension .stp and the IGES file .igs in order for the conversion to
work

2 How-to:

1. Start the file based import function.

H076_Import_supplier_drawings_(VR-tools)_to_Enovia_(MSPP)

Contents 1



2. Select folder where files to import are stored.

Make sure the folder only contains step or iges files

3. Fill attributes for import, manual (selecting cell or use ?enter value? input box) or by fetching
attributes from Enovia.

Mandatory attributes:

Scania Part Number | Part Number | Description | Part Type | Document ID
| Sheet number | Document type

Suggested attributes for VR-tools are:

Scania Part Number = VR-number, if the number only contain six digits add two
zeros before the number e.g. 00445566

• 

Part Number = Same as Scania Part Number• 
Description = Name of tool e.g. Lifting tool• 
Part type = VR• 
Document ID = New• 
Sheet number = 1• 
Document type = 3D• 

Sheet editor

Attributes can be filled in in several ways.

H076_Import_supplier_drawings_(VR-tools)_to_Enovia_(MSPP)

2 How-to: 2



Single cell

1. Click two times on the cell to edit
With at least 1sec between the clicks⋅ 

◊ 

Several cells

2. Multi select rows using ctrl and/or shift◊ 

3. Select column to edit◊ 
4. Type in or select a value in the drop down list◊ 
5. Press ?Update Selected Rows?◊ 

CSV file

1. Go to the folder of the Root Product◊ 
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2. Double click on the CSV file◊ 

3. Use excel functionality to update the attributes◊ 
4. Save from excel◊ 

5. Press ?Refresh from CSV file? to retrieve the attributes into the sheet editor
This is the only way to use attribute changes done directly in the CSV file. The file
will be overwritten by the value from the sheet editor when selecting ?Save in CSV
file?, ?Update V5 files? and ?Import to Enovia!?

⋅ 
◊ 

4. Use Save in CSV file to save the attributes.

H076_Import_supplier_drawings_(VR-tools)_to_Enovia_(MSPP)

2 How-to: 4



The attributes are stored in a CSV file in the folder selected and can be
edited in excel. This is useful to do when there are many files to import.

5. Convert to V5 format

Right click on the file and Select Convert in contextual menu to change the conversion to Y

Conversion works on .stp and .igs files and will convert to V5 format at
import.

Note If you convert a .stp structure, each part inside of the structure will get a new generated
Scania Part Number.

6. Select PRC to import to.

7. Manage life cycle status in Import

Theory: life cycle management T064

Related theory

Check the box Promote imported data to InWorkFrozen

This will make the model unable to be edited by anyone. If you later want to
edit the model don't do this step. Already imported models to Enovia that
are in status InWork can be promoted to InWorkFrozen through catia.
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Life cycle management for imported files see H053

8. PRC Structure Update

Usually you just chose to add the imported files to the current structure, but there are other
alternatives

1. Add to the current structure in Enovia
Current PRC structure is kept⋅ 
If import part exist, the instance is kept but the reference will be overwritten⋅ 

◊ 

2. Replace the current structure in Enovia
Current PRC structure is removed and replaced by the imported structure⋅ 
Only possible for PRC?s stored in the Product Classes ?R&D user? or ?P&P user?⋅ 
This option will be disabled if the PRC is not stored in Product Classes where
?Replace? is allowed

⋅ 

◊ 

9. Press Import to Enovia

10. Check you PRC for the Imported and Converted files. An email will also be sent to you when
import is finished

2.1 Alternativ flow

In this method you will firstly convert the STEP file using a license and then import
the V5 file to Enovia. This method is a bit more complicated and requiers a license
but will give you greater control and editability of the 3D model at import.

1. Convert to V5 format
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Open the STEP or IGES file using the ST1 - CATIA- STEP CORE INTERFACE 1
Product. It is very important to disable the license when you are done with
converting the file
Open Catia->Tools->Options->Sharable Products• 
Check the box for the license• 
Save the V5 file in a folder using save management, also remeber to press propagate
directory so all the parts get saved in the same place

• 

Use the license ST1 - CATIA- STEP CORE INTERFACE 1 Product

Press propagate directory after you have saved the product.

2. Create PRC CATProduct (Import PRC)
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Set ?Part Number? in properties◊ 
Use a suitable name◊ 

3. Copy the 3D model into the import PRC
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All 3D data to be imported need to be instantiated in the import PRC!

4. Paste data in import PRC

5. Save on disc in the same folder as the rest of the CAD files using save management, also
remember to press propagate directory.
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6. Start filebased import

7. Click the ?Select top CATProduct on disc? button

8. Select and open the ?Root Product? (Import PRC)

If the files are divided in sub folder, the Root Product must be located in the top
folder.

⋅ 

Background files created by the ?Filebased Import? command will be stored in the
same folder as the Root Product, e.g. the CVS file

⋅ 

◊ 
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NOTE The data must not be loaded in CATIA

9. Fill attributes for import, use the same methods as above

Mandatory attributes:

Scania Part Number | Part Number | Description | Part Type | Document ID
| Sheet number | Document type

Make sure you fill in the correct attributes for the main product (your whole model). Do not
fill in any attributes for the Import PRC. If you don't wish to make any special attributes for
all the parts within the model just make sure the Scania part number and Part numberis put
to New. By doing this Enovia will generate new numbers for these parts. The other attributes
can be put to the same as for the main product (you can keep the description to unknown).
Remember that you can enter the CSV file through excel if you wish to edit many attributes.

10. Select PRC to import to.

11. Manage life cycle status in Import

Theory: life cycle management T064

Related theory

Check the box Promote imported data to InWorkFrozen

This will make the model unable to be edited by anyone. If you later want to
edit the model don't do this step. Already imported models to Enovia that
are in status InWork can be promoted to InWorkFrozen through catia.
Life cycle management for imported files see H053

12. Handle structure update, same as above

13. Press Import to Enovia

14. Check you PRC for the Imported and Converted files. An email will also be sent to you when
import is finished
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3 Additional Information

Revision History
Release Date Author Approved by Change

#.# ####-##-## Elin Aldén Name Type of change
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