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Förord 
Denna rapport redogör för ett examensarbete genomfört under perioden från 
augusti till december år 2006. Examensarbetet är utfört under 20 veckor på 
uppdrag av lastbilstillverkaren Scania i Södertälje och är en del av min civil-
ingenjörsutbildning i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 
Uppgiften var att förfina och utveckla Scanias arbetsmodell för 
produktionsberedning, samt att föreslå framtida utveckling av metoder och 
verktyg för beredning. Inriktningen på min utbildning är vald mot industriell 
produktion och datorsystem för konstruktion och tillverkning. Innan studierna 
arbetade jag under 3 år på Scania med provning och utvärdering av verktyg för 
skärande bearbetning. 

Examinator är professor Torsten Kjellberg vid avdelningen Datorsystem för 
konstruktion och tillverkning. Handledare på Scania har varit Mattias 
Söderholm vid avdelningen för central produktionsteknik, Production Engineering 
Consulting Scania. Handledare på KTH har varit Per Johansson vid avdelningen 
Datorsystem för konstruktion och tillverkning. 

Mikael Hedlind 
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Sammanfattning 
Med beredning avses här den planering som görs för att möjliggöra och 
bestämma hur bearbetning skall utföras vid tillverkning av en enskild artikel. 
Med beredning avses även resultatet av ett beredningsarbete, vilket är en 
beskrivning av hur produktion skall utföras. Syftet med denna typ av beredning 
är att få vetskap om hur man tillverkar artikeln för effektivast produktion samt 
stödja konstruktörens arbete med att produktionsanpassa artikeln. Här återges 
mitt examensarbete med framtagning av förslag till en överskådlig grafisk 
framställning av beredningsarbetet på företaget Scania.  

Scania har sedan tidigare en beskrivning för hur det inom företaget skall 
arbetas med beredning. Beskrivningen går under namnet ’Beredning för 
Bearbetning och Plåtformning, Arbetsmodell för Scania’, men även kallad 
MPP (Machining Preparation Process). Scanias önskan är att komplettera 
arbetsmodellen med en Astrakanmodellerad grafisk beskrivning. 

Astrakanmodellering är en metod och ett språk för att skapa verksamhets-
modeller. Astrakanmodelleringsspråket har tydligt släktskap med andra 
modelleringsspråk. Särskiljande för Astrakan är huvudidén att metoden ska 
vara ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt beskriva en verksamhet. Metodens 
förvaltare har dokumenterat metoden kortfattat. Dess notation och regelverk 
är mindre utförliga relativt närbesläktade språk. 

Den grafiska beskrivningen presenteras som en processmodell för beredning. 
För att uppnå målet att den grafiska beskrivningen skall vara överskådlig och 
samtidigt vara så entydig som möjligt så kompletteras den med två 
begreppsmodeller. Det är en modell för beredningstekniska begrepp och en 
modell för modelleringsspråkliga begrepp. Modellerna definierar viktiga 
begrepp och skall användas som stöd för att tolka processmodellen för 
beredning som avsett. 

Syftet med Processmodellen för beredning är att beskriva hur beredning skall 
utföras. Synvinkel för modellen är en beredare eller annan person som arbetar 
med beredning. Processmodellen är uppdelad i delprocesser och kan 
presenteras och läsas i olika detaljeringsgrad. Processmodellen har beredningen 
som förädlingsobjekt. Den beredning som beskriver hur produktionen skall 
utföras. 

Examensarbetet har konkret resulterat i tre modeller som kan användas som 
komplement till tidigare beskrivning av beredningsarbete på Scania. Modellerna 
ger ett processorienterat modellperspektiv på arbetsmodellen för beredning på 
Scania. Arbetet har även gett mig och arbetsgruppen för MPP arbetsmodell en 
ökad kunskap och förståelse kring modellering och tolkning av modeller. 
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Abstract 
The conception machining preparation is here referred to the work that is 
done to enable and decide how machining shall be performed for one single 
type of part. Machining preparation results in a process plan for how 
production shall be performed. The purpose of this type of machining 
preparation is to achieve knowledge about how to produce the part for most 
efficient production and support the design engineer’s work within adaptation 
of the part to production. Here is described the author thesis work with 
producing a proposal for an foreseeable graphical description at the company 
Scania. 

Scania has a description for how manufacturing preparation shall be done 
within the company. The description is named in Swedish to ’Beredning för 
Bearbetning och Plåtformning, Arbetsmodell för Scania’. Translated that will 
be ’Machining preparation for machining and sheet forming, work model for 
Scania’. The description is also called MPP (Machining Preparation Process). 
Scania whish to complement the work model with an Astrakan modelled 
graphical description. 

Astrakan modelling is a method and a language to create business models. The 
Astrakan language for modelling has clear relationship with other language for 
modelling. Differential for Astrakan is the main idée that the method shall be 
an aid to describe a certain business in a simple way. Manager of the method 
has documented the method shortly. The notation and the set of rules are less 
detailed compared to closely related languages. 

The graphical description is presented as a process model for machining 
preparation. To achieve the goal that the graphical description being 
foreseeable and at the same time being as unambiguous as possible it is 
complemented with two models to define conceptions. It is one model for 
conceptions used in machining preparation work and one model for 
conceptions in modelling language. The models define important conceptions 
and shall be used as an aid to interpret the process model for machining 
preparation as intended. 

The purpose with the process model for machining preparation is to describe 
how machining preparation shall be performed. The viewpoint for the model is 
an person who is an machining preparation planner or an person who work in 
that area. The process model is divided in subprocesses and can be presented 
and read in different degrees of detail. The process model has the machining 
preparation plan as the object for refining. 

This thesis work have concretely resulted in three models that can be used as 
an complement to the prior description of machining preparation work at 
Scania. The models give a process oriented view of the work model for 
machining preparation at Scania. This work have also given me and the 
workgroup for MPP work model a increased knowledge and understanding 
about modelling and interpretation of models. 
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1 Inledning 
Med beredning avses i denna rapport den planering som görs för att möjliggöra och 
bestämma hur bearbetning skall utföras vid tillverkning av en enskild artikel. Med 
beredning avses även resultatet av ett beredningsarbete, vilket är en beskrivning av 
hur produktion skall utföras. Syftet med denna typ av beredning är att få vetskap om 
hur man tillverkar artikeln för effektivast produktion samt stödja konstruktörens 
arbete med att produktionsanpassa artikeln. Denna rapport återger mitt arbete med 
framtagning av förslag till en överskådlig grafisk framställning av beredningsarbetet 
på företaget Scania. 

1.1 Bakgrund 
Beredningsarbete är baserat på erfarenhet och kunskap om förutsättningar för 
industriell tillverkning. Yrkesrollen beredare innebär att den anställde i huvudsak har 
beredningsarbete som arbetsuppgift. Beredarens yrkesskicklighet grundar sig mycket 
på egna erfarenheter och det anses vara svårt att förmedla kunskapen till nya 
beredare. En följd av detta har blivit att arbetssätten för olika beredare skiljer sig åt.  

Scania har en beskrivning för hur det inom företaget skall arbetas med beredning. 
Beskrivningen har arbetats fram under ett drygt år och går under namnet ’Beredning 
för Bearbetning och Plåtformning, Arbetsmodell för Scania’, men även kallad MPP 
(Machining Preparation Process). Denna beskrivning blev fastställd i februari 2006 
och lanserades på Scanias produktionsenheter efter semestern 2006. 

För att ge en kontext för bakgrunden till examensarbetet ges här en kortfattad 
beskrivning av företaget Scania och Kungliga Tekniska högskolan KTH. 
Informationen är hämtad från respektive årsredovisning för 2005 och ges i 
perspektivet från examensarbetets inriktning mot industriell produktion. 

Scania AB (2006) tillverkar lastbilar för tunga transporter och bussar för 
persontransport samt industri- och marinmotorer. Under år 2005 levererades drygt 
58 400 fordon. En viktig del av verksamheten ses även vara att tillhandahålla 
produkter och tjänster inom service och kundfinansiering. Scania är verksamt i ett 
hundratal länder och har drygt 30 000 anställda, varav hälften arbetar inom 
produktion. Produktionsenheter för bearbetning och montering finns i Sverige, 
Argentina, Brasilien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Ryssland. Uppdragsgivare 
för examensarbetet har varit Scanias avdelning för central produktionsteknik, 
Production Engineering Consulting Scania. 
KTH (2006) svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och 
ingenjörsutbildning på högskolenivå. Totalt verkar vid KTH drygt 17 000 program-
studerande, över 1 500 aktiva forskarstuderande samt 3 300 anställda. Verksamheten 
är organiserad och fördelad till nio skolor. Examensarbetet görs vid Institutionen för 
industriell produktion och avdelningen Datorsystem för konstruktion och tillverk-
ning vilket tillhör skolan för industriell teknik och management. 

Samarbetet mellan KTH och Scania har länge varit väl utvecklat inom många 
områden. Inom området industriell produktion har utbildnings och forskningscentrat 
DMMS (Design and Management of Manufacturing Systems) bildats. Centrat 
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inrättades den 1 januari 2005 genom ett gemensamt initiativ från KTH och företagen 
Scania och Sandvik. DMMS verkar för en fortsatt utveckling av samarbete mellan 
företag, högskolor, universitet och industriforskningsinstitut. Syftet med DMMS är 
att säkerställa kompetens inom området avancerad maskinbearbetning. Samordning 
mellan forskningsprojekt ses som en viktig del för effektiv användning av resurser 
och kompetens. Ett av dessa projekt är ModArt (Modelldriven Artikeltillverkning). 
Inom ModArt drivs ett delprojektet kring ämnet artikelberedning. Resultatet från 
detta examensarbete blir arbetsmaterial för ModArt vid kartläggning och analys av 
hur beredningsarbete idag utförs vid projektets involverade företag. För att beskriva 
och dokumentera verksamheter har man inom ModArt beslutat att använda sig av 
Astrakanmodellering, vilket är en för Scania inarbetad modelleringsmetod. 

1.2 Problembeskrivning 
Scanias MPP arbetsmodell är till stora delar en skriftlig beskrivning. Den beskriver 
vad som skall göras i beredningsarbetet. Scanias önskan är att komplettera 
arbetsmodellen med en Astrakanmodellerad grafisk beskrivning. Tänkt syfte med en 
sådan grafisk beskrivning är att tydliggöra hur alla arbetsmoment relaterar till 
varandra. Målgruppen för den grafiska beskrivningen är de som skall läsa den 
skriftliga beskrivningen. Den grafiska beskrivningen ska ingå i arbetsmodellen och 
vara ett komplement till den skriftliga beskrivningen. Den grafiska beskrivningen 
skall även kunna användas som ett underlag för att, företagsinternt och externt, 
förmedla hur beredningsarbete utförs på Scania. Den skall också tydliggöra hur det 
standardiserade beredningsarbetet är kopplat till IT-hjälpmedel (informationsteknik), 
system och relaterade arbetsprocesser. Då examensarbetets resultat skall användas 
inom ModArt projektet skall arbetet ske kopplat till ModArt projektets ramar, mål 
och kontaktnät. En följduppgift i examensarbetet var att utreda hur andra IT-system 
på marknaden kan användas vid beredningsarbete på Scania och se vilka fördelar 
som kan nås därigenom. Idén har varit att via ModArt projektet kunna provköra 
programvara från UGS och Delmia. Men möjlighet för detta har inte funnits då 
leverans av dessa programvaror blivit försenat. Examensarbetet kom istället att 
inriktas mer på verksamhetsmodelleringen och dess frågeställningar om 
Astrakannotation vid modellering. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att Scanias beskrivning av beredningsprocessen 
förfinas och utvecklas samt att ge förslag till framtida utveckling av metoder och 
verktyg. Primärt är målet att en framtagen Astrakanmodell skall vara ett användbart 
komplement till den skriftliga beskrivningen i Scanias MPP arbetsmodell. 
Målsättningen är att minimera skillnader i olika personers sätt att tolka 
arbetsmodellen. För att uppnå en grafisk beskrivning som går att kommunicera till 
personer i olika roller och med olika bakgrund, så är ett mål att Astrakanmodellen 
skall finnas i olika detaljeringsgrad och i olika utskriftsformat. Naturligtvis är ett mål 
att komma fram till en färdig Astrakanmodell. För att avgöra när Astrakanmodellen 
kan ses som färdig, klargjordes det att modellen skall finnas i en version som är 
verifierad och validerad utav den arbetsgrupp som utarbetat Scanias befintliga MPP 
arbetsmodell. Modellen skall i den versionen även vara verifierad och validerad till en 
Astrakanmodell. 
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1.4 Avgränsningar 
Framtagen astrakanmodell skall beskriva beredningsarbetet som utförs vid Scania för 
beredning av en ny artikel. Med ny artikel avses en nykonstruerad artikel, men som 
tillverkningsmässigt ofta påminner om tidigare tillverkad artikel. För andra fall av 
beredningsarbete skall astrakanmodellen gälla i tillämpbara delar. Modellen ska gälla 
för bearbetning och plåtformning. Utförligare definition av omfånget för bearbetning 
och plåtformning återfinns i kapitel 7.1. Detta är även avgränsningarna i Scanias 
befintliga MPP arbetsmodell. Astrakanmodelleringen är avgränsad till framtagning av 
en modell som är verifierad och validerad till en första version. Ytterligare revision 
faller utanför examensarbetets omfång. 
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2 Arbetsmetodik och utförande 
Arbetsplatsen under examensarbetet har varit vid Scania i Södertälje och avdelningen 
för central produktionsteknik. Detta har på bra sätt möjliggjort daglig kontakt med 
handledare och andra erfarna personer inom beredningsarbete vid Scania. 
Avstämningsmöten med handledare från KTH har genomförts med månatliga 
intervall. 

2.1 Modellering 
Arbetet påbörjades med studier och analys av Scanias MPP arbetsmodell. Studier av 
relaterade processer som arbetsmodellen refererar till utfördes på översiktlig nivå. 
För att lära verksamhetsmodellering enligt Astrakan gick jag och Scanias handledare 
en tre dagars kurs som hölls av Lotta Hugner från företaget Guide Konsult AB. 

Genom syntes av analyserat material från MPP arbetsmodell och diskussion med 
Scanias handledare skapades några olika koncept för en MPP Astrakanmodell. Ett 
koncept valdes och ett första utkast framställdes. Detta första material presenterades 
för Per Södergren, beredare för kamaxeltillverkning på Scania, för att verifiera att 
modellkonceptet uppfyller önskemål om tydlighet och koppling till befintlig skriftlig 
beskrivning i MPP arbetsmodell. Nästa steg blev att presentera materialet för Lotta 
Hugner från Guide Konsult AB för att validera modellkonceptet till korrekt syntax 
och semantik enligt Astrakan. 

Med konstruktiv kritik ifrån mötena med Södergren och Hugner vidareutvecklades 
modellkoncept till en Astrakanmodell för hela Scanias MPP arbetsmodell. Denna 
modell presenterades som ett diskussionsunderlag för arbetsgruppen som tagit fram 
Scanias befintliga MPP arbetsmodell. Vid flertal diskussionsmöten genomfördes 
verifiering av att Astrakanmodellen framställer beredningsarbetet på det sätt som 
avses gälla i arbetsmodellen. Mellan varje diskussionsmöte utfördes omarbetning av 
Astrakanmodellen enligt beslut vid diskussionsmötena. Intervjuer och diskussioner 
gjordes även med beredare som ej varit med i framtagning av den befintliga 
arbetsmodellen. På det sättet kompletterar andras beskrivningar av beredningsarbetet 
den befintliga arbetsmodell, och blev ett underlag vid astrakanmodelleringen. Det gav 
också en uppfattning om vad som är viktigt att framhäva i en grafisk beskrivning av 
beredningsarbete. När hela Astrakanmodellen blivit presenterad inför MPP 
arbetsgrupp sågs modellen som helt verifierad. 

För att säkerställa att gemensamma begreppsdefinitioner används vid hantering av 
begrepp och notation i Astrakanmodellen framställdes två begreppsmodeller enligt 
Astrakans metod. En modell för beredningsbegrepp och en modell för notations-
begrepp. Genom att presentera MPP Astrakanmodellen tillsammans med 
begreppsmodellen för astrakannotation inför Guide konsulterna Lotta Hugner och 
Hans Willars kunde MPP Astrakanmodellen verifieras och valideras till att vara en 
giltig avgränsad delmängd av Astrakannotation. 
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2.2 Omvärldsstudie 
För att se hur beredning kan utföras på andra företag gavs möjlighet att via ModArt 
projektet göra studiebesök vid ITT Flygt i Lindås och vid Sandvik Coromant i Gimo 
och Sandviken. Besöken anordnades av Magnus Lundgren från KTH och formades 
efter ModArt projektets ändamål. Besöket till ITT Flygt var i huvudsak ämnat för 
deltagande i en genomgång av en programvara för CAM-beredning (Computer Aided 
Manufacturing). Men besöket gav även tillfälle att studera företagets produktion och 
beredningsprocess. Till Sandvik Coromant blev det tre besök. Besöken behandlade 
processberedning, CAM beredning och standard för verktygsdata. Beredare 
presenterade företagets arbetsmetodik för beredning. 

Studiebesöken gav en god inblick i hur företagen implementerat IT-system i sin 
beredningsprocess. Detta gav även ett nytt perspektiv på olika lösningar för 
datorstödd beredning och vilka förbättringsmöjligheter som finns för Scania. 
Omfattande arbete inom internationell standardisering för utbyte av data i 
produktmodeller har gjorts. Delar av detta arbete är direkt kopplat till 
beredningsarbete och ses som viktiga standarder att implementera i framtida IT-
system. Några av dessa standarder har studerats under detta examensarbete och har 
bidragit till ökad förståelse i problematiken kring utbyte av data mellan olika 
datorsystem och organisationer som involveras i en beredningsprocess. 
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3 Beredningsprocessen 
All tillverkning föregås av beredning i någon form. Även vid enstyckstillverkning av 
ett enkelt föremål behövs en idé om hur tillverkningen skall utföras. Omfattningen 
av beredningsarbetet påverkas av krav på tillverkningen. Kraven ställs genom den 
artikel som skall tillverkas. Krav från artikelns konstruktion såsom form, toleranser 
och material inverkar på hur artikeln kan tillverkas. Krav ställs även på artikelns 
lönsamhet att tillverka. Kraven på tillverkningen påverkar även inriktningen på 
beredningsarbetet. För serieproduktion med höga tillverkningsvolymer blir det en 
annan inriktning på beredningsarbetet än vid beredning för prototyptillverkning. 
Exempelvis för serieproduktion önskas stabila tillverkningsprocesser och 
beredningsarbetet får därav sådan fokus. 

Utformning av produktion kan vara styrd till användning av befintlig maskinpark, 
verktyg och bemanning. Avvägningen mellan att investera i nya resurser eller att 
återanvända befintlig är avgörande för hur produktionen kan utformas. 
Beredningsarbetets syfte att utforma tillverkningen av en artikel för effektivast 
produktion kan behöva göras med synvinkeln för produktionen i hela aktuella 
maskinparken. Detta kan leda till kompromisser mellan beredningar för olika artiklar 
för att i en helhet nå effektivast produktion för den sammantagna tillverkningen i 
maskinparken. 

Vid utformning av en produktion bör även ställningstagande göras för hur 
omkonfigurerbar produktionen behöver vara för framtida produktion. Att avgöra då 
är hur mycket och på vilket sätt framtida artiklar kan tillåtas variera från dagens. 
Intressanta faktorer är även kostnaden för eventuell omkonfigurering och livslängden 
för produktionsutrustningen. Att avgöra är även hur flexibel utrustningen ska vara 
för befintlig artikelflora i produktion. 

I ett verkstadsperspektiv kan beredningsarbete indelas i olika nivåer. Makroberedning 
innefattar fördelning av bearbetningsmoment mellan olika maskiner medan 
mikroberedning innefattar planering av bearbetningsmoment i en maskin. Makro- 
och mikroberedning är aktiviteter med mycket nära beroende, och som ofta utförs 
parallellt. Vid makroberedning utformas tillverkningsflödet genom olika maskiner 
och en struktur läggs som ger förutsättningarna för mikroberedning där arbetet i 
varje maskin utformas. Men även det omvända att utformningen av arbetet i varje 
maskin kan ge förutsättningar för utformning av tillverkningsflödet genom olika 
maskiner. Beredningsarbete kan även indelas i områdena operations- och 
resursberedning. Operationsberedning innefattar planeringen av hur artikeln skall 
tillverkas. Resursberedning innefattar planeringen av med vad artikeln skall tillverkas. 
Indelningen av makro- och mikroberedning kan även göras för områdena 
operations- och resursberedning. Likt beredningsnivåerna har också berednings-
områdena ett mycket nära beroende. 

Vanligt datorstöd för makroberedning ges vid flödesanalys. Datorstöd för val av 
tillverkningsmetod, operationsgång och verktyg ges i CAPP-system (Computer Aided 
Process Planning). Datorsystem för hantering av tillverkningsinstruktioner inräknas 
här till CAPP-system. Datorstöd för mikroberedning ges i CAM-system. Det finns 
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dock inga entydiga definitioner av dessa system, och programvaror inom dessa 
områden är ofta överlappande. 

3.1 Beredningsprocessen på Scania 
Scanias befintliga MPP arbetsmodell har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 
beredare från Scanias olika produktionsenheter i Sverige tillsammans med Mattias 
Söderholm vid Scanias avdelning för central produktionsteknik. Arbetsgruppen 
tillsattes i början av år 2004 och övergick till att vara en förvaltningsgrupp efter 
lanseringen av arbetsmodellen efter semestern 2006.  

Bakgrunden till arbetet med framtagning av arbetsmodellen var en önskan om en 
beskrivning av ett standardiserat beredningsarbete. Behovet sågs vara att förenkla 
kommunikation mellan beredare och andra yrkesroller som gemensamt arbetar i 
beredningsarbete. För personer nya i beredaryrket är tanken att arbetsmodellen ska 
underlätta introduktionen i beredningsarbetet och fungera som ett kompletterande 
stöd vid sidan om stödet från mer erfarna kollegor. Arbetsmodellen ska även fungera 
som ett stöd för beredare med lång erfarenhet i yrket genom att påminna om alla 
aspekter som ska beaktas och uppgifter som skall utföras. Arbetsmodellen är 
utformad för att användas av beredare som ett verktyg för att systematisera och 
dokumentera varje artikelberedning enligt en gemensamt standardiserad metod, och 
på det sättet bli ett stöd i det dagliga beredningsarbetet. Målet är att skapa ett 
standardiserat arbetssätt för beredning och öka den gemensamma kunskapen om 
beredningsarbete. Bakgrunden till arbetsmodellen kan även ses som en följd av ett 
förbättringsarbete enligt Scanias Produktionssystem SPS och principerna ständiga 
förbättringar och standardiserat arbetssätt.  

Arbetsmodellen är dokumenterad i en processbeskrivning med utgångspunkt att 
beredning av en ny artikel skall utföras. Vid förändring av en tidigare gjord 
beredning, skall arbetsmodellen användas i tillämpbara delar. Det finns många skäl 
till en initiering av beredningsarbete. Det kan vara en förändring av 
tillverkningsmetod, ny produktionsutrustning, kvalitetsproblem eller produkt-
utveckling. Ett beredningsarbete resulterar i instruktioner och en operationsgång för 
tillverkning av en artikel. Med operation avses här det som utförs i en maskin. 
Arbetsmodellen beskriver beredningsarbetet för beredning av bearbetning och 
plåtformning. Arbetsmodellen gäller inte för monteringsberedning. Beskrivningen 
återges i huvudsak i skrift. Ett diagram visar utefter en tidsaxel de aktiviteter som 
genomförs och information som hanteras. Som stöd i beredningsarbetet finns 
checklistor som även används för att dokumentera arbetet. 

3.2 Modelldriven artikeltillverkning 
ModArt är ett forskningsprojekt där Scania samarbetar med ett flertal andra 
tillverkande företag, systemleverantörer och forskningsinstitut. Målet för ModArt är 
att utveckla användandet av digitala modeller i produktionsutveckling. Arbetet utförs 
i fem projektgrupper. Delprojekten är inriktade på IT-stöd, beredning, produktions-
investering, fabriksprojektering och ledning, drift, och underhåll. Resultat från 
projektet skall göras användbara i en lots som skall vara vägledande i produktions-
utvecklingsarbete. Lotsen skall vara generisk och konfigureras till avsedd verksamhet. 
En användare av en lots skall utifrån en given situation vägledas till rätt 
frågeställningar och sedan till hur svaren på dessa frågor nås. 
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Användandet av digitala modeller i beredningsarbete kan på Scania och liknande 
företag utvecklas mycket. En trolig stor effektivisering kan nås genom ökad åter-
användning av artikelgeometri. Ett vanligt arbetsmoment i beredningsarbete på 
Scania idag är att från en 2-dimensionell ritning modellera artikeln, verktyg och 
fixturer i 2-dimensionell CAD (Computer Aided Design). Ett arbetsmoment som 
blivit en följd av att olika CAD system används för konstruktion och beredning. 
Ibland kan neutrala filformat användas för att återanvända viss geometri. Men någon 
problemfri konverteringsmetod har inte funnits. Återanvändning av digitala modeller 
möjliggör också ökad kvalitet och kvalitetssäkring av beredningsresultatet. 

3.3 Scanias produktionssystem 
För att vara ett konkurrenskraftigt företag så arbetar man inom Scania målinriktat 
med ständiga förbättringar och standardiserade arbetssätt och processer. Filosofier 
och principerna för detta är gemensamt för hela företaget och beskrivs i modellen 
SPS (Scanias produktionssystem). Med standardiserade arbetssätt och processer kan 
man enklare identifiera avvikelser från normalläge. Det blir också tydligare och enk-
lare att utmana processen, göra förbättringar och sedan hitta ett nytt normalläge. Stor 
vikt är lagd på individens roll i produktionssystemet. Människan ses som en viktig 
resurs och ges hög prioritering. SPS är Scanias tolkning och modell av Lean production. 

Tidigare har produktionsorter gjort beskrivningar av beredningsarbete i enlighet med 
SPS. Dessa beskrivningar av standardiserat beredningsarbete är av god kvalité men 
inte lika utförliga som den Scania gemensamma arbetsmodellen. De lokala 
beskrivningarna och den gemensamma skiljer sig även åt i avseende på hur de är 
tänkta att användas. Den gemensamma arbetsmodellen är dock mer generellt 
utformad för att användas i flera verkstäder på Scania. De lokala beskrivningarna 
kommer därmed att bli komplement till den gemensamma arbetsmodellen. 

Beredningsarbete kan medföra behov av nya maskiner, verktyg och annan 
produktionsutrustning. För att hantera investeringar av större dignitet finns en 
maskininvesteringsprocess beskriven kallad PEIP (Production Equipment 
Investment Process). Det är ett standardiserat arbetssätt som beskriver hela 
investeringsprojekt från initiering till garantiuppföljning. Det ger stöd i 
investeringsprojekt genom att redogöra för vilka krav som ställs i lagverk och 
tekniska föreskrifter. Syftet med användandet av PEIP är att investeringsprojekt blir 
genomtänkta och systematiskt genomförda. 

3.4 Effektiv produktion 
Här förs ett resonemang kring hur effektivare produktion kan uppnås och vad som 
är styrande för produktionskostnaden. Resonemanget framförs utan kvantitativa 
jämförelser. Det grundas istället på egna kunskaper och synsätt uppnådda under stu-
dier och tidigare yrkesutövande där diskussioner med flertal personer inom det in-
dustriella produktionsområdet har varit influerande.  

Produktionskostnad är direkt relaterat till inköp av material, maskiner och verktyg, 
men även personal- och lokalkostnader. Men styrande för produktionskostnaden är 
användandet av dessa resurser. Därav är det också i användandet som produktionen 
blir konkurrenskraftig. Kunskap och erfarenhet av tillverkningsprocessen blir då av-
görande för att nå effektivare produktion. Det kan tyckas vara ett trivialt 
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resonemang, men det ger utgångspunkten för varför en väl genomförd 
produktionsplanering och beredning är önskad. Valen som görs vid utformning av 
produktionen bestämmer till stor del produktionskostnaden. En svårighet att göra 
dessa val är att alla önskade beslutsunderlag inte finns. Det kan vara beslutsunderlag 
som finns efter serieproduktion startat och när det är möjligt att utvärdera 
produktionens utformning. Kan även vara beslutsunderlag som ej ses som 
ekonomiskt skäligt att ta fram. Detta är ett vanligt problem i alla verksamheter och 
vid alla typer av beslut. Det finns beslutsteori som behandlar problematiken och ger 
metoder för att göra bra beslut. Men talesättet att det är lätt att vara efterklok blir 
återkommande. För att uppnå effektiv produktion är erfarenhet och kunskap viktigt. 
Likaså är även förmåga att associera och använda erfarenhet och kunskap i nya 
situationer viktig. Detta blir förutsättningar för den svåra uppgiften att kunna 
predicera om en tänkt tillverkningsprocess blir effektiv och stabil. Resultatet blir att 
subjektiva bedömningar blir beslutsgrundande. På samma sätt krävs erfarenhet och 
kunskap i företagets produktion för att kunna göra kvalitativa utvärderingar av nya 
metoder och verktyg för tillverkning. 

3.5 Effektiv produktutveckling 
För att åstadkomma en effektiv produktutveckling måste produktionsaspekter 
beaktas tidigt i utvecklingen. Idén är att en tidigt påbörjad produktionsberedning skall 
resultera i att konstruktionen blir produktionsanpassad i ett skede där 
konstruktionsändringar är mindre kostsamma än närmare lansering. Ett begrepp som 
används för detta är Concurrent Engineering. Även vid framtagning av produktkoncept 
finns idéer om att beakta produktionsaspekter såsom kostnad och 
tillverkningsmetod. Ett begrepp för det är Conceptual Process Planning. Det finns flertal 
metoder och idéer som på liknande sätt behandlar produktionsaspekter tidigt i 
produktutvecklingen. 

Bra förutsättningar för att nå effektiv produktutveckling är god kommunikation och 
känd arbetsmetodik hos alla involverade. Scania har standardiserat sitt arbetssätt för 
produktutveckling och beskrivit den i en modell kallad PD-processen (Product 
Development). PD-processen hanterar även förutveckling av nya produkter och 
kvalitetsproblem på introducerade produkter. För PD-processen finns en arbetsplan 
och regelverk att organisera och styra arbetet efter. 

En svårighet med att utföra beredningsarbete på ett tidigt konstruktionsstadium är att 
många varianter av konstruktioner, tillverkningsmetoder och maskinparkslösningar 
behöver hanteras samtidigt. Många aspekter skall då vägas samman för att kunna ta 
beslut som ger underlag för vidare arbete. Möjliggörande för sådan arbetsmetodik är 
gemensamt överenskomna arbetsmetoder och kommunikationsvägar. MPP 
arbetsmodellen är samordnad med PD-processen genom tydliga faser i arbetet. MPP 
är som tidigare nämnt en arbetsmodell för beredning av en ny artikel vilket resulterar 
i förslag på produktionsanpassning av artikeln. 
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4 Verksamhetsmodellering 
En modell kan ses som en representation och beskrivning av något reellt. Modeller är 
då förenklingar av verkligheten i syfte att framhäva viktiga delar från andra mindre 
relevanta delar. Avgörande vad som är relevant bestäms genom definition av 
modellens syfte och synvinkel. Huvudsyfte med en verksamhetsmodell är dock att 
förmedla kunskap om den beskrivna verksamheten. En modellerad verksamhet kan 
vara befintlig eller en framtida verksamhet. Behov av verksamhetsmodellering 
uppstår när en verksamhet behöver beskrivas och kommuniceras. Modeller kan 
användas för att granska och förstå en verksamhet, men även för att specificera och 
ställa krav på en verksamhet. Hur modellen ska användas är avgörande för modellens 
utformning. 

Det finns flertal olika modelleringsspråk som utvecklats och influerat varandra. 
Astrakanmodelleringsspråket har tydligt släktskap med IDEFØ, IDEF3 och UML. 
Dessa och andra modelleringsspråk har alla fördelar och nackdelar. Gemensamt för 
modelleringsspråk är att med språket följer en metod att producera modellen. 
Modellens syfte och synvinkel är återkommande frågor som skall ställas under 
modelleringen. 

4.1 Kommunikation 
Kvalitén på kommunikation av information är beroende av informationens tolkning. 
Då ett budskap skall överföras till en mottagare är det väsentligt att ett gemensamt 
språk används. För kommunikation via modeller är det av stor vikt att tolkning av 
modellerna görs enligt modelleringsspråkets regler. Behov kan även finnas för att 
definiera begrepp som användas i informationen som kommuniceras genom en 
modell. 

Kvalitén på en modell kan bedömas på hur väl modellen följer regelverket för dess 
språk. Ett modelleringsspråk kan sägas bestå av dess notation och ett regelverk som 
styr användandet av språket. Regelverket kan indelas i syntax, semantik och 
pragmatik (Eriksson och Penker, 2000). Nedan ges en kort beskrivning av delarna 
notation, syntax, semantik och pragmatik. Kapitel 4.2.1 Funktionsmodellering enligt 
IDEFØ kan även läsas som ett exempel på en utvärdering, bedömning och 
beskrivning av IDEFØ enligt denna beskrivna indelning. 

4.1.1 Notation 

Ett modelleringsspråks notation innehåller de symboler som kan användas i 
modellen. Notationssystemet används för att beskriva modeller, men är också 
avgörande för modellers utformning. 

4.1.2 Syntax 

Syntax för ett modelleringsspråk anger reglerna för hur språkets symboler ser ut och 
hur de kan kombineras. En modells syntaxiska kvalitet anger hur väl modellens 
symboler överensstämmer med språkets syntax. 
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4.1.3 Semantik 

Semantiken för ett modelleringsspråk anger reglerna för hur symboler ska tolkas 
enskilt och i ett sammanhang med andra symboler. En modells semantiska kvalitet 
anger hur väl modellen överensstämmer med verkligheten. 

4.1.4 Pragmatik 

Pragmatiken för ett modelleringsspråk anger reglerna för hur språket ska användas. 
En modells pragmatiska kvalitet anger hur väl modellen kan användas och förstås av 
användare av modellen. 

4.2 Modellering enligt IDEF 
En väl använd och utbredd familj av standardiserat modelleringsspråk är IDEF 
(Integration Definition). Inom IDEF görs en distinktion mellan modell och 
beskrivning. Modeller anger vad som görs. Beskrivningar anger hur något görs. 

4.2.1 Funktionsmodellering enligt IDEFØ 

IDEFØ är en metod och ett modelleringsspråk för att skapa funktionsmodeller.  
Funktionen som modelleras kan exempelvis vara gällande för en aktivitet, process 
eller transformation. IDEFØ är standardiserad (FIPS, 1993) och utgiven av NIST 
(National Institute of Standards and Technology) vilket är en standardiserings-
organisation i USA. Notationen är mycket väl beskriven och språket har mycket väl 
reglerad och dokumenterad syntax, semantik och pragmatik. En IDEFØ modell 
består av tre typer av informationspresentationer. Det är grafiska diagram, text och 
en ordlista. Det grafiska diagrammet är den huvudsakliga komponenten. Följande ges 
en kortfattad beskrivning av ett grafiskt diagram i avseende på indelningen notation, 
syntax, semantik och pragmatik. 

Notationen är enkel och består av endast av boxar och pilar. Text används för att 
namnge och identifiera använda boxar och pilar. 

Syntaxen är också mycket enkel. Boxar ritas som en rektangel och namnges med en 
beskrivande benämning innehållande ett verb. För identifikation ges även varje box 
ett nummer i högra nedre hörnet. Pilar ritas med heldragen linje som avslutas med en 
fylld pil. Boxar sammanbinds med pilar. En pil kan delas upp till flera pilar och flera 
pilar kan förenas till en pil. Namngivning görs med substantiv och texten placeras vid 
sidan om pilen. 

Semantiken är i grunden även den enkel, men kräver mer kunskap för att kunna 
tillämpas vid modellering och tolkning av en modell. En box utgör en funktion och 
pilar utgör funktionens gränssnitt till andra funktioner. Funktioner opererar med 
samtidighet. En funktion kan delas upp i delfunktioner som modelleras på samma 
sätt som hela funktionen. För att formulera en funktion används gränssnittet till att 
begränsa och utforma funktionen. Genom gränssnittet anges vad som tillförs och 
vad som lämnar funktionen. Något som tillförs en funktion representeras med en pil 
som pekar in mot boxens vänstra sida. Något som lämnar en funktion representeras 
med en pil som pekar ut från boxens högra sida. Genom gränssnittet anges även vad 
som styr funktionen och mekanismer för möjliggörande resurser eller anropning av 
annan funktions egenskaper som ska ärvas. Något som är styrande för en funktion 
representeras med en pil som pekar in mot boxens övre sida. En mekanism som är 
en möjliggörande resurs representeras med en pil in mot boxens undre sida. En 
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mekanism som är en anropning av en annans funktions egenskaper, som ska ärvas, 
representeras med en pil ut från boxens undre sida. 

Pragmatiken är väl beskriven i standarden och är mycket omfattade. Standarden ger 
metoder för att modellera och utvärdera funktionsmodeller. Det krävs dock god 
modelleringserfarenhet och kunskap om IDEFØ för att kunna använda metoden 
och språket effektivt. Funktionsmodellering kan användas för analys av en funktion. 
Funktionsmodellering kan även användas för kravställning på ett systems funktion. 
Vid modellering kan en funktion beskrivas mer och mer ingående genom att använda 
delfunktioner som i sin tur ytterligare kan indelas i delfunktioner. Modellerings-
språket medger skapande av mycket koncisa modeller. Som en följd av det finns ett 
känt problem. Person som skall läsa och tolka modellen behöver vara kunnig inom 
ämnesområdet som modellerad funktion omfattar. Ett annat känt problem är att 
modellen felaktigt kan tolkas som en sekvens av aktiviteter utan samtidighet. IDEFØ 
har inget stöd för att modellera sekvenser. En IDEFØ modell anger istället på vilket 
sätt delfunktioner relaterar till varandra. 

4.2.2 Processbeskrivning enligt IDEF3 

IDEF3 (Mayer et al., 1995) är en metod och ett beskrivningsspråk för att skapa 
strukturerade beskrivningar av processer. Beskrivningarna består av grafiska 
scheman. IDEF3 beskrivningar visar hur ett system uppför sig och vad det utför 
under givna förhållanden. Två olika beskrivningssätt anges i metoden och språket för 
IDEF3. Det går att göra beskrivningen processorienterad eller objektorienterad. För 
att ge beskrivningen en skildring av vilken samtidighet som gäller mellan händelser 
kan aktiveringsschema användas. En processorienterad beskrivning anger relationer 
mellan processer med logikkopplingar. En objektorienterad beskrivning anger 
objekts statusförändringar eller transformationer. Möjlighet finns att relatera 
statusförändring och transformationer till processer. 

Notationen är mycket väl beskriven och språket har mycket väl reglerad och 
dokumenterad syntax, semantik och pragmatik. Notation för IDEF3 presenteras med 
27 stycken grundsymboler. Till det finns även alternativa symboler. Sammantaget blir 
IDEF3 ett verktyg för att entydigt beskriva processer. Men beskrivningarna kan 
också bli svåra att tyda då små skillnader mellan olika symboler gör en stor skillnad i 
beskriven process. 

4.3 Modellering enligt Astrakan 
Inom ModArt projektet har man valt att använda Astrakanmodeller för att beskriva 
processer och använda begrepp inom processerna. Det är företaget Astrakan 
strategisk utbildning AB som undervisar i metoder och förvaltar metod-
dokumentation för att framställa Astrakan modeller. Det är alltså ingen standardi-
seringsorganisation som gör detta. Astrakanmodeller är istället en utveckling av 
modelleringsspråk såsom IDEFØ, IDEF3 och andra inom området. Likheter finns i 
notationssätt och tankegång. Särskiljande för Astrakan är huvudidén att metoden ska 
vara ett hjälpmedel att på ett enkelt sätt beskriva en verksamhet. Metodens 
dokumentation är kortfattad och dess notation och regelverk är mindre detaljerat. 
För notation och regelverk är det uttalat att det tillåts en mindre strikt tolkning, vilket 
skall ge mer frihet vid utformning av modeller. Tyngd ligger istället på att framställa 
en modell som är lätt att kommunicera. Astrakan strategisk utbildning AB har i ett 
presentationsmaterial (2006a) uttryckt sig på följande sätt. 
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Det utan jämförelse viktigaste språket för verksamhetsutveckling överhuvudtaget, världen runt, i 
alla verksamheter, kulturer och situationer är det aktuella naturliga verksamhetsspråket!  Det är 
alltså detta språk som i första hand ska nyttjas och stärkas. 
Men en sådan utgångspunkt för skapandet av ett modelleringsspråk kan metodens 
och språkets dokumentation medvetet vara relativt odetaljerad. I befintlig 
dokumentation framställs en grund för notation med ett löst definierat regelverk. 
Nedan gjorda beskrivningar blir därmed en avgränsning av möjlig Astrakan-
modellering av modeller. 

4.3.1 Begreppsmodell 

Begreppsmodellers syfte är att definiera begrepp som används inom det studerade 
området. Begreppsmodellen i detta arbete är framtagen för att undvika 
misstolkningar av beredningsprocessens beskrivning. Syftet är att definiera använda 
begrepp inom processmodellen och den bakomliggande arbetsmodellen. I MPP 
arbetsmodell har definitioner gjorts för begreppen bearbetning, plåtformning, 
operation och prototyp. För begreppet operation så finns det inom Scania skilda 
begreppsuppfattningar. Även inom Sandvik Coromant och KTH så finns 
begreppsskillnader. Gemensamt är att en operation är en beskriven mängd av 
tillverkningsmoment som behövs för att färdigställa artikeln. När begreppet 
operation diskuteras följer alltid begreppet tempo som en referens. Dock är tempo 
ett lika odefinierat begrepp som operation. Begreppsskillnaderna upplevs dock inte 
som ett problem av personer som dagligen använder begreppen. När dessa ord sätts i 
ett längre sammanhang så ges ofta vad som avses. Men när man skapar en 
processmodell och använder sig av korta processbeskrivningar så framgår det inte 
alltid vad som avses. Begreppsskillnaden behöver inte orsaka något problem i den 
processmodell som presenteras nedan. Modellen kan bli giltig ändå, men kan också 
bli ogiltig. Modellen är uppbyggd efter en begreppsdefinition. Denna definition 
måste den som läser modellen vara införstådd i för att minimera feltolkningar. Vid 
fallstudier inom här gjord begreppsanalys så identifierades några begreppssyftningar 
som överensstämmer med arbetsmodellens skriftliga definition, men inte med vad 
som avses i arbetsmodellen. I begreppsmodellen ges ett förslag till utförligare 
definition som mer stämmer överens med vad som avses i arbetsmodellen. 

Begrepp är i begreppsmodellen grafiskt representerade med rutor. För definiering av 
begrepp relateras de till varandra. Relationerna representeras av pilar. Sambandstypen 
definieras i text vid pilen och anger även förhållandet mellan begreppen. 
Sambandstyp inom parantes anger en relation i pilens motsatta riktning. 
Begreppsmodellen är här uppbyggd i en typ av hierarki för begreppets betydelse 
inom processmodellen. (Astrakan Strategisk Utbildning AB, 2003) 

Frågeställningar kring notationsregler för Astrakans semantik, pragmatik och syntax 
har diskuterats med Astrakanmodellerare från Guide, KTH och Scania. 
Diskussionerna har varit mycket givande då det finns relativt lite utav stringent 
notationsbeskrivning för verksamhetsmodellering enligt Astrakan. De dokument som 
finns att tillgå framställer Astrakannotationen på ett relativt fragmentariskt och ibland 
motsägelsefullt sätt. I examensarbetet har en mer tydligt avgränsad definition av 
syntax och semantik använts. För att beskriva denna definition har en 
begreppsmodell enligt Astrakans metod framställts. 
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4.3.2 Processmodell 

Processmodellens syfte är att beskriva hur processer och dess delprocesser är 
kopplade till varandra. Den skall även visa kopplingar till relaterade processer och 
system. En process definieras här som en aktivitet som under en viss tid utför 
tillståndsändring och förädling av objekt, där förädling är en mervärdesskapande 
verksamhet för processens kund. En process skall också vara en återkommande 
repetitiv aktivitet. Företaget Astrakan (2006b) har framställt följande definition. 

En process avser ett mönster för ett repetitivt skeende, där agerande avses leda till att tillstånd hos 
objekt i verksamheten förändras på så sätt att mervärde skapas. Skeendet kan studeras ur olika 
perspektiv och kan uppvisa mycket stora variationer, men på någon abstraktionsnivå eller ur något 
perspektiv skall ett tydligt mönster kunna skönjas. 
En process kan indelas i delprocesser som är av samma klasstyp som 
huvudprocessen, dvs. delprocesser har samma definition som huvudprocessen. 
Därav kan en delprocess indelas i ytterligare delprocesser. En process startar om det 
finns inmatning av objekt. Processen stannar då inmatning upphör och objekten är 
färdigprocessade. För en uppstartad process är alla delprocesser aktiverade. En 
aktiverad process kan vara pågående eller avvaktande. Processer beskrivs med 
aktiviteter och delprocesser. Aktiviteter är samtidiga, men inordnas sekventiellt. 
Sekvensen är inte ett stegverk och beskriver inte ett förlopp i tiden. Direkt då 
utmatning av förädlingsobjekt börjar ske, kan nästföljande aktivitet i sekvensen 
påbörjas. Föregående aktivitet behöver inte vara avslutad. 

Processer och aktiviteter är i processmodeller grafiskt representerade med gröna 
pilar. Figur 4.1 visar grundnotation enligt Astrakan för en process och dess 
omgivning. För aktiviteter är pilen är fylld med grön färg. Det finns olika typer av 
relationer mellan processer. Samma typer av relationer finns även mellan aktiviteter. 
Följande beskrivs relationstyperna kring en process. Relationspilens riktning och 
orientering kring en processpil anger relationstypen. Relationerna kan ange objektet 
som processen förädlar. Relationer kan även ange objekt som styr en process eller 
vilket typ av objekt som möjliggör processen. En relation representeras av en pil. 
Styrande relationer pekar mot processpilen ovanifrån. Resurserrelationer pekar till 
eller från processpilens undersida. (Astrakan Strategisk Utbildning AB, 2004) 

 
Figur 4.1 Grundnotation för en process enligt Astrakan 

Objekten som hanteras kan vara sakobjekt eller informationsobjekt. Objekt kan agera 
som förädlingsobjekt, styrande eller en resurs för en process eller aktivitet. Det är 
alltid från mottagande process eller aktivitet som objektets agerande anges. Av detta 
följer att ett förädlat objekt från en process eller aktivitet exempelvis kan bli styrande 
för en annan process eller aktivitet. Det förädlade objektet kan även delas och 
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exempelvis agera förädlingsobjekt för en process, styrande för en andra process och 
vara en resurs för en tredje process. 

Genom de olika typer av relationer kan kopplingslogik byggas upp med aktiviteter 
och processer. Kopplingslogiken anger beroendet mellan olika processer och olika 
aktiviteter. Figur 4.2 visar en process beskriven med endast aktiviteter. Alla fyra 
aktiviteter utförs med samtidighet. Aktivitet A ligger i serie med de parallella 
aktiviteterna B och C. Kopplingslogiken ger att aktivitet B och C är oberoende av 
varandra, men är båda beroende av objekt A från aktivitet A. 

 
Figur 4.2. Kopplingslogik 
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5 Kartläggning, analys 

5.1 Scanias arbetsmodell för beredning 
Scanias framtagna processbeskrivning för tillverkningsberedning av artiklar som skall 
bearbetas eller formas bygger på följande 6 steg. 

• Initiering  

• Förstudie 

• Utveckling 

• Verifiering 

• Införande 

• Avslut 

Stegen kan ses som olika faser i en beredningsprocess. Fasernas namn är tagna från 
en, internt på Scania, generell modell för projekt. Indelning av beredningens faser är 
koordinerat till PD-processen och dess fasindelning som bygger på samma generella 
modell för projekt. Men det görs ej någon uttryckt synkronisering av fasövergångar 
inom en beredningsprocess och inom en relaterad PD-process. Implicit 
synkronisering finns dock via gemensamma kontrollpunkter i respektive process. 
Processbeskrivningen är gjord i skrift och finns i ett kompendium om 13 sidor. Till 
beskrivningen finns 5 bilagor och en schematisk framställning av 
beredningsprocessen längs en tidsaxel. Som arbetsstöd används avstämningslistor 
med uppgifter för beredare att utföra inom tre stycken av stegen. Bilagorna 1, 2 och 3 
innehåller checklistor för arbete i stegen för förstudie, utveckling och verifiering. 
Bilaga 4 behandlar framtagandet av operationsgång. Bilaga 5 gäller för prototyp-
framtagning inom stegen för utveckling och verifiering. 

5.1.1 Dokumentering 

Ett beredningsarbete resulterar i en plan över hur en artikel skall tillverkas. Om 
beslut tas att artikeln skall tillverkas internt på Scania skall kompletta preliminära 
arbetsinstruktioner upprättas. När produktionens utformning är utprovad och 
fastställd kan även arbetsinstruktioner färdigställas. Arbetsinstruktionerna blir sedan 
den enda dokumentering av operationsgång, valda verktyg och fixturer som finns. 
Dokumentering av hur maskiner skall utföra en operation blir genom skapade NC-
program (Numerical Control), vilket innehåller information om verktygsbanor och 
verktygsdata. Någon ytterligare dokumentering och beskrivning av den utformade 
produktionen görs ej i beredningsarbetet. Dokumentering av verktyg och fixturers 
utformning görs av verktygskonstruktör genom de CAD modeller och ritningar som 
tagits fram. Maskiners placering dokumenteras av produktionstekniker genom de 
maskinlayouter som tagits fram för utvärdering och analys av produktionsflödet. 
Dokumentering av beredningsarbetet görs via checklistorna från MPP arbetsmodell. 

5.1.2 Arbetsinstruktioner 

Arbetsinstruktioner hanteras i ett system kallat ArtHur. För arbetsinstruktioners 
utformning finns inga utförliga krav eller rekommendationer. Produktionsorter och 
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olika verkstäder skapar och hanterar arbetsinstruktioner på skilda sätt. Skillnader 
finns även mellan beredare i samma verkstad, dock är den skillnaden relativt liten. 
Skillnaderna har uppkommit genom ej samordnad utveckling. Olika verkstäder har 
olika typer av maskinpark och artiklar som tillverkas. Dessa olikheter har lett till 
utveckling av hantering och utformning av arbetsinstruktioner efter vardera verkstads 
behov och förutsättningar. MPP arbetsmodell är inte ett försök att samordna denna 
hantering och utformning till något gemensamt sätt. Skillnaderna ses heller inte som 
något problem. Utveckling begränsas dock av ArtHur systemets uppbyggnad och 
struktur. Figur 5.1 beskriver en övergripande struktur i ArtHur. Förlagan till figuren 
finns i ett Scania internt dokument (Nyström, 2003) som ger en överblick över 
ArtHur systemet. Förlagan är omarbetad till en figur enligt Astrakannotation med 
avsteget att den undre delen av varje begreppsruta, som är avsett för attribut och dess 
avbildning, istället anger ett exempel på begreppet som nämns i rutans övre del. 

 
Figur 5.1. Begreppsmodell för övergripande struktur i ArtHur. 

Arbetsinstruktioner i ArtHur består av fyra olika typer av huvuddokument. Det är 
bearbetningsdokument, korrektörsdokument, riggningsdokument och kvalitets-
styrningsdokument. Det finns inget krav på att dokumenten skall finnas för varje 
tempo. Det är beredaren som avgör när ett dokument behövs för att beskriva ett 
tempo. Beredaren avgör också vilka typer av dokument som behövs och hur de skall 
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utformas. Varje verkstad har riktlinjer och krav på hur utformningen skall vara. 
Nedan beskrivs de olika typer av huvuddokument.  

• Bearbetningsdokumentet 
Innehåller ritning på artikeln i förenklad och avskalat utförande i avsikt att 
endast behandla aktuell bearbetning. Ritningen anger de mått och krav som 
ska vara uppfyllda efter genomfört tempo. 

• Riggningsdokument 
Visar vilka verktyg och fixturer som ska användas och var de skall monteras i 
maskin. Dokumentet visar också hur artikeln ska spännas upp genom att 
markera anslagspunkter och placering i fixtur. 

• Kvalitetsstyrningsdokument 
Anger vilka mått som ska mätas, mätfrekvens och mätdon. 

• Korrektörsdokument 
Anger de mått och ytor som ett verktygs korrektör påverkar. 

Som tillägg till huvuddokumenten finns underliggande verktygsdokument. 
Verktygsdokument beskriver ett verktygs uppbyggnad med dess ingående delar och 
anvisning hur verktyget skall ställas in. Ett verktygsdokument kan refereras från flera 
olika huvuddokument, vanligtvis riggningsdokument. ArtHur-systemet kan även 
generera rapportdokument. En rapport är en förformaterad vy av information som 
avgränsats enligt givna kriterier. En typ av rapport är en lista över operationer och 
tempon med tillhörande attribut och information om antalet huvuddokument som är 
kopplade till varje tempo. Kriterierna kan även ställas genom sökning på exempelvis 
ett verktyg. Sökresultatet presenteras i en rapport som i det fallet visar var ett verktyg 
används i produktionen. 

Dokumenten hanteras med kvalitetssäkring och med spårbarhet. Varje sida i ett 
dokuments sidhuvud innehåller information som identifierar dokumentet. 
Informationen beskriver när dokumentet är giltigt och vem som är ansvarig för dess 
giltighet. Samtliga huvuddokument innehåller följande uppgifter. 

• Artikelnummer 

• Operationsnummer 

• Artikelbenämning 

• Tempobenämning 

• ECO-nummer 

• Maskins identifikationsnummer 

• Utskriftsdatum 

• Ansvarig beredare 

Målet med arbetsinstruktionerna är att de skall vara lätta att läsa och förstå. Önskat är 
att minimera olika tolkningar och missförstånd. En utveckling som skett för att nå 
detta mål är att kombinera de olika dokumenten till ett dokument som på ett mer 
samlat sätt utgör arbetsinstruktionen. Under några års tid har några beredare angett 
kvalitetsstyrningsinformation på bearbetningsdokumentet där det varit möjligt. Det 
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anses att en bättre förmedling av instruktionerna erhålls. I enlighet med SPS görs 
liknande förbättringar ständigt. Diskussioner förs även kring hur man skall driva 
arbetet med att göra instruktioner mer lättlästa. Exempelvis har utformning av 
kvalitetsstyrningsdokument varit inriktat på att tydligt förklara hur mätning ska 
utföras. Instruktioner är gjorda med information som även ses tillhöra baskunskap i 
mätteknik och tillverkningsteknik. Det kan även ses som en överarbetning av 
instruktionerna. Vissa anser att följden blir att det uppstår en övertro till 
arbetsinstruktionens exakthet och ett misslyckande med målsättningen att minimera 
olika tolkningar och missförstånd. Det är orimligt att i varje dokument ge 
uttömmande information om den mätteknik och tillverkningsteknik som ska 
tillämpas. Krav på förkunskaper bör därför definieras och beaktas när 
arbetsinstruktioner utformas. 

5.1.3 Indelning av operation och tempo 

En allmänt vedertagen indelning av en produktions utformning görs med begreppen 
operation och tempo. Hur indelningen skall göras finns det ingen standard för. 
Scania har i ArtHur-systemet strukturerat tempon underordnat operation. En artikel 
ges en operationsföljd där varje operation indelas i tempon. Vid makroberedning är 
det allmänt även den vanligaste indelningen. Vid mikroberedning så är det allmänt 
vanligare med den omvända indelningen där operation underordnas ett tempo. 
Strukturen i ArtHur är troligen en följd av att beredare på Scania är mer inriktade på 
makroberedning. 

Olika verkstäder har i ArtHur systemet gjort olika definitioner av omfattning för en 
operation och ett tempo. En variant av definition är att arbetet vid en maskin utgör 
en operation. Ett tempo blir ett delmoment där artikeln förädlas. Förädling kan 
exempelvis vara någon typ av bearbetning, kontroll eller rengöring. Tempon indelas 
på det sätt som artikeln fysiskt förflyttas. Mellan varje uppspänning i en maskin ses 
då ske en sådan förflyttning. En annan variant av definitionen är att varje typ av 
bearbetning utgör en operation, oavsett antalet maskiner. Typ av bearbetning kan 
omfatta exempelvis svarvning eller fräsning. Det kan också utgöra en mer 
övergripande gruppering som exempelvis mjuk bearbetning innan härdning av 
artikeln, vilket kan utgöra både svarvning och fräsning. I ArtHur-systemet används 
det även fler definitioner för omfattning av operation och tempo. Detta innebär en 
skillnad vid skapandet av instruktionerna och dess hantering. Genom kodning av 
operationer och tempon ges styrning av vilken information som skall behandlas vid 
exempelvis kostnadskalkylering. Kodning används även för att markera alternativa 
operationer och tempon som kan användas vid behov, exempelvis om ordinarie 
utrustning havererat. Alternativa operationer och tempon beskrivs i övrigt på samma 
sätt som ordinarie arbetsinstruktioner. 

Skillnaderna mellan de olika sätten att indela operation och tempo anses inte skapa 
några problem för kommunikation mellan olika verkstäder eller användare av 
arbetsinstruktionerna. När begreppen sätts i ett sammanhang så ges ofta vad som 
avses med respektive begrepp. Skillnaderna är troligen en konsekvens av friheten i 
ArtHur-systemet kombinerat med de skillnader som finns mellan olika verkstäder. 
En transfermaskin med flertal bearbetningsstationer i samma maskin ger en naturlig 
indelning till att varje station utgör ett tempo. För en maskin som endast används för 
bearbetning i en uppspänning så blir det vanligtvis endast ett tempo i en operation, 
om en operation skall utgöra arbetet vid en maskin. Att uppdela en operation i endast 
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ett tempo kan då ses som meningslöst. Mer naturlig indelning kan då tyckas erhållas 
om en operation omfattar flera maskiner med samma övergripande typ av 
bearbetning, exempelvis en operation för all skärande bearbetning innan härdning av 
artikel. För en sådan indelning blir tempo det arbete som utförs i varje maskin. En 
reflektion kan göras på benämningen fleroperationsfräsmaskin som tyder på att flera 
operationer kan utföras i samma maskin. Där avses operation i den bemärkelse som 
används vid mikroberedning. Begreppet bearbetningsoperation, där prefixet 
bearbetning, är vanligt använt för denna typ av operation. 

En intressant definition av operation och tempo begreppen har gjorts i Scania interna 
projektet PRINCE (Production Related concept and Information models for Catia 
archivE). Projektet har gjort definitioner av begrepp för produktionsresurser att 
användas i CATIA V5 system, vilket är en programvara från företaget Dassault 
Systemes. Från ett dokument (Sjöberg, 2005a) från PRINCE projektet återges här 
framtagen definition av begreppen operation och tempo. I definitionen refereras det 
även till en begreppsdefinition utgiven av CIRP (College International pour la 
Recherche en Productique), vilket är en internationell akademi för produktionsteknik. 

• Operation 
En definierad, repeterbar produktionsaktivitet. En operation kan vara 
gjutning, bearbetning, montering, artikelhantering, validering, (maskin-
/fixtur-/verktygs-) riggning eller annan underordnad aktivitet associerad med 
produktion. CIRP definition: A defined action, i.e., the act of obtaining a 
result from one or more work elements. Referens görs även standarden 
ISO/DIS 10303-240:2004(E) och dess begrepp: Manufacturing activity. 

• Tempo 
Ett tempo är en delaktivitet som ingår i en operation. En operation kan bestå 
av en eller flera tempo. CIRP definition: process step, syn. Work element. In 
process planning, it is a single task to be performed that cannot be 
subdivided. 

Den övergripande strukturen följer samma struktur som i ArtHur-systemet där en 
operation indelas i tempon. Dock finns en mer avgränsad indelning av begreppet 
operation beskrivet i en begreppsmodell (Sjöberg, 2005b) från PRINCE projektet. 
Samband är satt mellan en operation och en maskins inställning med en uppsättning 
av verktyg och fixtur. Sambandstypen leder till att om en operation utförs i en 
maskin, så är operationens omfång relaterat till användandet av en fixtur och en 
uppsättning verktyg. Samma operation kan dock utföras i flera maskiner. 

MPP arbetsmodell är framtagen med definitionen att en operation är det arbete som 
utförs på en artikel i en maskin. För att vara tydlig är det även beskrivet att en 
operation inte är arbetet som utförs på en artikel i flera maskiner i en maskingrupp 
med en eller flera olika metoder. Begreppet tempo har medvetet inte definierats och 
behandlas inte heller i arbetsmodellen. Detta för att minska risken för 
begreppsförvirring. Definitionen ska användas vid tolkning av arbetsmodellen. Det är 
inte en definition på hur begreppen skall användas i beredningsarbete. Hur indelning 
av produktionens utformning skall göras med begreppen operation och tempo är 
upp till vardera verkstad och beredare att definiera. 
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5.2 Aktivitetsmodell av Scanias 
beredningsprocess 
Beredningsprocessen ges aktivitetsmodellerad enligt standarden IDEFØ i figur 5.2 
och figur 5.3. Syftet med modellen är att beskriva hur information mellan olika 
aktiviteter är kopplade. Synsättet är från en person som arbetar med beredning enligt 
Scanias beredningsprocess. 

 
Figur 5.2. Beredningsprocessen A-0 nivå 

Operations- och resursberedning utförs i aktivitet nr. 1 i figur 5.3. Det är i denna 
aktivitet som beredningen utarbetas. Övriga aktiviteter på A0 nivå är viktiga för 
beredningens utformning genom den typ av påverkan som beskrivs i modellen. Det 
är samverkan av alla delaktiviteter som ger beredningens utformning. 

 
Figur 5.3. Beredningsprocessen A0 nivå 

5.3 CAPP-programvara på Scania 
Idag används systemet ArtHur för att framställa och aktuellhålla tillverknings-
underlag. ArtHur används även för att lagra operationsinformation, såsom ställtid 
och stycktid. För att framställa ritningsunderlag för operationer och verktyg används 
CimCAD, vilket är ett 2D CAD system. ArtHur består av en databas och ett grafiskt 
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gränssnitt. Användandet av systemet är orienterat kring artikel och relationer görs 
mot artikel vid inmatning och utmatning av tillverkningsunderlag. 

Kopplingar för export och import av information finns till fyra andra system. TIPS 
för hantering av tillverkningsorder. Darwin för central hantering av 
verktygsinformation. PRODACAPO för kostnadskalkylering av artikel. PRIMA för 
hantering av lagerläggning av verktyg. Dessa relaterade system hanterar även annan 
information än beskrivet här. 
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6 Omvärldsstudie 

6.1 Datorstödd beredning 
Det är möjligt att få bra datorstöd vid beredningsarbete. Ett väl utvecklat 
datorsystem för beredningsgenerering kan ha syftet att effektivt skapa en beredning 
som ger bra och kvalitativa körsätt och arbetsinstruktioner, som dessutom 
automatisk kan uppdateras om konstruktionen ändras. Exempelvis om en kontur 
flyttas på en artikelkonstruktion så skall ändringen med automatik göras på de 
operationsritningar som är kopplade till den konturen. Det kan vara grovbearbetning 
av konturen som skall tas fram med en bestämd arbetsmån för finbearbetning senare 
i tillverkningsprocessen. Detta förutsätter en koppling mellan konturentiteter eller 
formelement på produktmodellen, operationsritningar och kontrollinstruktioner. 
Förenkling och tidsvinst nås vid förändringar av konstruktionen eller av körsätt. 
Fördelar nås även vid återanvändning av tidigare beredningar eller användande av 
mallar för standardiserade delar av bearbetningsoperationer. Även en kvalitetssäkring 
ges då redundant information undviks, såsom geometri och dimensioner som annars 
definieras både i produktmodellen och i arbetsinstruktioner. Problem som kan 
behövas tas omhand är exempelvis om formelement omritas med följden att 
kopplingar bryts mellan konstruktionsmodellen och definitionen av en tillverknings-
operation. En möjlig lösning är att verktyg för att återställa kopplingarna används. 
Vanligen används funktioner för igenkänning av fördefinierade formelement. 

En möjlig risk med en mycket väl fungerande automatiserad beredning baserad på 
formelement är att kompetens kan tappas kring bearbetning och dess förutsättningar. 
Sådan kunskapsinlärning överlämnas till de som utformar körsätt för bearbetning av 
olika formelement. Men genom god dokumentation och visualisering av definierade 
formelement och tillhörande regelverk kan andra tillgodogöra sig villkoren för 
beredningens utformning. 

En viktig aspekt för att automatiserat kunna återanvända produktmodeller är dess 
datakvalité. Bristande modelleringsmetodik eller konvertering av produktmodeller 
mellan olika datorsystem kan resultera i mindre noggranna modeller. Inom 
samarbetsorganet Odette Sweden (Organisation for Data Exchange by 
TeleTransmission in Europe) är kontroll över produktdatakvalité ett område som 
diskuteras och ses som viktigt att hantera utifrån flera avseenden. 

6.2 Sandvik Coromant 
Studiebesök utfördes vid företaget Sandvik Coromants produktionsanläggning i 
Gimo. Där utförs tillverkning av hållande verktyg för skärande bearbetning med 
hårdmetallskär. Även framställning av hårdmetallskär utförs vid produktionsorten 
Gimo. Studiebesöket var inriktat på processplanering och kontrollberedning för 
tillverkning av hållande verktyg. 

Sandvik Coromant har ett egenutvecklat CAPP system. Systemet hanterar process-
beredning, men även offertframställning och orderläggning. Fullständig beredning 
framställs i systemet efter order om tillverkning är lagd. Med automatik genereras 
beredningen utifrån parametrar och regler. Vid offertframställning så ges parametrar 
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om verktygets dimension och utförande. Sedan utför CAPP systemet en process 
beredning. Denna beredning innehåller en beräkning av tid och kostnad för 
tillverkning av verktyget för varje av Sandvik Coromants möjliga och godkända 
produktionsorter för aktuell produkt. Som underlag för beräkningen används en 
efterkalkyl på faktisk tillverkningskostnad och faktisk tid för tillverknings-
operationerna. Detta underlag uppdateras i intervall över tiden. Hänsyn tas även till 
aktuell beläggning i respektive maskinpark för produktionsorterna. Beräknat pris och 
tillverkningstid utgör sedan ett underlag för offert till kunden. Vid orderläggning görs 
ett val av produktionsort. För vardera produktionsort följer ett regelverk för 
generering av operationslista som specificerar vilka maskiner som skall användas och 
i vilken ordning operationerna skall utföras. Reglerna och därmed operationsföljden 
kan skilja mellan olika produktionsorter. Denna orderknutna instans av 
processplaneringen är grunden för den fortsatta beredningsframställan. Ett CAPP 
relaterat datorsystem används sedan för styrning av generering av 3-dimmensionella 
solider. De olika soliderna är representationer av artikeln i de stadier som finns efter 
varje materialavverkande bearbetningsoperation. Soliderna används sedan vid 
framställning av program för styrning av bearbetningsmaskiner, robotar och 
koordinatmätmaskiner. Hänsyn tas också till dimension på det utgångsämne som för 
tillfället finns i lager. Från soliderna skapas också traditionella 2-dimmensionella 
tillverkningsritningar. Allt beredningsresultat är framställt från de givna parametrar 
för verktyget som skall tillverkas och enligt de regler som är uppsatta för hur en 
instansierad beredning skall se ut. 

Framställning av den orderknutna instansen av beredningen sker på samma sätt för 
standardartiklar och kundanpassade artiklar. CAPP systemet gör ingen skillnad på 
dessa typer av order. Skillnaden ligger istället i orderns storlek. Tillverkning av stan-
dardartiklar sker oftare i högre volym än de kundanpassade artiklarna. Därav blir 
tillverkningskostnaden också högre för en kundanpassad produkt.  

Av den instansierade beredningen arkiveras endast operationsgången. Arkiveringen 
görs i pappersformat och är vanligen bestående av 2 stycken papper i A4 format där 
operationsgången är kortfattat beskriven i punktform och vem som gjort vad under 
tillverkningen. Dokumentet sparas under 2 år. Alla arbetsinstruktioner, NC-program 
och solider raderas då produkten levererats. För kunder med spårbarhetskrav sparas 
hela den instansierade beredningen. 

Programmering av regelverket som styr instansieringen av en beredning görs modul-
baserat. Detta för att på bra sätt återanvända tidigare skriven kod. Det är också en 
förutsättning för att kunna göra förändringar av tillverkningen rationellt. Det är pro-
cessplaneraren som framställer koden som utgör regelverket för framställan av ope-
rationsgång. Verktygsberedare och kontrollberedare skapar sedan operationernas 
utformning. Verktygsberedaren framställer kod som utgör regelverket för selektion 
av verktyg från ett verktygsbibliotek. Motsvarande roll har kontrollberedaren men för 
styrning av koordinatmätmaskiner. Utprovning och inkörning av, för processen, nya 
verktygstyper görs av produktionstekniker i produktion. Regelverket för beredning 
arkiveras och versionshanteras. Denna säkerhet fungerar under perioden då samma 
datorsystem används. 

Den övergripande systemarkitektur är mindre beroende av version på CAx 
(Computer-Aided teknologi) programvara. Men systemimplementering och upp-
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byggnad av regelverk är beroende av version på programvara. Därmed kan det 
uppstå en tung arbetsbörda vid migrering från äldre versioner av CAx programvara. 

Den parameter- och regelbaserade beredningen kan ses som en följd av Sandvik 
Coromants produkter och koncept. Det är en mycket stor flora av verktygstyper och 
varianter av dessa som utöver standardiserade utformningar kan kundanpassas i 
många parametrar. Exempelvis kan en borrdiameter specificeras i hundradels milli-
meter och extra fasningsskär kan placeras på önskad plats längs borrkroppens sida. 
Produktgruppernas likhet i storlek och övergripande utformning ger även möjlighe-
ten att använda samma typ av maskinpark. 

6.3 ITT Flygt 
Ett studiebesök gjordes vid ITT Flygts produktionsanläggning i Lindås. Företaget är 
tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. Företagets 
beredningsprocess liknar Scanias. Men skillnader i tillverkad produkt återspeglas i 
beredningsprocessens utformning. ITT Flygt har relativt Scania en större variantflora 
för varje artikeltyp, men ett mindre antal artikeltyper. Skillnad finns även i nyttjande 
av datorstöd i beredningsarbetet. CAM-system används i större utsträckning på ITT 
Flygt medan användandet av CAPP-system är mer utvecklat på Scania. 

Ett pågående projekt för modulindelning av axelkonstruktion presenterades vid 
studiebesöket. Den drivande axeln i pumpen är en central detalj vid konstruktion av 
en pump. Idén i projektet är att genom modulindelning av axeln göra variantfloran av 
axlar mer överskådlig. Genom att dela upp axeln i ett mindre antal konstruktions-
element kan dessa användas för att definiera en solid axel. Från ett produktions-
tekniskt perspektiv kan modulindelningen av axeln innebära förenklingar i 
beredningsarbetet genom att bättre möjliggöra återanvändning av tidigare utförda 
beredningar. 

För dokumentering och hantering av arbetsinstruktioner och NC-program så 
används en filstruktur med mappar indelat efter maskiner och artiklar. Utformningen 
av arbetsinstruktioner liknar mycket Scanias. Men skapandet och hanterandet utförs 
med mindre datorstöd. 

ITT Flygt har en mindre detaljerad beskriven beredningsprocess, men kan ses som 
väl medvetna om hur beredningsarbete skall utföras på företaget. Det sker ett aktivt 
och engagerat förbättringsarbete kring beredningsmetodik och datorstödd beredning. 

6.4 Standard för verktygsbeskrivning 
Ett studiebesök gjordes vid Sandvik Coromant i Sandviken där KG Wiklander 
presenterade företagets arbete med att utveckla en standard för verktygs-
beskrivningar. Sandvik Coromant har tillsammans med ett par andra verktygs-
tillverkare och KTH utvecklat standarden ISO 13399 för hantering och utbyte av 
verktygsbeskrivningar. Standarden innehåller en informationsmodell och en 
begreppsdefiniering av verktyg och verktygsuppsättningar för skärande bearbetning. 

Enligt Wiklander så är Coromants plan att år 2008 förmedla sina produkt-
beskrivningar enligt standarden. Standarden möjliggör ett systemneutralt utbyte 
verktygsinformation exempelvis ett verktygs funktioner och geometri men även 
produktbenämningar och produktkoder. Fallstudier har visat att standarden fungerar 
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även för nya innovativa verktyg. Ett exempel är Sandvik Coromant produkten 
CoroPlex där traditionella svarv och fräsverktyg kan kombineras och användas i så 
kallade svarvfräs maskiner. 

Visionen vid utvecklingen av standarden var att dels kunna hantera och utbyta 
verktygsbeskrivningar men även information om hur verktyget kan användas. 
Standarden hanterar idag verktygsbeskrivningar. Wiklander menar att detta är en följd 
av en rädsla för att lämna ut skärteknisk kompetens. Men troligen är det också 
mycket svårt att uppnå en sådan vision. 
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7 Resultat 
Modeller givna i figurer under detta kapitel är förenklingar av fullständiga modeller 
som ges i bilaga. En sammansatt Astrakanmodell med alla delprocesser på samma 
papper skapades även, men är ej medtagen i denna rapport eller dess bilaga pga. dess 
stora pappersformat. 

7.1 Processmodell för beredning 
Syftet med Processmodell för beredning är att beskriva hur beredning skall utföras. 
Synvinkel för modellen är en beredare eller annan person som arbetar med 
beredning. Modellen baseras på kompendiet som beskriver arbetsmodellen för 
beredning. 

Figur 7.1 visar Processmodellen för beredning på högsta nivån. Till vänster ges de 
relaterade processer som i modellen kan initiera beredningsprocessen. Resultatet av 
beredningsprocessen är en dokumenterad beredning för en artikel som tillämpas i 
produktion. 

 
Figur 7.1. Beredningsprocessen och dess omgivning 

Samtliga förädlingsobjekt i modellen är av typen information. Ett huvud-
förädlingsobjekt är valt för att tydliggöra förädlingskedjan genom berednings-
processen. Huvudförädlingsobjektet i modellen är den beredningen som beskriver 
hur produktion skall utföras. Huvudförädlingsobjektet följer en enkel serie av 
processer. Processer i serien utförs i sekvens. När en process avslutats kan 
efterföljande process påbörjas. Beredningsprocessen består av fem delprocesser 
enligt figur 7.2. Indelningen av delprocesser följer indelningen av motsvarande 
kapitel i kompendiet som beskriver arbetsmodellen för beredning. 
Prototypframtagning är en aktivitet som i arbetsmodellen initieras och används av 
utvecklingsprocessen och verifieringsprocessen. 

 
Figur 7.2. Beredningsprocessen med 1:a nivån av delprocesser 
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Varje delprocess indelas i ytterligare delprocesser som i stora drag följer rubriker och 
innehåll i motsvarande kapitel. Figur 7.3 beskriver delprocessen Utveckling. Några 
relationer för informationsobjekt ges med implicit beskrivning. Exempelvis för 
objektet Direktiv från aktiviteten ’Avstämning av arbetet med utveckling av 
beredningen’ där objektet är styrande för hela processen Utveckling och alla dess 
delprocesser och aktiviteter. 

 
Figur 7.3. Processen Utveckling med 2:a nivån av delprocesser i 

beredningsprocessen 

För att tydliggöra hur information hanteras som resurs i processer och aktiviteter och 
hur det är kopplat till IT-system används ett notplan i modellen. Figur 7.4 beskriver 
delprocessen Utveckla beredning och har ett notplan för IT-resurser. Direktiv 
information i form av standardiserat arbetssätt är samlat ovanför beskriven process. 
Relaterade processer är samlade högst upp i figuren. 

 
Figur 7.4. Processen Utveckla beredning med 3:e nivån av delprocesser i 

beredningsprocessen 
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En förstoring av en delmängd från figur 7.4 ges i figur 7.5. Detta är den utförligaste 
detaljeringsgrad för Processmodell för beredning. Varje process och aktivitet är på 
denna nivå angiven med en referens till punkter i checklistan där sådan finns. 

 
Figur 7.5. Detaljerad del av Utvecklingsprocessen i beredningsprocessens 3:e nivå 

7.2 Begreppsmodell för beredning 
Syftet med Begreppsmodell för beredning är att definiera begrepp i MPP 
arbetsmodell. Synvinkel för modellen är en beredare eller annan person som ska läsa 
MPP arbetsmodell. 

Det mest centrala begreppet i beredningsprocessen är Beredning. Termen beredning 
är i arbetsmodellen en homonym med två olika betydelser. Figur 7.6 beskriver vilka 
begrepp som avses med termen beredning. Artikelmodell är med som ett 
stödbegrepp då det ej används i arbetsmodellen. Begreppet sammanfattar på ett bra 
sätt det underlag som används i beredningsarbetet. 
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Figur 7.6. Delmängd av begreppsmodell för beredning 

7.3 Begreppsmodell för Astrakanspråk i 
Processmodell för beredning 
Begreppsmodell för använt Astrakanmodelleringsspråk i Processmodell för 
beredning är tillkommen för att minska skillnader i olika personers tolkning av 
Processmodell för beredning. Syftet är att definiera en delmängd av 
Astrakanmodelleringsspråket använt i Processmodell för beredning. Synvinkeln är 
från en person som är bekant med IDEFØ och IDEF3. 

Vid tolkning av Processmodell för beredning har en återkommande frågeställning 
varit kring samtidighet och sekvens för relaterade processer och aktiviteter. Figur 7.7 
anger hur begreppen samtidighet och sekvens tillämpas vid tolkning av 
Processmodell för beredning. 

 
Figur 7.7. Delmängd av begreppsmodell för Astrakanspråk i Processmodell för 

beredning 
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7.4 Verifiering och validering av 
modelleringsspråk 
Verifiering av modelleringsspråket i Processmodell för beredning och dess två 
stödjande begreppsmodeller till giltiga enligt Astrakan utfördes. Verifiering gjordes 
genom att presentera dessa modeller inför Lotta Hugner och Hans Wallner från 
konsultföretaget Guide. Vid presentationen betonades hur modelleringsspråket för 
en Astrakanprocessmodell här har avgränsats genom definiering av modellerings-
begrepp. Språket i modellerna verifierades till att överensstämma med Astrakan-
modelleringsspråket. 

Validering modelleringsspråket kunde göras efter en överenskommelse att på ett 
tydligare sätt särskilja processer och aktiviteter. För att uppnå ökad tydlighet så valdes 
att göra aktivitetspilar fyllda med grön färg och processpilar med endast ramen i grön 
färg. I tidigare förhandsutgåvor av processmodellen särskiljdes aktiviteter och 
processer genom förädlingskedjan av huvudförädlingsobjektet som utgörs av endast 
processer. 

7.5 Verifiering och validering av 
modeller 
Verifiering av modellernas riktighet gentemot uppsatta syften och synvinklar utfördes 
genom diskussionsmöten med Mattias Söderholm, Per Södergren, Jan Johansson och 
Mats Bagge. Detta är personer som är eller har varit beredare eller som har varit med 
i framtagandet av skriften som beskriver MPP arbetsmodell. Efter ett flertal 
diskussionsmöten och olika versioner av processmodellen och begreppsmodellerna 
så uppnåddes ett läge där modellerna ansågs överensstämma med MPP arbetsmodell. 

Validering av modellerna görs formellt av förvaltningsgruppen för MPP 
arbetsmodell. Efter validering kan processmodellen och dess stödjande 
begreppsmodeller ingå som en del av MPP arbetsmodell. 
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8 Slutsatser och diskussion 
Examensarbetet har konkret resulterat i tre modeller som kan användas som 
komplement till tidigare beskrivning av beredningsarbete på Scania. Modellerna ger 
ett processorienterat modellperspektiv på arbetsmodellen för beredning på Scania. 
Arbetet har även gett mig och arbetsgruppen för MPP arbetsmodell en ökad kunskap 
och förståelse kring modellering och tolkning av modeller. Framtagna utkast av 
modeller har för arbetsgruppen gett en bild på hur deras tidigare arbete kan tolkas av 
en person som inte deltagit i framtagning av denna. 

8.1 Alternativa lösningar 
Flera tänkbara modelleringsarkitekturer är tänkbara för en beredningsprocess. 
Lämplig arkitektur ges hur modellens syfte och synvinkel.  

Figur 8.1 visar ett tänkbart koncept för att modellera en beredningsprocess efter 
indelning av nivå och område för beredningsarbetet. Hur beredningsaktiviteterna 
relaterar till varandra genom objekt är inte modellerat. Konceptet visar istället en 
tänkbar strategi för modellering av en beredningsprocess. Syftet för en sådan modell 
kan vara analys av ett företags beredningsarbete med synvinkeln för en observatör av 
beredningsprocessen. För MPP arbetsmodell skulle denna typ av arkitektur troligen 
ge en mer koncentrerad beskrivning över beredningsprocessen, men ge en otydligare 
koppling till skriften för MPP arbetsmodellen. 

 
Figur 8.1. Koncept för nivå- och områdesindelning av beredningsprocess. 

Ytterliggare ett annat angreppssätt är att använda sig av det som Astrakan benämner 
som processbyggblock. För att beskriva exekvering av en process baserad på 
byggblock används då istället ett regelverk. Svårigheten med detta är att definiera ett 
sådant regelverk. 
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Det är även möjligt att modellera beredningsprocessen enligt IDEF modellerings-
språk och metodik. För att framställa samma detaljeringsgrad av MPP arbetsmodell 
enligt IDEF metodik krävs tillämpning av både IDEFØ och IDEF3. Detta skulle 
även resultera i en mer entydig framställning av beredningsprocessen, då dessa 
modelleringsspråk är mycket väl definierade. Men det skulle även ge modeller som är 
svårare att tolka som avsett. 

8.2 Användning av MPP 
Astrakanmodeller 
Under arbetets gång har MPP astrakanmodellerna använts vid flertal tillfällen för att 
kommunicera Scanias beredningsprocess både internt inom Scania och mot andra 
företag. Det har setts som ett överskådligt material för att presentera berednings-
processen på Scania. Utvärdering av beredares faktiska användning och uppnådda 
nytta av MPP Astrakanmodeller ligger dock utanför detta examensarbete. Det är 
dock möjligt att göra sådan utvärdering efter ett beredningsarbete där MPP 
arbetsmodellen med tillhörande Astrakanmodeller använts. 

Vid utförligare presentationer av MPP Astrakanmodellerna har det erfarits svårighet 
att förmedla egenskapsskillnaderna för processer och aktiviteter i modellen. Det 
vanligaste är att ingen skillnad görs mellan process och aktivitet. Alla aktiviteter 
tolkas då felaktigt så som processer är definierade att påbörjas och utföras i sekvens. 
Men skillnaderna har kunnat klargöras efter förtydligande och ytterligare genomgång 
av Begreppsmodell för Astrakanspråk i Processmodell för beredning. En möjlighet är 
att modellera beredningsprocessen med endast delprocesser eller endast med 
aktiviteter. Min uppfattning är att man då tappar en viktig dimension i beskrivningen 
av beredningsprocessen. Det är inte möjligt att med samma detaljeringsgrad beskriva 
beredningsprocessen med endast delprocesser eller aktiviteter. Det är dock möjligt att 
dela upp processmodellen i en del som beskriver sekvensen av processer och en del 
som beskriver samtidigheten av aktiviteter. Detta vore att närma sig den 
modelleringsmetodik som IDEF förespråkar. Men fler modeller som beskriver 
samma process ger troligen en mer svårtolkad beskrivning. 

En vanlig första reflektion som beredare på Scania gjort när de studerat hela MPP 
Astrakanmodellerna är att deras arbetsområde är påfallande stort. Detta är ett bra 
steg enligt Scanias produktionssystem att standardisera och visualisera arbets-
processer. Med det som utgångspunkt kan konstruktiva diskussioner utföras för att 
förbättra beredningsprocessen. 
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Bilaga MPP Astrakanmodeller 
Efterkommande sidor innehåller följande tre Astrakanmodeller: 

• Begreppsmodell för använt Astrakanmodelleringsspråk i Processmodell för 
beredning 

• Begreppsmodell för beredning enligt MPP – Beredning för bearbetning och 
Plåtformning, Arbetsmodell för Scania 

• Processmodell för beredning enligt MPP – Beredning för bearbetning och 
Plåtformning, Arbetsmodell för Scania 
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överlappande
specialisering

Uttömmande,
icke överlappande
specialisering

Bestäms av 1:1
(0:M resulterar)

0:1
1:1
0:M
1:M

Förädlar eller 
kontrollerar artikel i 0:1

(Förädlar eller
kontrollerar artikel i 1:M)

Ingår i 1:1
(Består av 1:M)

Är av typen
(Omfattar)

Är av typen
(Omfattar)

Är av typen
(Omfattar)

Är av typen
(Omfattar)

Är av typen
(Omfattar)

Enkel

Förstudie

Utvecklad

Preliminär

Färdigställd

Verifierad

Införd

Artikelmodell

Information om 
artikelgeometri och 
konstruktionskrav

Artikel

Objekt som i 
produktion framställs 

till färdig artikel

Arbets-
instruktion

Operations-
gång

Operation

Moment i produktion 
som förädlar eller 
kontrollerar artikel

Prototyp Ämne

MaterialMaskin

Avskiljande
processer

Avverkande 
processer

Materialbetingande 
fasta förband

Mekanisk 
ytbehandling

Värmebehandling

Klippning

Stansning

Svarvning

Fräsning

Svetsning

Blästring

Tryckrullning

Sätthärdning

Bearbetning

Hantering

Kontroll

Plastisk formning

Rengöring

Riktning

Plåtformning

Tempo

Planeras vid 1:1
(Resulterar i 0:1)

Beredning

AvserAvser

Beskrivning av hur 
produktion skall utföras

Arbete som resulterar i 
en beskrivning av hur 

produktion skall utföras

Begreppsmodell för beredning enligt 
Astrakannotation.
Syftet är att definiera begrepp i MPP 
arbetsmodell. Synvinkel för modellen är en 
beredare eller annan person som ska läsa 
MPP arbetsmodell.

Ingår i 1:1
(Indelas i 1:M)



Dokumentserver

Beredning 
för artikel ej 

gjord

Beredningsprocess
Syftet är att veta hur man 
tillverkar artikeln för effektivast 
produktion samt att stödja 
konstruktörens arbete med att 
produktionsanpassa artikeln.

Beredning 
för artikel 

dokument-
erad

Ständiga 
förbättringar

Utveckling av 
tillverknings-
metod

Produkt-
utveckling

Kvalitets-
uppföljning

Produktion

Beskrivning av beredningsprocessen för beredning av en ny artikel enligt 
Astrakannotation. För andra scenarion används tillämpliga delar.

Syftet är att beskriva hur beredning skall utföras. Synvinkel för modellen 
är en beredare eller annan person som arbetar med beredning. Modellen 
baseras på kompendiet som beskriver arbetsmodellen för beredning.

Processmodell för beredning
enligt

MPP - Beredning för Bearbetning och Plåtformning
Arbetsmodell för Scania

Processmodell för beredning, nod: A-0
Godkänd: TPXM, Mattias Söderholm
Utfärdare: TPXM, Mikael Hedlind
Version: 1
Ändrad: 2007-06-18
Utskriven: 2007-06-28
Filnamn: MPP_Astrakanmodeller.vsd

Ifyllda checklistor
från MPP arbetsmodell

A0

Beredning för Bearbetning 
och Plåtformning

MPP - Machining 
Preparation Process

Arbetsmodell för Scania



Verifiering InförandeUtveckling Avslut
Beredning 
för artikel 
ej gjord

Förstudie-
beredning 
för artikel

Preliminär 
beredning 
för artikel

Verifierad 
beredning 
för artikel

Beredning 
för artikel 
införd i 
produktion

Beredning 
för artikel 
dokument
erad

Prototyp-
framtagning

Initiering av
prov/prototyp
framtagning

Uppfyllt behov av
prov/prototyp

-artikel

Beredning för Bearbetning och Plåtformning

MPP - Machining Preparation Process

Arbetsmodell för Scania

Avsnitt:
Avslut

Avsnitt:
Införande

Avsnitt:
Verifiering

Avsnitt:
Utveckling

Avsnitt:
Förstudie

PD-process, kontinuerlig introduktionPD-process
förutveckling Förstudie FAS 1 Utveckling FAS 2 Verifiering FAS 3 Införande FAS 4 Avslut FAS 5

PEIP – Maskininvesterings-processen

Verktygskonstruktion Produktion

A2 A3 A4 A5

A6

Beredningsprocessen, nod: A0Processmodell för beredning.

Förstudie

A1



FRAS
Expart

Darvin
Mailbox
SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
RWT
Prima
ArtHur
IT-resurser:

FRAS
Expart

Darvin
Mailbox
SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
RWT
Prima
ArtHur
IT-resurser:

Förstudie-
beredning 
för artikel

Enkel 
beredning 
för artikel

Beredning 
för artikel 
ej gjord

Förstudie 
beredning

Förstudie-
möte med 
konstruktör

Enkel 
beredning

Informations-
insamling

Ifylld checklista
från MPP bilaga 1.1

Ifylld checklista
från MPP bilaga 1.2

Ifylld checklista
från MPP bilaga 1.3

Ifylld checklista
från MPP bilaga 1.4

Underlag
för beredning

Förslag på
produktionsanpassning
av artikelns konstruktion

Utförligare
underlag

för beredning

Information från
förutvecklingsprojekt

PD-process
förutveckling

PD-process, kontinuerlig introduktion

Förstudie FAS 1
Formulering av preliminär 
projektdefinition eller 
uppdragsbeskrivning

Preliminär projektdefinition
eller uppdragsbeskrivning

Produktionsanpassning av 
artikelns konstruktion

Förslag på
produktionsanpassning
av artikelns konstruktion

PEIP –
Maskininvesterings-
processen

Initiering av 
investerings-

projekt

A11

A12

A13

A14

Krav på
ifyllda checklistor

från MPP bilaga 1.

Förstudie, nod: A1Beredningsprocessen.
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Skiss/ritning

Översiktligt granska 
artiklar som berörs 
av MECO/ECO

1.101, 1.102

Studera tidigare gjort arbete i 
produktutvecklings projektet.
Studera:
- Typ av artikel
- Artikelns funktion
- Artikelns placering
1.103, 1.105 - 1.108

Studera artikel
Utformning och 
material (alternativt 
material)

1.104, 1.110

Framtagning av 
underlag för beredning
Beakta:
- Produkttyper där artikeln 
ingår
- Liknande artiklar
- Ersätts annan artikel
- Antal artiklar/år
- Hur länge ska artikeln vara 
produktionsaktuell

1.109 - 1.114

Grov tidsplanering av 
beredningsprocessen
Underlag för planering 
av de olika faserna i 
beredningsprocessen. 
Tidpunkt för SOP

1.115, 1.116

LW 
avstämning

Grov tidplan
för berednings

processen

PD-process
förutveckling

Lokal PRU rutin

ProtokollUnderlag
för beredning

Artikel
och projekt-

kunskap

Ledningssystem

ECO

Skiss/ritning

artikelnummer

Notifikation om
nytt ECO

Formulering av 
preliminär projekt-
definition eller 
uppdragsbeskrivning

Behov av uppdatering
av underlag för beredning

Preliminär projektdefinition
eller uppdragsbeskrivning

Omfång och
effekt av ECO

Grov tidplan
för berednings

processen

Artikelkunskap

Produktkännedom

Förståelse
för projektets

bakgrund och mål

SOP tidpunkt för 
LW och övriga

Information från
förutvecklingsprojekt

Behov av uppdatering
av grov tidplan för

beredningprocessen

Underlag
för beredning A12

Informationsinsamling, nod: A11Förstudie.Beredningsprocessen.



FRAS
Expart

Darvin
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SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
RWT
Prima
ArtHur
IT-resurser:

Möjlig
operationsgång

Utred 
artikelns 
lämplighet i 
befintlig 
PRU struktur

1.201

Undersök 
om PCR/EFR 
finns för 
liknande 
artiklar
1.203, 1.204

Studera 
bruttolista från 
produktion 
(önskemål, 
problem, etc.) 
för liknande 
artiklar.

1.205

Framtagning av möjlig operationsgång
Frågeställningar:
- Kopiera tillämpbara delar av 
operationsgång från liknande artiklar
- Utred krav på referenser och 
uppspänning utifrån skiss/modell och 
möjlig operationsgång

1.202, 1.206, 1.209, 1.210
MPP bilaga 4

Formulera 
önskemål på 
ämne 
(material, 
utformning, 
tillverknings
metod, etc.)

1.207

Utred om 
direkta hinder 
finns för 
användning 
av befintlig 
maskinpark

1.208

Förutsättningar i
befintlig maskinpark

PCR

Bruttolista från
produktion

Info om
maskin och
hanterings
utrustning

Behov av ämnes-
utformning

Erfarenhet från produktion
för liknande artiklar

Kunskap om PCR/EFR
för liknande artiklar

EFR

Beredning 
för artikel 
ej gjord

Förslag på
produktionsanpassning
av artikelns konstruktion

Enkel 
beredning 
för artikel

FRAS
Expart

Darvin
Mailbox
SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
RWT
Prima
ArtHur
IT-resurser:

Förutsätt-
ningar
i PRU
stuktur

Önskad utformning
 av ämne

Operations-
gång

Underlag
för beredning

Skiss/ritning

A11

A13

Enkel beredning, nod: A12Förstudie.Beredningsprocessen.
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Redogörelse av konstruktör
Diskutera:
- Artikelns funktion, placering och 
sammanhang
- Ritningskrav (ex mått, tolerancer, 
form- och lägeskrav, ytkrav, 
värmebehandling, material, 
ytbehandling etc.)
- Om alla ritningskrav viktiga för 
funktionen framgår.
- Krav på specifik 
tillverkningsmetod.
- Kopierade krav från tidigare 
artikel. Anledning och relevans.
- Krav på utformning av ämne

1.301 - 1.306, 1.308

Konstruktionsperspektiv

Redogörelse av beredare
Diskutera:
- Bortagning av ytor, former eller 
liknande som inte krävs för funktionen 
(om det förenklar produktionen).
- Önskemål på ämne
- Önskemål/krav på referenser och 
uppspänningsytor
- Önskvärd tillverkningsmetod
- Bruttolista från produktion 
(önskemål om utformning 
tillverkningsmetod, kvalitetskrav, 
förenklingar, problem etc.)
- Tillverkning av liknande artiklar 
någon annanstans.
- Krav på emballage
- PCR/EFR för liknande artiklar

1.307, 1.309 - 1.316

Produktionsperspektiv

Planering
Diskutera
- Antal artiklar/år
- Tidplan för (fas 1-4, prov, 
SOP, SOCOP, etc.)
- Antal prototypartiklar

1.317 - 1.319

Produktionsförhåll-
anden och tidplan

Sammanfatta beslut, 
överenskommelser 
och annan viktig 
information.

Protokoll

Möjlig
operations-
gång från
tidigare
enkel

beredning

Utförligare
underlag

för beredning

Produktions
anpassning 
av artikelns 
konstruktion

Förslag på
produktionsanpassning
av artikelns konstruktion

Underlag
för beredning

Kallelse till möte

Planerings-
behov

Planerings-
behov

Ritning

Grov tidplan
för berednings

processen

EFR

PCR

Förslag på
produktions-
anpassning
av artikelns
konstruktion

A12

A14

Förstudiemöte med konstruktör, nod: A13Förstudie.Beredningsprocessen.
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Val av 
lämpligast 
operationsgång

MPP bilaga 4

Enkel 
beredning 
för artikel

Förstudie-
beredning 
för artikel

Framtagning 
av tänkbara 
operations-
gångar.

1.401
MPP bilaga 4

Studera ämne. 
Finns lämpligt 
befintligt 
ämne eller 
mer 
ekonomisk 
med nytt.

1.402

Val av 
produktionsutrustning
Frågeställningar:
- Klarar utrustningen 
kraven
- Hur blir 
omställningsflexibiliteten 
(inre och yttre ställtid)
- Problem med 
tillverkning av liknande 
artiklar (kvalitet, 
kapacitet, justeringar)
- Skissning av 
operationsgångar och 
bedömning av cykeltider

1.403, 1.405

Översyn på 
produktions-
struktur och 
fördelning 
globalt.

1.404

Utrednig av 
kapacitet, 
bemaning och 
produktionsflöde.
Utifrån 
operationsgång, 
cykeltider, antal 
artiklar/år och 
ersatt artikel 
undersöks 
tillsammans med 
Pt om vald 
produktionsutrustni
ng har den 
kapacitet och 
bemanning som 
krävs. Bedöm 
produktionsflödet.

1.406, 1.407

Investerings-
bedömning
Bedöm 
investeringars 
storlek i fixtur, 
verktyg, 
emballage, 
mätutrust-ning 
och produktions-
utrustning 
inklusive 
ombyggnader.

1.408, 1.409

Beslut om
initiering av 

investerings-
projekt

Planering av beredningsprocessen
Arbetsmoment:
- Bedöm resursbehov för beredning för utveckling, 
verifiering och införande.
- Preliminär plan för framtagning av prototypartiklar och 
provtillverkning.
- Grov tidplan för utveckling, verifiering och införande.
   * Utgå från SOP.
   * Bedöm tidsåtgång för processverifieringen.
   * Bedöm ledtider för verktyg, fixturer och emballage.
   * Bedöm ledtider för produktionsutrustningar 
tillsammans med Pt.
   * Bedöm ledtider för prover.
   * Tydliggör när PR-status och S-status ritningar krävs.

1.410 - 1.413

Invest-
erings-
behov

Tänkbara
operations-

gångar

Utformning
av ämne

Tänkbara
op. gångar
m. approx. 

cykeltider och
förklarande

skisser

Val mellan: 
# investering

# annan produktions-
utrustning eller 
operationsgång

# användande av 
befintlig utrustning

Behov av annan 
produktionsutrustning 
eller operationsgång

Projektplan för
beredningsprocessen

Beslutsunderlag 
för investering

Planeringsunderlag

Besluts-
underlag 

för investering

Initiering av 
investerings
projekt

1.409

Beslut om
användande
av befintlig
utrustning

Initiering av 
investerings-

projekt

PEIP -
Maskininvesteringsprocessen

Ritning

Grov tidplan för
beredningsprocessen

Vald
produktions-

utrustning

Tänkbara
op. gångar
m. approx. 
cykeltider

och
förklarande

skisser

Produktions-
utrustnings-
dokument

Produktions-
struktur 

och fördelning
globalt

Vald
produktions-
utrustning

Utförligare
underlag

för beredning

Tänkbara
op. gångar

Ritning

Operationsgång,
cykeltider och 
produktions-
utrustning

Vald
operationsgång

Krav på
ifyllda checklistor

från MPP bilaga 1.

A13

Förstudieberedning, nod: A14Förstudie.Beredningsprocessen.



Färdigställande 
av preliminär 
beredning

Utveckla 
beredning

Informations-
insamling

Förstudie-
beredning 
för artikel

Utvecklad 
beredning 
för artikel

Preliminär 
beredning 
för artikel

Maskininvesterings-
processen PEIP

Verktygskonstruktion

FRAS
Expart

Darvin
Mailbox
SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
RWT
Prima
ArtHur
IT-resurser:

FRAS
Expart

Darvin
Mailbox
SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
RWT
Prima
ArtHur
IT-resurser:

Ifylld checklista
från MPP bilaga 2.1

Uppdaterad
projektplan

för berednings-
processen

Underlag för
beredning

Kostnadskalkyl
för verktyg,
fixturer och
emballage

Krav på 
PR-status 
ritningar

Krav på beslut
om hemma-
tillverkning

Konstruktions-
order av

verktyg, fixturer
och emballage

PD-process, kontinuerlig introduktion
Utveckling FAS 2
Godkännande av projekt-
definition eller uppdrags-
beskrivning

Godkännande av
projektdefinition eller
uppdragsbeskrivning

Konstruktions
FMEA

Produktions
FMEA

Feleffektanalys 
FMEA

tidplan

Planering 
av PD-
projekt

Produktions-
anpassning av 
artikelns konstruktion

Förslag på
produktions-
anpassning
av artikel-

konstruktion

Produktions-
anpassning 
av artikelns 
konstruktion

Förslag på
produktions-
anpassning
av artikel-

konstruktion

A21

A22 A23

Ifylld checklista
från MPP bilaga 2.2 Ifylld checklista

från MPP bilaga 2.3

Krav på godkänd 
projektdefinition eller 

uppdaterad uppdrags-
beskrivning.

Krav på artikel-, 
ämnes- och 
komponent-/

komplettritning i P-
status.

Krav på
ifyllda checklistor

från MPP bilaga 2.

Initiering av
prov/prototyp
framtagning

Konstruktions-
lösningar av

verktyg, fixturer
och emballage

A6

Utveckling, nod: A2Beredningsprocessen.
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Uppdatering av underlag för 
beredning
Beakta:
- Antal artiklar/år
- Hur länge ska artikeln vara 
produktionsaktuell
- Produktmix/produkttyper där 
artikeln ingår

2.101 - 2.105

LW avstämning

Uppdatering av berednings-
processens planering
Beakta:
- Tidplan
- Antal prototypartiklar
- När ska prototyper vara klara
- Information om Ramp-Up/
Phase-Out
- Produktions behov av ämnen 
för ex produktionstester.

2.106 - 2.110

Lokal PRU rutin

Underlag för
beredning

Protokoll

Ledningssystem

Projektplan för
beredningprocessen

Uppdaterad
projektplan

för berednings-
processen

Underlag för
beredning

Behov av uppdatering av underlag för beredning

Behov av uppdatering av projektplan för beredningprocessen

Godkännande av
projektdefinition eller
uppdragsbeskrivning

Initiering av
prov/prototyp
framtagning

A6

A22

A22

Informationsinsamling, nod: A21Utveckling.Beredningsprocessen.
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Förstudie-
beredning 
för artikel

Operations och
kontrolldokument

Upprätta operations- och 
kontrolldokument för varje 
operation
Framställ:
- Bilder över det som skall bearbetas/
formas och kontrolleras. Orientera 
bilder som det ser ut i verkligheten
- Tydliggörande vad som ska 
bearbetas/formas
- Måttsättning av det som skall 
bearbetas/formas
- Tydliggörande av lokaliserings- och 
uppläggspunkter
- Spännpunkter som skall användas
- Vilken maskin som skall användas
- Koncept för verktyg, fixturer och 
emballage som skall användas
- Vilka kontrollmått som finns
- Vilken mätutrustning som ska 
användas
- Mätfrekvens

2.206

Utvecklad 
beredning 
för artikel

Granska 
operationsgång 
och revidera val 
av produktions-
utrustning
Avgör om 
ändringar behövs. 
Se även över 
emballage.

2.204
MPP bilaga 4

Utvärdera 
produktions-
flödet
Utförs 
tillsammans 
med Pt.

2.205

Kostnadskalkylering
Ta in budgetoffert 
alternativt beräkna 
kostnader för verktyg, 
fixturer och emballage.

2.207
Avstämning med 
investerings-projekt
Behandla kostnader för 
produktionsutrustning, 
inklusive ombyggnader 
och mätutrustning.

2.208

Studera vald 
produktionsutrustning
Utifrån operationsgång, 
cykeltider, antal artiklar/år 
och ersatt artikel undersök 
tillsammans med Pt om 
vald produktionsutrustning 
har den kapacitet och 
bemaning som krävs, 
Beakta påverkan av Ramp-
Up/Phase-Out.

2.210

Riskanalys
Genomför produktions-
FMEA (är del av den 
totala riskanalysen för 
artikeln) med stöd från Pt 
och kvalitetsansvarig. 
Studera även 
konstruktions-FMEA. 
Utred behov av alternativ 
operationsgång.

2.211

Operations
och

kontroll-
dokument

Investerings-
behov

tidplan

Produktions
FMEA

Vald 
produktions-
utrustning

Vald
operations-

gång

Maskin-
investerings-
processen

PEIP

Beräkna 
cykeltider
Använd data 
och körsätt 
från liknande 
artiklar eller 
genomför prov-
bearbetning/
provpressning.

2.209

Avstämning av 
tidplan med 
berednings 
relaterade projekt 
och personer
Kontakta:
- Produktion
- Produktionstekniker
- Investeringsprojekt
- Logistik
- Kvalitetsanvsvarig
- Konstruktör

2.201

tidplan

Planering av 
PD-projekt

Kritisk granskning av 
ritningar
Granska med avseende 
på mått toleranser, form-
och lägeskrav, ytkrav, 
värmebehandling, 
material, ytbehandling 
etc.

2.202

Konstruktions-
synpunkter
Dokumentera 
synpunkter om 
konstruktionen, 
med ekonomiska 
konsekvenser.

2.203

Produktionsanpas
sning av artikelns 
konstruktion

Feleffektanalys 
FMEA

Produktions
FMEA

STD 4005

SCANIA
Standard

Bearbetnings-
dokument och
cykeltider för

liknande artiklar

Utökad
artikel-

kunskap

Synpunkter på
artikelns konstruktion

Besked om
ritning i

PR-status

Cykel-
tider

Information i
checklistor från

MPP arbetsmodell

Uppdaterad
projekt-

plan
för bered-

nings
processen

Förslag på
produktions-
anpassning
av artikel-

konstruktion

Utvärderat
produktionsflöde

ritning

Underlag för
beredning

Reviderad
operationsgång
och produktions-

utrustning
Information från

investeringsprojekt

Kostnadskalkyl
för verktyg,
fixturer och
emballage

Kostnadskalkyl
för verktyg,
fixturer och
emballage

Konstruktions
FMEA

Investerings-
aspekter

Kapacitet och
bemanings
aspekter

projektplan

Krav på godkänd 
projektdefinition eller 

uppdaterad uppdrags-
beskrivning.

Krav på artikel-, 
ämnes- och komponent-

/komplettritning i P-
status.

A21

A21
A23

Utveckla beredning, nod: A22Utveckling.Beredningsprocessen.
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Darvin
Mailbox
SV arkiv
Dokument server
Modarc
ECO
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Prima
ArtHur
IT-resurser:

Utvecklad 
beredning 
för artikel

Preliminär 
beredning 
för artikel

Preliminär 
beredning
Arbetsmoment:

Upprätta kompletta 
preliminära 
arbetsinstruktioner 
(ArtHur)

2.307

Tag ut anslag
Medel för 
verktyg, fixturer 
och emballage

2.301

Beställning av 
verktygs-
konstruktion
Konstruktion av 
verktyg, fixturer 
och emballage 
ev. med 
offertförfrågan.

2.302

Förmedling av krav på 
ändring av konstruktion
Krav på ändring av 
artikeln pga 
verktygskonstruktion etc. 
dokumenteras, med 
ekonomiska 
konsekvenser, och 
diskuteras med 
artikelkonstruktören.

2.303

Granskning av verktyg, fixturer
och emballage.
Beakta
- Samverkande verktyg, fixturer osv. 
inte skall krocka
- Rätt lokaliseringspunkter och 
uppläggspunkter används
- Dimensioner och placering av 
uppspänning
- Konstruktion för undvikande av 
fellokalisering, ex genom användande 
av felläggningsstift o.d.
- Rätt spännkraft
- Dokumentation av nödvändig 
information
- Avlägsnandet av materialspill från 
verktyg och fixturer
- Kontrollera mediaförsörjning
- Stämpling och signering av 
verktygsritningar

2.305

Beställning av 
verktygs-
tillverkning
För tillverkning av 
verktyg, fixturer 
och emballage ev. 
Med offertförfrågan

2.306

Slutgranskat
verktyg,

fixtur eller
emballage

Leveransprov
Genomför 
leveransprov av 
verktyg, fixturer 
och emballage

2.308

Planering av 
beredningsprocessen

Arbetsmomoent:
- Bedöm resursbehov för 
beredning för verifiering 
och införande.
- Uppdatera grova tidplan 
för verifiering och 
införande. Beräkna 
ledtider för investeringar 
och prover tillsammans 
med Pt.

2.309, 2.310

Planering

Leverans-
information

Prov-
resultat

Verktygsritningar

Projektplan
för berednings-

processen

VR-nummer

Maskininvesteringsprocessen
PEIP

Produktions
anpassning 
av artikelns 
konstruktion

Kontroll av 
PR-ritningar
Granska att 
ritningar är 
uppdaterade 
(pga verktygs-
konstruktion 
etc.)

2.304

Beställ-
nings-

underlag

Verktygsunderlag
för upprättning av 
arbetsinstruktioner

Verktygs-
konstruktion

Dokumenterade krav
på konstruktionsändringar med

ekonomiska konsekvenser

Förslag på
produktions-
anpassning
av artikel-

konstruktion

Ritning

Kostnads-
kalkyl

för verktyg,
fixturer och
emballage

Anslag

Konstruktions-
order av

verktyg, fixturer
och emballage

Konstruktions-
lösningar av

verktyg, fixturer
och emballage

Order för
tillverkning av
verktyg etc.

Krav på
ändring av

artikel-
konstruktion

Krav på
ändring av

artikelkonstruktion

Verktygs-
ritningar

Arbets-
instruktioner

Besked om
ritning i

PR-status

Krav på 
PR-status 
ritningar

Krav på beslut
om hemma-
tillverkning

Krav på
ifyllda checklistor

från MPP bilaga 2.

A22

Färdigställande av preliminär beredning, nod: A23Utveckling.Beredningsprocessen.
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ArtHur
IT-resurser:

Verifiering av 
beredning

Färdigställ 
beredning

Informations-
insamling

Preliminär 
beredning 
för artikel

Underlag för
beredning

Projektplan för
berednigsprocessen

Färdig-
ställd 
beredning 
för artikel

Verifierad 
beredning 
för artikel

Produktion

Tidplan
fram till
SOCOP

Ifylld checklista
från MPP bilaga 3.1

Ifylld checklista
från MPP bilaga 3.2

Ifylld checklista
från MPP bilaga 3.3

Krav på 
S-status ritningar

Tidplan för verifiering
av tillverkning

PD-process, kontinuerlig introduktion

Utveckling FAS 2 Verifiering FAS 3 Införande FAS 4

Uppdatering 
av projekt-
definition

Uppdaterad
projektdefinition

Planering av
PD-projekt

tidplan

A31

A32 A33

Krav på
ifyllda checklistor

från MPP bilaga 3.

Initiering av
prov/prototyp
framtagning

Klart för
serieproduktion

A6

Verifiering, nod: A3Beredningsprocessen.
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Uppdatering av underlag för beredning
Beakta:
- Antal artiklar/år
- Hur länge ska artikeln vara produktionsaktuell
- Produktmix/produkttyper där artikeln ingår
- Resultat från prover

3.105, 3.106

LW avstämning

Planering av beredningsprocessen
Beakta:
- Tidplan
- Antal prototypartiklar
- Information om Ramp-Up/Phase-Out

3.105

Projektplan för
berednings-
processen

Underlag för
beredning

Underlag för
beredning

Projektplan för
berednigsprocessen

Protokoll

Prov
resultat

Ledningssystem

Uppdatering av 
projektdefinition

Underlag för
beredning

Behov av uppdatering av underlag för beredning

Behov av uppdatering av projektplan för beredningprocessen

Projektplan för
berednings-
processen

Lokal PRU rutin

Uppdaterad
projektdefinition

A32

A32

Informationsinsamling, nod: A31Verifiering.Beredningsprocessen.

Initiering av
prov/prototyp
framtagning

A6
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Preliminär 
beredning för 
artikel

Avstämning av tidplan
Avstäm tidplan med produktion, produktionstekniker, logistik,
kvalitetsansvarig, konstruktör, investeringsprojekt, etc.
- Leverans serieämnen
- Installerad produktionsutrustning
- Lagerlagda verktyg, fixturer och emballage i förråd
- Tid för provbearbetning, provpressning och övertagandeprov 
av ny utrustning (ej maskiner, ej PEIP)
- Tid för verifiering av tillverkning (process verifiering)
  * Riktigt process, rätt verktyg/fixtur
  * Ritningar i S-status ska finnas vid verifiering
- Marginaler för eventuella omkörningar
- Påpekan att ändringar efter verifiering skjuter på tidsplan

3.201

Underlag för
framtagning

av NC-program

Framtagning av 
NC-program
Beställning görs 
av beredare

3.203

Gör klart arbetsinstruktioner
Fastställ operationsgången inkl eventuella 
alternativ.
Framställ:
- Bilder över det som skall bearbetas/formas och 
kontrolleras. Orientera bilder som det ser ut i 
verkligheten
- Tydliggörande vad som ska bearbetas/formas
- Måttsättning av det som skall bearbetas/formas
- Tydliggörande av lokaliserings- och 
uppläggspunkter
- Spännpunkter som skall användas
- Vilken maskin som skall användas
- Vilka verktyg och fixturer som skall användas
- Vilka kontrollmått som finns
- Vilken mätutrustning som ska användas
- Mätfrekvens

3.202, 3.204

Gör klart 
packinstruk-
tioner

3.205

Genomför 
provbearbet-
ningar, prov-
pressningar, 
verktygsprov, 
etc.

Genomför 
korrigerande 
återgärder
Avvikelser som 
uppkommer påtalas 
genast till samtliga 
berörda. Uppdatering av 
alla berörda underlag.

3.207
Färdigställd 
beredning för 
artikel

Tidplan för provbearbetning,
provpressning, verktygsprov, etc.

Underlag för
framtagning av

packinstruktioner

Behov av
korrigerande
återgärder

Pack-
instruktioner

Avstämd tidplan i 
projektplan för

beredningsprocessen

Arbetsinstruktioner

NC-
program

tidplan

Planering av
PD-projekt

Behov av ändrade arbetsinstruktioner

Uppdaterade
underlag

Lagerläggning 
av verktyg

Beställning av
lagerläggningUttag av

standardnummer
för verktyg

Underlag för
lagerläggning av

verktyg

NC-program

Tidplan för verifiering av tillverkning

A31

A31

Underlag
för

beredning

Projekt-
plan för 

berednigs-
processen

A33

Färdigställ beredning, nod: A32Verifiering.Beredningsprocessen.
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Verifierad 
beredning för 
artikel

Verifiering av tillverkning, PPAP
Processverifiering enligt 
produktionsenhetens lokala rutin. 
Avvikelser som uppkommer påtalas 
genast till samtliga berörda.
Beakta:
- Kvaliteten är styrande (ex kritiska mått)
- Cykeltider o.d. ska innehållas (riggtider, 
genomloppstider)

3.208

Uppdatering av underlag

3.209

Rapportera klart för 
serieproduktion

3.210

Stäm av tidplan
Stäm av tidplan fram till 
Start Of Customer 
Ordered Production -
SOCOP med kund, 
exempelvis montering.

3.211

Behov av uppdatering
av underlag

Verifierad tillverkning

Uppdaterade
underlag

PPAP
dokument

Tidplan fram
till SOCOP

Verifierad tillverkning

Ledningssystem

Produktion

Tidplan fram till
SOCOP

Klart för
serieproduktion

Uppdaterade
underlag

Lokal PRU rutin

Färdigställd 
beredning för 
artikel

Krav på 
S-status ritningar

Krav på
ifyllda checklistor

från MPP bilaga 3.

Tidplan för verifiering av tillverkningA32

Verifiering av beredning, nod: A33Verifiering.Beredningsprocessen.
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Beredning 
för artikel 
införd i 
produktion

Införande av 
beredning i 
produktionVerifierad 

beredning 
för artikel

Produktion

Produktions-
stöd

Verktyg,
fixturer och
emballage

LW 
avstämning

Läges-
rapport

Ledningssystem

Lokal PRU rutin

Protokoll

A41

Införande, nod: A4Beredningsprocessen.
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Verifierad 
beredning för 
artikel

Produktion övertar 
ansvaret för 
seriemässig 
produktion
Signering av PPAP

Beredning för 
artikel införd i 
produktion

Produktionsstöd 
under fulltaktsprovBehov av

stöd från
beredare

Produktion

Produktions-
stöd

Inköp av verktyg, 
fixturer och 
emballage
Inköp för 
fulltaktsproduktion

Behov av
komplettering

av verktyg,
fixturer och
emballage

Signerad
PPAP
(PSW)

Ledningssystem
Maskininvesterings-

processen
PEIP

Lagerläggning av
verktyg

Lokal PRU rutin

PPAP
dokument

Verktyg,
fixturer och
emballage

Införande av beredning i produktion, nod: A41Införande.Beredningsprocessen.
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Beredning 
för artikel 
införd i 
produktion

LW 
avstämning

Beredning 
för artikel 
dokument
erad

Avslut av beredningsprocess
Dokumentera beredning och dess framtagande
- Process- och kvalitetssäkringsdokument från 
verfifiering av tillverkning, inklusive använda 
processdata, PPAP.
- Checklistor för arbetsmoment. 
Bilaga 1-3, 5.
- Order för tillverkning av verktyg etc..
- Bekräftelse på övertagande av ansvar av 
produktion, PSW.

Läges-
rapport

Ledningssystem

Protokoll

Lokal PRU rutin

Arkiverade
dokument

PD-process, kontinuerlig introduktion
Avslut FAS 5

Avstämning och
avslut av projekt

Projektavslut

PPAP
dokument

Ifyllda
checklistor för
arbetsmoment.
Bilaga 1-3, 5

Order för
tillverkning av
verktyg etc.

PSW

Avslut, nod: A5Beredningsprocessen.
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Kontrollera att antalet ämnen räcker till 
för både prototyper och egna prover.
Beakta att seriemässiga ämnen ska 
användas för verifiering av tillverkning.

5.101

Gör en visuell kontroll 
av levererade ämnen.

5.107

Gör en beredning för prototypartiklar 
utgående från beredning för 
serietillverkning.
Beakta
- Undersök om det är möjligt att använda 
produktionsutrustning etc. tänkt att användas i 
serieproduktionen.
- Avvikelser från beredningen för 
serietillverkning bör tas upp med 
konstruktören
- Kontrollberedning. Säkerhetsställ 
mätkapacitet, vad som ska mätas och hur 
resultatet ska redovisas.

5.102, 5.103, 5.105

Uppdatera tidplan för 
prototypframtagning i 
samråd med produktion, 
produktionstekniker, 
logistik, kvalitets-
ansvarig, etc.

5.104

Om serietillverkningsaktuella 
program, verktyg, etc. inte 
finns, beställ dessa för 
prototypframtagning eller 
beställ legotillverkning.
Beställ eventuellt 
legotillverkning via inköp.

5.106

Övervaka och dokumentera 
framtagning av prototyper.
Beakta
- Kontrollera och dokumentera 
cykeltider, processdata, etc.
- Se till att mätresultat följer 
med prototyperna.

5.108 - 5.109

Kontrollerad
kvalitet av

ämnen

Tidplan

Kontrollerad
kvantitet av

ämnen

Arbetsinstruktioner

Program,
verktyg,

etc.

Behov av 
NC-program,
verktyg, etc

Behov av
tidplan

Ifylld checklista
från MPP bilaga 5

Uppfyllt behov av
prov/prototyp

-artikel

Provanmodan

Prototyp
artiklar

PD-process, kontinuerlig introduktion

Vald operations-
gång och produktions-

utrustning

Operations och
kontrolldokument

Ifyllda checklistor
från MPP arbetsmodell

Operations och
kontrolldokument

för prototyptillverkning

Initiering av
prov/prototyp
framtagning

A2, A3
(enligt A0)

A2, A3
(enligt A0)

Prototypframtagning, nod: A6Beredningsprocessen.
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