
  

Informationshantering med 
kravsättning i 3D-baserade 

arbetsflöden 

 

 
 
 
 

THOMAS WERNSTEN 
SINAN HANNA 

 
 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2012 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informationshantering med kravsättning i 3D-
baserade arbetsflöden 

 
av 
 

Thomas Wernsten 
Sinan Hanna 

 
 
 

 

Examensarbete MMK 2012:05 MCE 263 

KTH  Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 

SE-100 44  STOCKHOLM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



i 
 

 

 
 

 Examensarbete  MMK 2012:05 MCE 263 

 

Informationshantering med kravsättning i 3D-
baserade arbetsflöden 

   
  Thomas Wernsten 

Sinan Hanna 

Godkänt 

2012-03-01 

Examinator 

Lars Hagman 

Handledare 

Jens Hemphälä 

 Uppdragsgivare 

Scania CV AB 

Kontaktperson 

Kent R Johansson 

 

Sammanfattning 

Produktframtagningsindustrin utsätts för snabba förändringar vilket medför att kraven 
från kunder, konkurrenter och lagkrav ökar. Företag inom produktframtagning måste 
därför ständigt förbättra sina metoder och processer för att fortsätta konkurrera och 
leverera kvalitativa produkter och tjänster. Samtidigt ska de nya metoderna vara 
lättarbetade, lättförståeliga och effektiva, med fokus på att minska fel, slöseri och resurser 
som inte skapar värde för slutkunden. Ett samordnat flöde med tvärfunktionella processer 
är därför önskvärt för att på ett lönsamt sätt uppnå satta mål. 

Med detta i åtanke fanns en uppdragsbeskrivning på Scania för att följa upp 
artikelritningens funktion och användning. Examensarbetet har undersökt vilka 
möjligheter som finns med att använda 3D-modellen som informationsbärare för att på sikt 
kunna ersätta artikelritningen. Arbetet har även undersökt vilka fördelar som erbjuds med 
kravsättning i 3D och hur ett tänkt arbetsätt kan förhålla sig idag och i framtiden. De 
arbetsmoment som inkluderats i examensarbetet har varit intervjuer, företagsbesök och 
ett försök att driva igenom en pilot med syfte att undersöka mer i detalj vilka fördelar 3D-
kravsättning kan ge för Scania. I piloten användes en kamaxel som exempel för att 
utvärdera hur ett tänkt 3D-baserat arbetsflöde kan se ut. Med hjälp av modulen 3D 
Functional Tolerancing and Annotations, FT&A i CATIA V5 utfördes 3D-kravsättning på 
kamaxelns 3D-modell. Piloten satte slutligen riktlinjerna för vad som är möjligt idag på 
Scania. Utöver piloten besöktes två företag, Saab Aeronautics och Volvo Cars. Saab 
använder enbart 3D-underlag för alla nya projekt, både för artikel- och monteringsnivå och 
Volvo Cars använder 3D-underlag för bilens karosskonstruktioner.  

De resultat som analyserades ledde till följande slutsatser; 

- Ett tidigt utbyte av kravsättning i 3D ökar integrationen och minskar risken att fel 
upptäcks sent.  

- Kravsättning i 3D är inte en utmaning för konstruktörer idag då arbetet med 
artikelritningen sker likartat och mognaden i 3D är hög.  

- 3D-underlag med kravsättning är mer levande och har en högre integration i dagens 
CAD/PDM-verktyg men även programverktyg inom produktion.  

- Med hjälp av kravsättning i 3D kan ett gemensamt underlag skapas i stället för två 
separata, ett CAD- och ett ritningsunderlag.  

- Möjligheterna att kunna återanvända information från 3D-underlag med 
kravsättning är större än från ritningen. 
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Abstract 

In product realization industries are experiencing rapid changes, which mean that the 
requirements of customers, competitors and legislations are increasing. Companies must 
constantly improve their methods and processes to continue to compete and deliver good 
quality products and services. Meanwhile, the new methodology should be easy to use, easy 
to understand and have a high efficiency to reduce errors, waste and resources that does 
not create any value for the end customers. Companies wish to find a coordinated flow with 
cross functional processes in order to effectively set achieved goals.  

With this in mind, the given assignment was to follow up the drawing’s functionality and 
use at Scania. This master thesis has investigated the possibilities and benefits of using 3D 
as information carrier, and eventually also to replace the usage of drawings. The thesis has 
also examined the advantages with 3D annotation and how a proposed process can be 
achieved today and tomorrow. The elements included in this thesis has been interviews at 
Scania, company visits and an attempt to do a pilot to examine more thoroughly what 
Scania gains by using 3D as an information carrier instead of drawings. A camshaft was 
used during the pilot and the results set the guidelines for what is possible with today’s 
tools. The application 3D Functional Tolerancing and Annotations, FT&A in CATIA V5 was 
used to set the annotations in 3D. The visits were made at two companies, SAAB 
Aeronautics which takes full advantage of 3D in their new projects, both in parts- and 
assembly level, and Volvo Cars which use the 3D annotation in their Body-in-White 
components.  

By analyzing the overall results a number of conclusions can be listed; 

- An early exchange of planting requirements in 3D strengthens the integration and 
also the discovery of late errors is minimized. 

- Working with annotations in 3D isn’t a challenge for designers today since working 
with drawings are similar and the maturation in 3D is high at Scania’s R&D. 

- 3D-models with annotation are more dynamic and have a higher integration in 
today’s CAD/PDM tools and also the software tools within production. 

- Using annotation in 3D, one common information basis is created, instead of today’s 
two, CAD-models and drawings. 

- The ability to reuse information from a 3D-model with annotation is high, compared 
to drawings. 
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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är en avslutande kurs i 
civilingenjörsutbildningen på Institutionen för Maskinkonstruktion på Kungliga 
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Terminologi 
 
3DXML  Lättviktsformat för 3D-modeller 

AI   Artikel Information 

Aros    Stordatabas för Scania, plattform för PDM-relaterade system 

BOM  Bill-of-materials, stycklistan som håller ihop en hel produktfamilj 

BRP   Business Process Reengineering 

CAD    Computer Aided Design 

CATIA V5  CAD-system  

CAM   Computer Aided Manufacturing 

CIM   Computer Integrated Manufacturing 

CRM    Customer Relationship Management 

DMU    Digital Mock-Up 

ECO    Engineer Change Order 

EDM   Engineering Data Management 

Enovia VPLM Datasystem för konfigurering och hantering av data genom hela 
produkt-och informationsutvecklingsprocessen.   

ERP    Enterprise Resource Planning 

ExpertCAD   2D CAD-system  

FT&A   Functional Tolerancing and Annotations, modul i CATIA V5  

GEO    Dataapplikation och arbetssätt som integrerar CATIA och SPECTRA 

GP    Geometrisk Position 

JT   Lättviktsformat för 3D-modeller 

ISO   Internationella Standardiseringsorganisationen 

Kaizen  Förbättringskoncept utvecklat i Japan 

KS    Konstruktion Struktur – struktur SPECTRA 



 

viii 
 

ModArc   Model Archive – Datorsystem som hanterar och arkiverar ritningar 

MONA   Datorsystem för monteringsstruktur som skapar monteringslistor 

NC   Numerical Control, för numeriskt styrda verktygsmaskiner 

P&L   Production and Logistics 

PDM    Product Data Management 

PLM    Product Lifecycle Management 

PMI   Product Manufacturing Information 

PU   Produktutveckling 

R&D   Research and Development  

SCM    Supply Chain Management 

Sex Sigma  Strategi för förbättringskoncept utvecklat av Motorola 

SIS   Swedish Standards Institute 

SMOFS   Scanias Maskinella Order och Fakturerings System 

SPECTRA   Datorsystem som hanterar tre produktstrukturer, KS, TCR & VCR 

STEP    Standard for the Exchange of Product Model Data 

TCR    Translation Code Register – struktur i SPECTRA 

TPS   Toyota Production System 

TQC   Total Quality Control 

U3D   Lättviktsformat för 3D-modeller 

VCR    Variant Combination Register – struktur i SPECTRA 
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DEL 1 

INTRODUKTION 
 
Här ges en inledning till examensarbetet, där uppdraget och uppdragsgivaren 
presenteras tillsammans med syftet och avgränsningarna. Slutligen följs ett kapitel 
över de metoder som använts under examensarbetet. 
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1 Inledning 
Scanias historia sträcker sig långt bakåt i tiden och företaget har varit med om många 
utvecklingssteg vilket har gjort Scania till en av världens ledande tillverkare av lastbilar, 
bussar och marinmotorer.  Utvecklingen har inte enbart skett på själva produkterna 
utan även hur de utvecklas och tillverkas. Från att ha hanterat all information i papper, 
böcker och pärmar kan man idag ta fram och dela information och underlag direkt från 
digitala datasystem.  
 
Processen för teknikutvecklingen skiljer sig mellan industrin och den konsument-
marknaden. Idag köper konsumenterna nya produkter innan man riktigt vet vad de kan 
tillföra, till exempel smartphones och datorer. Man väljer även att uppdatera och 
installera nya program och operativsystem som Windows och Mac OS X innan man 
säkert vet vad det kommer innebära för användarna. Konsumentmarknaden strävar 
oftast efter att ha de senaste produkterna eller de senaste programvarorna och det är 
det man också hittar på butikshyllorna.  
 
För industrin sker förändringen annorlunda. Informationen om produkterna och 
tillverkningsprocesser har ökat lavinartat. Behovet av att hantera, sprida och lagra 
information på ett effektivt sätt har ökat och lett till utvecklingen av dagens IT-system. 
Men samtidigt måste dessa teknikutvecklingar motiveras, varför ska ett företag 
investera i något som kanske inte tillför någon nytta eller något värdeskapande för 
företaget eller företagets kunder? Kan en investering i att uppgradera företagets 
programvaror motiveras utan att det innebär en förbättring i kostnad och kvalité för 
slutprodukten? Detta medför en mer försiktig teknikutveckling inom industrin och att 
vara först med nya metoder och system är mer undantag än regel.  
 
På Scania arbetar man ständigt med att förbättra dagens metoder och processer för att 
uppnå kundens önskemål. Arbetet som utförs ska vara värdeskapande för kunden och 
man strävar efter att minska fel och slöseri med resurser.  
 
Det här examensarbetet handlar om att ifrågasätta dagens hantering av artikelritningar 
och undersöka ifall 3D-kravsättning i CAD-modeller är ett mer motiverande och 
värdeskapande underlag för att på ett effektivt sätt tillverka Scanias produkter. 

1.1 Scania i korthet 

Scania CV AB grundades 1891 och är idag en av världens ledande tillverkare av lastbilar 
och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Verksamheten har 
expanderat inom tjänst- och servicesektorn som omfattar reservdelar, underhållsavtal, 
förarutbildningar men också finansiella tjänster som erbjuder Scanias kunder en större 
helhetslösning.  
 
Idag har Scania en verksamhet i ett hundratal länder och ca 35 500 anställda, där ca 
15 000 arbetar med försäljning och service och 12 300 på Scanias 
produktionsanläggningar. I Södertälje ligger Scanias huvudkontor med ca 5 300 
anställda samt forskning- och utvecklingsverksamheten som har ca 2 900 anställda. 
Under 2010 levererades 56 837 lastbilar, 6 875 bussar och 6 526 motorer med en 
fördelning enligt figur 1-1.  
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Fordonsleveranser per region, 2010 

 

Figur 1-1. Fördelning av leveranser runt om i världen 

En grundpelare i Scanias arbetsätt är att fokusera på metoder och processer och 
utveckla dessa. 
 
”Scania fokuserar på metoder snarare än resultat. Resultaten kommer som en följd av att 
rätt saker görs på rätt sätt. En förutsättning för att nå verkliga framgångar är att arbeta 
med ständiga förbättringar.”     

 Scanias filosofi1 
 
Scanias bakgrund härstammar från en sammanslagning från 1911 av Vagnfabriks AB i 
Södertälje och Maskinfabrik AB Scania i Malmö vilket då blev Scania-Vabis. Scania-Vabis 
slogs även samman med Saab 1969 och bildade då Saab-Scania, men 1995 delades 
företagen upp och fordonstillverkaren i Södertälje blev det som vi idag kallar för Scania 
CV AB. Företagets logotyp, se figur 1-2, innehåller en röd grip som återfinns i Skånes 
landskapsvapen. 
 

 
1-2. Scanias logotyp 

1.2 Bakgrund 

I en marknad med stor fokusering på ständiga förbättringar för att leverera 
högkvalitativa produkter krävs ett alltmer integrerat och effektivt informationsflöde. 
För att möjliggöra detta behövs metoder och stöd som är tydliga, lättöverskådliga och 
lättarbetade. För att minska fel och slöseri med resurser krävs det även att man har ett 
tätare och mer iterativt samarbete, för att tidigt få en indikation på levererad 
information. Det finns många olika metoder och angreppssätt man kan lösa dessa frågor 
på och på Scania har man börjat fråga sig ifall det är motiverat att använda sig utav 
artikelritningen som informationsbärare.  
 
                                                        
1  http://se.scania.com/scania-group/philosophy 
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Med detta som motivering har ett tänkt koncept varit att ersätta ett ritningsorienterat 
arbetssätt med ett modellorienterat. Arbetet ligger i att ta fram ett underlag som 
beskriver artikelns geometri, form och krav. Det finns en möjlighet att använda 3D-
modeller mer tvärfunktionellt än vad som idag görs på Scania. Detta kräver att 3D-
modellerna med dess tillhörande information uppfyller de krav och standarder, som på 
sikt ska kunna ersätta artikelritningen.  

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med examensarbetet var att utreda nytta, möjligheter och 
begränsningar med att använda 3D-kravsättning i Scanias tvärfunktionella processer. 
Arbetet innefattade även hur en sådan målbild skulle kunna uppnås, genom att ta fram 
en modell som förklarar hur man ska gå tillväga.  Detta för att på sikt ta bort fokus från 
artikelritningen och planera metoder centrerat kring 3D-modellen med 3D-kravsättning.  
 
Examensarbetet har även innefattat att ta fram ett verkligt exempel, en pilot med 3D-
kravsättning. Piloten användes för att mer tydligt utreda vilka fördelar och möjligheter 
ett verkligt fall kan ge. Dessutom skulle piloten skapa ett diskussionsunderlag för 
fortsatt arbete på Scania.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsades till att främst behandla 3D-kravsättningen internt på Scania, där 
berörda avdelningar fanns inom Research & Development (R&D) och Production & 
Logistics (P&L). Arbetet avgränsades även till att innefatta endast en liten del från inköp 
för att få deras syn på 3D-kravsättning och kunna dra vissa kopplingar. Arbetet har dock 
inte fördjupats inom inköp och resultaten från dessa ska inte ses som helt 
representativa i examensarbetet. 
  
Systemmässigt avgränsade examensarbetet till att använda Scanias CAD-system CATIA 
V5 med tillhörande modul FT&A (Function Tolerance & Annotations) som är ett 
tilläggsprogram för att lägga till 3D-kravsättning i 3D-modellen. Det lades inget fokus på 
att utvärdera själva modulen FT&A utan det centrala i arbetet var att titta på vilka 
metoder och processer som behövs för att införa ett mer modellorienterat arbetssätt 
och vilka fördelar det skulle ge.  
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2 Metod 

2.1 Teori och referenser 

Utöver den kunskapen som författarna hade sedan tidigare inom området fördjupades 
den med litteratur och artiklar inom ämnet, för att få en bättre koppling och ytterligare 
fördjupning. Teorin användes även som en jämförelse mot de framtagna resultat vilket 
presenteras i rapportens diskussion. De källor som inhämtats och beskrivits i teori- och 
referenskapitlet är följande; 
 

 Produktutveckling 
 Verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten 
 Product Lifecycle Management & Product Definition Management  
 CAD-system & CAD-format 
 Beskrivning av FT&A – 3D-kravsättning 

 
Materialet hämtades till största delen från skriven litteratur och avhandlingar, men även 
från tidigare examensarbeten som har koppling till 3D-kravsättning. Även internet 
användes för att kunna hitta en mer aktuell bild av dagens CAD-system och 3D-
kravsättning. Tidigare examensarbeten har även fungerat som stöd för hur långt 
teknikutvecklingen kommit då de har haft liknande uppdragslydelse och utgångspunkt 
som för det aktuella examensarbetet. Dessa examensarbeten har tidigare genomförts på 
Scania och andra företag.  

2.2 Empiriska studier 

Parallellt med den teoretiska studien genomfördes en empirisk studie på Scania. Till 
skillnad från den teoretiska studien visade empirin fakta som baserats på erfarenheter 
och tidigare försök. Dessa hämtades in i form av internt publicerat material, intervjuer, 
interna utbildningar, möten samt konferenser. Hela examensarbetet tillbringade 
författarna på Scania med tillgång till intranät och systemverktyg såsom CATIA V5 och 
Enovia VPLM. 
 
Utbildning - Under första veckorna genomfördes utbildningar på Scania som lade 
grunden för de tekniker och metoder som används i Scanias arbetsmiljö. I första kursen 
Produkt Data Information (PDI) gavs en inblick i och förståelse för Scanias 
produktstruktur och hur Scania hanterar ändringsorder. Dessutom gavs en inblick i hur 
informationen förflyttas genom företaget. Den andra kursen, som var riktad till 
konstruktörer, var en tre veckors CAD-utbildning i CATIA V5 och Enovia VPLM. Kursen 
är en nybörjarkurs där man lär sig att skapa CAD-modeller, sammanställningar av 
modeller samt att skapa artikelritningar.  
 
Intervjuer - För att sätta in sig i Scanias miljö och studera examensarbetets frågor 
genomfördes 21 intervjuer på Scania. Intervjupersonerna valdes med hjälp av 
handledaren på Scania då denne hade god insikt i vilka som är insatta i ämnet. De 
personer som intervjuades representerade olika avdelningar på Scania, R&D, P&L och 
inköp. Uppdelningen bestod även utav olika roller och befattningar samt olika 
ansvarsområden, för att få en större spridning. Av de personer som intervjuades kunde 
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hälften ses som användare och andra hälften som systemkunniga inom IT-stöd på R&D 
samt P&L.  
 
Inför intervjuerna togs frågeställningar fram för att kunna föra en semi-strukturerad 
intervju. Intervjun började ofta med en kort insamling av information om personen för 
att få en uppfattning om bakgrund, position och roll i företaget. Sedan ställdes frågor 
inom det aktuella området, se bilaga 1. När författarna ansåg att frågorna hade besvarats 
fortsatte en mer ostrukturerad intervju som ibland gick över till en diskussion. Ibland 
upptäcktes det att den intervjuade hade en djup och värdefull kunskap inom 3D-
kravsättning, varpå denne läts styra intervjun istället för att gå in på frågeställningarna. 
 
Viktiga faktorer som beaktades inför och under intervjun: 
  

 Bakgrundsfakta om både författarna och den intervjuade. 
 Skapa en bra miljö för en lugnande känsla, inga påhopp. 
 Klargöra tidigt hur länge intervjun skulle pågå, för att undvika stress. 
 Förtydliga syftet och idén med vad intervjun skulle leda till. 
 Urskilja de olika frågeställningarna för att passa tillhörande områden och roller. 
 Undersöka möjligheten med att spela in intervjun så att koncentrationen kunde 

läggas på själva samtalet. 
 Kunna erbjuda den intervjuade återkoppling ifall denne tyckte att mer 

information fanns att ge. 
 
21 intervjuer genomfördes med anställda på Scania; 
 

 10 personer från konstruktionsgrupperingar, varav 3 gruppchefer, 1 
produktsamordnare, 4 konstruktörer, 2 seniora konstruktörer och 1 
administratör. 

 7 personer som arbetade på R&Ds IT-utvecklingssida med fokus på PLM/PDM 
och CAD. 

 1 person från inköp.  
 1 beredare från Scanias motortillverkning på P&L 
 2 produktionsutvecklingstekniker från Scanias motortillverkning. 

 
Till varje intervju bokades en timme för att få gott om tid att ställa frågor och följa upp 
med intressanta diskussioner. För uppföljning och återkoppling användes e-post och 
telefon.  
 
Ytterligare en intervju genomfördes med Dassault Systémes (utvecklare av CATIA V5 
och Enovia VPLM) med huvudkontor i Paris. Intervjun genomfördes tillsammans med 
ledande personer inom ämnet 3D-kravsättning på Scania. Där presenterade Dassault 
Systémes en introduktion i FT&A med fokus på utvecklingsmöjligheter för tillverkande 
företag som går från ritningar till 3D Master, d v s 3D som informationsbärare.  

2.3 Företagsbesök 

För att kunna få en överblick över hur liknande företag arbetar genomfördes besök på 
företag som anses som goda förebilder inom området 3D-kravsättning. Detta för att 
vidga och jämföra den empiriska studien som erhållits från Scania. Besöken 
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genomfördes även för att examensarbetet inte skulle låsas till lösningar som endast är 
kopplade till metoder och processer som idag tillämpas på Scania. 
  
De krav som ställdes på företagen som skulle besökas var att de skulle ha ett liknande 
CAD-system och med liknande funktion som FT&A modulen i CATIA V5. Detta för att 
kunna få en likartad jämförelse och undgå att utvärdera själva CAD-systemet i sig och 
fokusera på metoder och processer. Övriga önskemål var att företagen skulle ha arbetat 
en tid med 3D-kravsättning för att på så vis studera hur resterande avdelningar på 
företaget ser på informationshantering i 3D. Önskan var även att studera stora företag i 
Sverige för att undvika betydelsen av företagets storlek. Två företag tillfrågades och 
ställde upp, Saab Aeronautics i Linköping och Volvo Cars i Göteborg. Fokus låg på att 
utvärdera respektive företags arbetsätt och metoder inom området, men även vilka 
faktorer som påverkade företagen att ändra sin utveckling för att uppnå visionen om en 
ritningslös produktframtagning. 
 
En enkätundersökning skulle också genomföras bland Saabs användare med fokus på 
användbarheten med 3D-kravsättning samt hur de upplever att inte längre arbeta med 
ritningar. Ett godkännande gavs för enkäten skulle ingå i examensarbetet men på grund 
av senare komplikationer valde Saab att inte delta då resultatet skulle vara missvisande 
av andra skäl än det som enkäten sökte svar på. Av intresse för att läsaren ska förstå vad 
författarna sökte svar på finns enkäten med i bilaga 2, men utan några svar. 

2.4 Pilot 3D-kravsättning 

Tidigare examensarbeten på Scania har rekommenderat att en pilot genomförs där teori 
och gällande system ställs mot verkligheten. I början av examensarbetet gav 
handledaren på Scania förslaget att en pilot skulle vara ingå i examensarbetet. Syftet 
med piloten var att ta fram en 3D-modell med 3D-kravsättning och försöka använda 
underlaget genom alla steg till en färdig produkt. Tanken var att det skulle ge en bättre 
utvärdering om vad som idag är möjligt på Scania samt undersöka de begräsningar som 
skulle kunna uppstå i redan använda metoder och processer. En kamaxel tilldelades som 
objekt för piloten och som tillverkas internt på Scanias motortillverkning. Eftersom 
artikeln tillverkas internt ansågs det lättare att skapa och kommunicera med kontakter 
internt på Scania.  
 
På grund av systemmässiga skäl fungerade inte kommunikationen mellan 
programvarorna mellan R&D och P&L. Syftet riktades därför om till att studera R&D’s 
användning av 3D-kravsättning för att utvärdera nytta, möjligheter och begräsningar för 
konstruktion och konstruktören. 

2.5 Informationsbearbetning 

Inhämtad information från intervjuer, företagsbesök och piloten presenteras i 
rapportens resultat. Resultatet utvärderades sedan mot teorin och presenteras i 
rapportens diskussion. I diskussionskapitelet beskrivs de möjligheter, fördelar och 
begräsningar som författarna kommit fram till inom 3D-kravsättning.  
 
Efter att ha bearbetat all information kunde ett antal slutsatser dras kring 3D-
kravsättning på Scania. Slutsatserna var en sammanvägning av all information som 
hämtats in från teorier, resultat samt vad författarna själva upplevt som relevant under 
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examensarbetets gång på Scania. I slutsatsen rekommenderas också fortsatt arbete för 
3D-kravsättning och hur Scania ska gå vidare för att utvärdera samma frågeställningar i 
mer specifika områden som inte tas upp i denna rapport. Slutsatserna innehåller även en 
självkritisk granskning för det arbete och metoder som utförts för att undersöka 
resultatens värde för examensarbetet. 
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DEL 2 

TEORI OCH REFERENSER 
 
I detta kapitel återfinns referenser och ämnen som rör examensarbetets fortsatta 
arbete. Syftet med kapitlet är att det ska ses som en kunskapshöjande del men även 
ligga till grund för följande diskussion och slutsatser av det framtagna resultatet. 
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3 Produktutveckling  
Ett sätt att se på produktutvecklingen (PU) är de aktiviteter som börjar med att en 
marknadsmöjlighet identifieras och som slutar i produktion, försäljning och leverans av 
en tjänst eller produkt, (Ulrich & Eppinger, 2008). Det finns flera viktiga aspekter som 
driver produktutvecklingen. Ett ökat marknadsbehov och kundförfrågan ställer hårda 
krav men också den miljöanpassning som är aktuell idag. Detta gör att industrin ständigt 
måste se över sina tjänster och produkter för att erhålla en konkurrenskraftig och 
innovativ position på marknaden, se figur 3-1 (Johansson, Persson & Pettersson, 2004). 
 
Produktutveckling och forskning inom produktutveckling kan delas in i fem olika 
områden; ren teknologiutveckling, utveckling inom modellering och simulering, 
utvecklingsmetodik för konstruktion och design, IT-baserade system och verktyg inom 
produktutveckling samt organisation och ledning inom produktutveckling (Johansson et 
al., 2004). Utvecklingen inom dessa områden speglar sig från både akademin och 
industrin, där industrin har legat i framkant för modern informationsteknik likt de IT-
verktyg och CAD-system som tagits fram och används idag. 
 

Omvärldens 
krav 

 Ökat kundkrav, prestanda/pris 

 Krav på kundanpassat produkter 

 Ökade samhällskrav 

 Ökad konkurrens 

 Kortare produktlivscykler 

  

Konsekvens för 
ett företag 

 Större utvecklingskostnader 

 Många produktvarianter 

 Projekttiden (”time-to-market”) kritisk 

  

Hur ett företag   
bemöter 
kraven 

 Systematisk konstruktion, PU-process 

 Integration 

 Standardisering och flexibilitet => modulariserade 

produktfamiljer   

Figur 3-1. Ökade krav från marknad och samhälle ställer krav på en effektiv PU-process, samt modularisering 
för ”mass customization” (Johansson et al., 2004). 

3.1 Produktutvecklingens olika drivkrafter 

Enligt (Johansson et al., 2004) har produktutvecklingen generellt två drivkrafter; teknik 
och marknad. En tredje drivkraft, samhället börjar även få en allt större betydelse för 
produktutvecklingen. 
  
Teknikdriven utveckling – En typ av utvecklingsform som uppkommit av att en ny 
teknologi ger möjlighet att skapa en ny produkt som marknaden inte kunnat förutspå.  
Teknikdriven utveckling kan ta längre tid innan den etablerats och tillämpas på 
marknaden. 
Marknadsdriven utveckling – En form av utveckling baseras på marknadens behov och 
konkurrenters produkter. Utveckligen är en blandning av dagens kända teknologi och en 
modifiering av denna för att tillgodose kundernas behov.     
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Samhällsdriven utveckling – Industrin har alltmer tvingats att styra sin 
produktutveckling efter de nya regler och lagar som upprättas för bland annat miljö och 
säkerhet. Ett exempel är de emissionskrav som lagstiftats för bilmotorer och utsläpp. 
 
Enligt flera konstruktionsforskare är marknadsdriven utveckling den största drivkraften 
inom produktutvecklingen. Även den teknikdrivna utvecklingen har ökat inom 
industrin, där mobiltelefoni, satellitnavigation (GPS) och mikrovågsugnar är exempel på 
detta (Johansson et al., 2004). 

3.2 Konstruktörens roll i produktutveckling 

Redan under 1800-talet utsågs konstruktörsarbetet som ett eget yrke som ansvarade för 
konstruktionen. Det till skillnad från hantverkaren, som stod för både konstruktion och 
tillverkning. Det var den industriella revolutionen som skapade behovet av en 
yrkesgrupp som kunde fokusera och lägga allt arbete kring konstruktionslösningar.  
 
Konstruktörsrollen har förändrats stort de senaste decennierna. Ursprungligen rörde 
yrket enbart produktprestanda, geometrier, ritningar och produktionsanpassningar. Nu 
krävs det att konstruktören tar ett större ansvar kring produkten.  Se figur 3-2 för hur de 
nya delade ansvaren kan se ut för en konstruktör. 
 

 
Figur 3-2 

Figur 3-2. Den mångdimensionella konstruktörsrollen (Johansson et al., 2004) 

Genom att konstruktörens ansvar har utökats är det allt viktigare att konstruktören har 
en god förståelse i sina medarbetares arbetsätt och kunskap, som till exempel ekonomi 
och marknadsföring. Likt andra yrkesgrupper tenderar konstruktörens roll att involvera 
allt mer arbete med administration, ledning och kommunikation. Därmed läggs nästan 
hälften av konstruktörens tid på själva konstruktionsarbetet.  
 
Lång erfarenhet har haft en stor betydelse för industrin och konstruktören måste 
behärska flera specialiteter för att fylla rollen. Industrin har samtidigt haft allt svårare 
att acceptera långa inskolningstider. Konstruktörer är därför idag högskoleutbildade och 
ska behärska grundkunskaper inom olika ingenjörsämnen men också kunna praktisera 
och tillämpa de kunskaper likt det ingenjörs- och konstruktionsarbete som förs inom 
industrin (Johansson et al., 2004). 

Industridesign 

Ergonomi 

Ekonomi 

Strategi 

Marknad 

Produktion 

Projektledning 

Miljö 

Patent & Affärsjuridik 

Teknikspecialiteter 

Kvalitetssäkring 

Ursprunglig 
konstruktörsroll 
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3.3 Integrerad produktutveckling  

Hur en organisation är uppbyggd kommer generellt påverka produktutvecklingen i 
företaget. I dagens produktutvecklingsprocesser anses integrationen mellan olika 
avdelningar i ett företag vara en av nycklarna till framgång. Men för större företag krävs 
det ändå av praktiska skäl att man använder sig utav en linjeorganisation som planeras 
efter yrkesroll och specialistkunskap. För att ändå arbeta integrerat och tvärfunktionellt 
i en sådan konstellation bemannas projektgrupper från olika delar av linjen som därmed 
skapar den kända matrisorganisationen. Dock finns det kända brister med denna typ av 
uppdelning i form av mottsättningar mellan linjechefer och projektledare angående 
resurser, men även den dubbla lojalitet medarbetarna får. Det kan även skapa en 
konkurrens mellan avdelningar och grupper där man snävt tänker på sitt eget bästa och 
inte centralt för företaget. Fördelarna anses ändå som övervägande då kunskap från 
olika håll tas i beaktning tidigt i utvecklingsarbetet och tvärfunktionella projekt har en 
snabbare utvecklingsfas än den traditionella, där faserna i utvecklingsarbetet 
överglappar varandra (Johansson et al., 2004). Den informella organisationen som 
består utav det egna personliga kontaktnätet inom företaget kan ge gynnsamma 
effekter. Detta har tydligt visats inom den svenska företagskulturen då den inte är lika 
stel och hierarkisk som i många andra länder. Det informella arbetssättet som inte är 
beskrivet i företagets struktur eller organisation har visat på bra och effektiva 
samarbeten (Johansson et al., 2004). 

3.4 Produktutvecklingsprocessens faser 

En process för produktutveckling kan ske på olika sätt, en typisk process beskrivs i figur 
3-3. Oftast är processen iterativ och en fas kan genomföras flera gånger. Vanligtvis 
lägger man toll-gates mellan faserna och innan en fasövergång kan ske måste ett beslut 
tas. Dessa beslutspunkter dokumenteras och kan därför ses som ett uppsatt krav för vad 
som måste göras. En värdefull effekt av att använda en systematisk 
produktutvecklingsprocess är just att den blir väldokumenterad och skapar ett 
standardiserat arbetsätt som också ger spårbarhet i projekten.  
 

 

Figur 3-3. Produktutvecklingsprocessens faser (Johansson et al., 2004). 
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4 Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete 
Historiskt sett har människan och samhället strävat efter ökad kvalité. Förr i tiden stod 
hantverkarens skicklighet och yrkesstolthet i fokus och utgjorde en garanti för god 
kvalité. När industrialiseringen kom ökade behovet av en systematisk kvalitetskontroll. 
Verksamheten var inte längre småskalig och produkterna blev allt mer komplicerade.  
Arbetarna som tidigare var bönder och hantverkare hade inte kunskapen om industriellt 
arbete och det drabbade kvaliteten på produkterna. Till en början försökte man 
förbättra kvalitetsarbetet på kontrollteknik, men det blev ganska snart kostsamt att 
upptäcka fel i efterhand vilket ledde till att man idag arbetar med att minska och 
eliminera fel från början (Sörqvist, 2004) 

4.1 Fem faser inom verksamhetsutveckling 

Ett företag kan befinna sig i olika faser med avseende på företagets utveckling inom 
förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Faserna som varje företag passerar kan 
beskrivas som Slummerfasen, Uppvaknandefasen, Trevandefasen, Förändringsfasen och 
Mognadsfasen (Sandholm, 2001). 
 

1. Slummerfasen – Ett företag som befinner sig i denna fas kännetecknas av att 
inget förbättringsarbete pågår, man är nöjd med den kvalité man har och anser 
att den ekonomiska situationen är godtagbar. Kunderna är nöjda och 
konkurrensen ligger på en jämn nivå. Sveriges industri befann sig i denna fas 
fram till omkring 1980. 

2. Uppvaknandefasen – Oftast är det en kris som sätter ett företag i 
uppvaknandefasen. Orsakerna till krisen kan vara brister i eget arbete eller att 
företaget blir omsprunget av andra företag, d v s konkurrensen hårdnar. Typiskt 
för denna fas var västvärldens bilindustri under 1990-talet och ledde till mycket 
omfattande förbättringsarbeten. 

3. Trevandefasen – Företaget försöker med hjälp av kända metoder och 
kvalitetssatsningar förändra situationen. Problemet är dock att man saknar 
kunskap och erfarenhet inom området. Därför resulterar förändringen oftast i att 
man kopierar framgångsrika företag utan att ta hänsyn till egna skillnader. 
Eftersom dessa nödvändiga justeringar inte utförs misslyckas ofta metodiken. 
Det bör ändå ses som att fasen är ett naturligt steg då kunskap och erfarenhet 
saknas inom företaget. 

4. Förändringsfasen – Denna fas symboliseras av att resultat skall uppnås vilket 
oftast uteblir. Kunskap och erfarenhet har ökats sedan trevandefasen, men det är 
resultatet som står i fokus och metoderna får mindre betydelse. Nu dyker det 
också upp kritik på valda metoder på kvalitetsarbetet och satsningar som gjorts. 

5. Mognadsfasen – Till slut når ändå framgångsrika företag mognadsfasen. Det nya 
arbetet har blivit en naturlig del av vardagen och de nya metoderna har stöd från 
högsta ledningen och av alla medarbetare. Resurser har blivit tillsatta och arbetet 
har blivit klart och tydligt, vilket i sin tur leder till goda resultat. Det är dock svårt 
att både uppnå och att stanna kvar i denna fas. Dels för att det krävs stort 
engagemang för företaget att ta sig till denna fas, men också att hantera risken att 
man blir nöjd och stagnerar sitt arbete. 
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4.2 Verksamhetsutveckling 

Kvalité är oftast något som påverkar allt och alla i ett företag, men alla har inte alltid 
samma uppfattning kring det. Många anser att kvalité och kvalitetsarbete är 
byråkratiskt, innehållslöst prat och besvärligt (Sörqivst, 2004). Dessvärre beror detta 
mest på en felaktig uppfattning som kan bero på tidigare bristfälliga satsningar på 
kvalité. De har lett till att man idag oftast nämner verksamhetsutveckling istället, vilket i 
princip handlar om samma sak som kvalitetsarbete. Syftet med verksamhetsutveckling 
kan generaliseras med ”Uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta möjliga 
kostnad” (Sörqivst, 2004). Kunden i det här fallet kan både vara intern och extern och 
deras behov ska följaktligen tillfredsställas. Internt menar man oftast mindre 
ändringshantering, kortare ledtider och ökad motivation medan externt innebär att 
köparen känner sig motiverad till att betala för varor och tjänster som företaget 
tillhandahåller samt återkommer till företagets produkter vid framtida köp.   
 
En stor skillnad mot rationaliseringar och kostnadsbesparingar är att 
verksamhetsutveckling inte skär ner på värdeskapande kostnader utan icke-
värdeskapande kostnader. Det ger företaget en mycket mer effektiv rationalisering. 
Fokus ligger på att identifiera och eliminera verksamhetens processer som inte tillför 
något värdeskapande för kunden (Sörqivst, 2004).  

4.3 Två dimensioner inom verksamhetsutveckling 

Det finns två huvudaktivetrar som beskriver verksamhetsutvecklingen, Styrning och 
säkring samt Utveckling och förbättring (Sörqivst, 2004).  Styrning och säkring är de 
aktiviteter som garanterar en tilltänkt kvalitetsnivå, en mininivå för att undvika fel och 
brister. De består oftast av granskning och kontroll, uppbyggnad av system, införsel av 
mätetal och uppsatta mål. Det kan ses som företagets skyddsnät inom kvalitetssäkring. 
Utveckling och förbättring handlar om att hela tiden försöka förbättra och ta fram en 
ännu bättre nivå. Arbetet är nödvändigt och sker kontinuerligt och iterativt för att ta 
fram nya tekniska innovationer, hantera konkurrensen och kundernas ökande krav, se 
figur 4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-1. Två dimensioner av verksamhetsutvecklingsarbetet, (Sörqivst, 2004) 

Utveckling och  
förbättring 

Styrning och  
säkring 
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4.4 Strategier inom verksamhetsutveckling 

Det finns fyra ”verkningsfulla strategier” inom en framgångsrik verksamhetsutveckling 
(Sörqvist, 2004), ledarskap, utbildning, kund och omvärldsorientering samt 
verksamhetsförbättringar. 
 

1. Ledarskap. För att lyckas med sitt kvalitetsarbete och för att kunna se resultat 
måste det finnas goda kunskaper och ett starkt engagemang från ledningen. 
Företagets högsta ledning har en avgörande roll för hur företaget utvecklas, där 
policys och mål måste vara tydliga och kännbara. Ledningen måste agera som 
tydliga föredömen, vara motiverande och skapa en delaktighet med de anställda 
om kvalitetsarbetet. 

2. Utbildning.  Verksamhetsutveckling kräver ofta stora förändringar, vilket leder 
till att ny kunskap måste tillföras och ändringar av attityder bland medarbetare. 
Det leder till att stora utbildningsresurser behövs som bör börja hos 
verksamhetens ledning och sedan vidare genom hela företaget. 

3. Kund- och omvärldsorientering. Det är viktigt att ständigt identifiera möjliga 
kunder och fastställa deras krav och önskemål. Det för att med systematiska 
metoder överföra dessa önskemål till producerade varor och tjänster. 
Uppföljning av arbetet, med hjälp av kundmätningar, ska utföras för att planera 
och styra verksamhetsutvecklingen. Likväl är det viktigt att bevaka sina 
konkurrenter och andra framstående företag.  

4. Verksamhetsförbättringar. Internt på ett företag bör det finnas en rollstruktur 
som systematiskt arbetar med att förbättra verksamheten. Resultat ska löpande 
presenteras för och efterfrågas av ledning och andra operativa chefer, detta för 
att vara med och styra förbättringsarbetet. Även medarbetare bör organiseras i 
mindre förbättringsgrupper där resultatet sedan kan kommuniceras till alla 
medarbetare för att stärka företagets förbättringskultur. 

4.5 Traditionella och aktuella förbättringskoncept 

Det har genom tiden dykt upp en rad olika förbättringskoncept, vissa har lagts åt sidan 
med tiden medan andra är i högsta grad aktuella idag. Efter andra världskriget var läget 
i Japan förödande och behovet var stort att snabbt bygga upp en industri som kunde 
konkurrera på den internationella marknaden.  
 
Historisk sett har kvalitetsarbetet i Japan gått under benämningen Total Quality Control 
(TQC) men har också fått andra namn med tiden. Grunden har varit att ta fram ett 
verksamhetsövergripande program för att arbeta på alla nivåer med fokus på 
produktkvalitet.  
 
Japan har också utmärkt sig med att även utveckla och förbättra sin kvalitetsstyrning, till 
skillnad från väst som oftast bara tillämpar den. En stor anledning till Japans framgångar 
var att de som sökte kunskap och förbättringar var de högsta cheferna i många av Japans 
största företag. De deltog personligen och prioriterade högt ambitiösa 
förbättringsmetoder vilket ledde till stora internationella framgångar. Nedan följer 
några utvalda verksamhetsutvecklingar och förbättringskoncept (Sörqvist, 2004). 
  
Toyota Production System (TPS) – En metod som bygger på resurssnålhet, 
kundorderstyrning och involvering av alla medarbetare i ett intensivt förbättrings-
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arbete. Idén grundades i att kunna ta betalt innan man själv betalade sina egna 
leverantörer, vilket myntade uttrycket Just-in-time av Kiichiro Toyoda 1937. 
  
Business Process Reengineering (BRP) – 1993 skrev Michael Hammer och James 
Champy boken “Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution”. 
Metoden byggde på radikala och innovativa förändringar och byggde på att utnyttja 
informationstekniken som var på frammarsch. Metoden syftade på att börja om på nytt 
istället för stegvisa förbättringar.  Men många satsningar misslyckades och metoden 
ansågs för radikal och ses numera som ett komplement till traditionella förbättringar än 
ett fullgott alternativ. 
 
Kaizen – Kaizen betyder ”ständiga förändringar till det bättre” och togs fram av Masaaki 
Imai, en av pionjärerna inom Japans förbättringsarbeten. Grundtanken är att alla inom 
företaget ska involveras i förbättringsarbetet, på lednings-, grupp- och individnivå. 
Betoningen ligger i att göra små förbättringar som tillsamman ger stora framgångar. I 
Kaizen tillämpas flera tekniker som går att finna i TPS, kvalitetscirklar, Just-in-time och 
traditionella TQC-verktyg. 
 
Sex Sigma - Är en av de mest spridda och verksamma förbättringsmetoder idag.  Sex 
Sigma togs fram under 1980-talet av Motorola efter ha studerat Japans framgångar. Sex 
Sigmas grundelement är höga ambitioner och drivande ledning. De har fått sitt namn 
från den grekiska bokstaven sigma (σ) som i statistiken står för standardavvikelse. 
Utifrån det utformade Motorola en modell där standardavvikelsen för variationer skulle 
ligga mellan gränserna ± 6. En annan del som speglar den japanska kulturen var 
rolldefinitionen på de som drev förbättringsarbetet, högst upp var Champion följt av 
Master Black Belt, Black Belt och Green Belt som alla representerar nivåer i japansk 
kampsport. 

(Sörqvist, 2004) 

4.6 Att göra en förändring positiv och attraktiv för medarbetarna 

I många fall upplevs förändringar som något negativt för medarbetare och något som 
bara gynnar verksamheten och ledningen (Sörqvist, 2004). Det beror oftast på felaktig 
syn på förbättringsarbetet, när man felaktigt pratar om ”förbättringsarbete” kan det i 
praktiken vara rena personalrationaliseringar. Färre medarbetare som utför mer arbete. 
En annan aspekt som också medfört en felaktig förhållning till förbättringsarbete är att 
det är ur ett företag eller organisationens perspektiv och inte individen. Därför är det 
viktigt att lyfta fram att förbättringsarbete ska ses som något positivt och åtråvärt.  
Eliminering av tråkiga och enformiga arbetsuppgifter, minskad risk för olyckor och en 
säkrare och tryggare tillvaro ska finnas med i förbättringsarbetet. Ledningen bör lyssna 
på medarbetarnas önskemål om förbättringar och tillgodose resurser för det. Det bör 
även framkomma att det är en förmån att arbeta med förbättringar och att även ge 
förutsättningar för det. Det ska inte inskränka på att arbetarna måste arbeta övertid 
samt att det ska vara ett frivilligt val. De förbättringar som skapat framgångar ska 
uppmärksammas och firas för att skapa en trevlig och harmonisk miljö. 

4.7 Förbättringar på fyra nivåer 

Inom en organisation eller verksamhet förekommer förbättringar på fyra nivåer 
(Sörqvist, 2004). Första nivån är individuella förbättringar som utgör sitt eget arbete, 



DEL 2 TEORI OCH REFERENSER 

17 
 

andra nivån är lokala förbättringar där medarbetarna tillsammans i den ordinarie 
arbetsgruppen arbetar med förbättringar. Därefter kommer tvärfunktionellt 
förbättringsarbete som bedrivs i sammansatta projektgrupper tvärsigenom företaget 
gränser. Sist är verksamhetsglobala förbättringar som utgörs av omorganisationer och 
större förändringar vilket påverkar hela verksamheten. En metaforisk liknelse kan göras 
där förbättringsnivåerna med till tillämpning och verktyg kan jämföras med att plocka 
frukt från ett träd, se figur 4-2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Implementering av förbättringsprogram 

En implementering av ett förbättringsprogram skall planeras noggrant för att få ett 
verkningsfullt arbetssätt med ständiga förbättringar. Ledningen bör leda verksamheten i 
arbetet och fungera som en styrgrupp likt projektarbete. Mål ska upprätthållas som ska 
vara tydliga och kommuniceras till berörda grupper och medarbetare. För att inte 
misslyckas i början bör en förstudie och nulägesanalys göras för att hämta in viktiga 
kunskaper och erfarenheter om verksamheten som senare kan användas för att anpassa 
förbättringsprogrammet. Det bör även ingå en studie om chefernas och medarbetarnas 
syn och attityder till förbättringsarbetet för att bättre kunna förankra 
implementeringen. Företagets kvalitetsbrister ska också undersökas för att kunna visa 
de ekonomiska fördelar ett förbättringsprogram kan medföra. Efter framtagen fakta får 
man utgå från att skapa ett eget förbättringsprogram som passar verksamhetens 
situation eller att använda sig utav ett befintligt koncept som till exempel Sex Sigma. 
Väljer företaget ett redan färdigutvecklat förbättringskoncept är det viktigt att anpassa 
och utforma det efter den aktuella verksamheten. Implementeringen kan sedan börja i 
form av ett försök, följt av skarpt införande och utökning av arbetet. Den sista delen är 
integration där man ser förbättringsarbetet som en del i det dagliga arbetet.  
 
Införandet av ett förbättringsprogram kan ske i ett skede, som en stegvis övergång eller 
vara ett komplement och utveckling av ett redan befintligt förbättringskoncept. Slutligen 
är det viktigt att det finns utbildningar och roller som stöder förbättringsarbetet samt 
att förbättringsprogrammet bör vara anpassat till verksamhetens kultur och oftast unika 
situation (Sörqvist, 2004). 
 
  

Frukter som ej nås med 
kända metoder 

Frukt som kräver  
hjälpmedel för  
att plockas 

Frukt som kan 
plockas för hand 

Fallfrukt 

Tvärfunktionella 
förbättringsgrupper, 
användning av analys 
och förbättringsverktyg 

Lokala förbättringsgrupper, 
användning av enkla verktyg 

Vardagsrationaliseringar 

Innovativ problemlösning, Sex 
Sigma, TPS, Reengineering 

Figur 4-2. En liknelse för olika typer av förbättringsnivåer och vad som krävs för att plocka ner 
frukt från olika delar av ett träd (Sörqvist, 2004) 



INFORMATIONSHANTERING MED KRAVSÄTTNING I 3D-BASERADE ARBETSFLÖDEN 
 

18 
 

5 Systemintegration och CAD-system 

5.1 Product Lifecycle Management 

Det finns många olika sätt att beskriva Product Lifecycle Management (PLM) och 
Product Data Management (PDM), eftersom det använts till ett väldigt brett område. Vad 
PLM betyder för en inköpare kan betyda något helt annat för en operatör eller en 
avdelningschef på konstruktion. Som exempel kan PLM vara ett systemstöd, 
arbetsprocess eller en vision på hur företaget ska drivas. Oavsett vilket uttryck man 
väljer så är PLM på frammarsch i många av de internationella industrierna (Grieves, 
2006).  
 
Grundidén med PLM är att man vill sammanföra all information och dokumentation 
under produktens hela livscykel, från idé till återvinning, och sprida den på ett effektivt 
sätt mellan samtliga berörda parter och avdelningar, såväl internt som externt.  
 
”PLM är ett integrerat och strategiskt informationssystem bestående av människor, 
processer, metoder samt tekniska lösningar för alla aspekter av en produkts livscykel, från 
design till produktion, distribution till underhåll och som sist når sin slutfas för återvinning 
eller slutförvaring.”2  

Grieves, 2006 
 

Det är lätt att tro att PLM är ett mjukvarusystem som hjälper företaget att hantera sin 
produktinformation, men som den nämnda definitionen menar så involveras även 
människan och processerna i produktens livscykel. Processerna och teknologin är till för 
att underlätta medarbetarnas arbete och tillsammans öka företagets möjligheter att 
utvecklas. Med rätt verktyg och rätt tillvägagångssätt förbättras således PLM:s effekter 
(Grieves, 2006). 
 
Syftet med PLM är att det skall involvera och stödja alla processer som rör 
framtagningen och hanteringen av en produkt under hela produktens livscykel (Grieves, 
2006). Av de fördelar som företag anses få av att täcka in begreppet och idén med PLM 
kan skilja. Enligt SAP Sverige AB som säljer PLM-lösningar finns ett flertal 
marknadstunga förmåner vid användning av deras PLM-koncept, se figur 5-1. 
 

 Reducera time-to-market 

 Förbättrad produktkvalitet 

 Högre produktivitet 

 Snabbare utveckling 

 Minskande prototypkostnader 

 Minimerin av spill för varje fas i 

produktens livscykel 

 Besparingar genom återanvändning 

av produktdata 

 Minskade kostnader i form utav en 

högre integration bland arbetsflödena 

 Förbättrad tillverkningshantering  

 Bättre underlag för affärsbeslut  

 Bättre affärsresultat  

Figur 5-1. Fördelar för företag som använder PLM i sin verksamhet3 

PLM har utvecklats från att ha sammanfört tidigare koncept inom industrin, som CAD, 
Computer Aided Manufacturing (CAM), Engineering Data Management (EDM), Product 
                                                        
2 Fritt översatt från engelska 
3 http://www.sap.com/sweden/solutions/business-suite/plm/index.epx 
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Data Management (PDM) och Computer Integrated Manufacturing (CIM). Det är inte 
bara antalet olika koncept som utgör styrkan i PLM, utan även hur de är 
sammankopplade och som utgör grunden för en effektiv produktivitet (Grieves, 2006).  
  
CAD – Systemverktyg för att visualisera en digital representation av en fysikalisk 
produkt. Beskrivningen sker på ett geometrisk 2D- eller 3D-underlag, se mer i avsnitt 
5.3. 
EDM – Utöver 3D-modellen som generas från CAD-system behövs även information om 
produktens tillverkningssätt, hur produkten ska lackas eller målas, vilka prov- och 
testmetoder som ska användas samt resultat från dessa. Även produktens fysikaliska 
egenskaper definieras i EDM-system. Här definieras även Bills-of-Material (BOM), som 
oftast kommer i tre definitioner, en för konstruktion (EBOM), en för 
tillverkning/produktion (MBOM) och en för redovisning- och finansavdelningen 
(FinBOM). 
PDM – För att på ett smart sätt koordinera och organisera EDM och CAD utvecklades 
PDM som ett struktureringssystem för att hantera produktinformationen, se mer i 
avsnitt 5.2 
CIM/CAM – CIM har en historia i att man ville dela sin produktinformation 
tvärfunktionellt och öka integrationen mellan konstruktion och produktion i digital 
form. Om CAM syftar till att nyttja 3D-modellens geometri för att ta fram NC-
programmering så syftar CIM till en bredare användning för företagets alla produkter 
för produktionsanläggningar och lagerhållning. CIM har inte riktigt levt upp till sitt löfte 
utan ses mer som en akademisk lösning som fortfarande behöver förbättras inom 
industrin. (Grieves, 2006) 
 
Ofta jämförs PLM mot Enterprise Resource Planning (ERP) och det kan vara svårt att 
hålla isär vad dessa begrepp står för när de per definition ibland syftar till hela 
organisationens arbete (Grieves, 2006). Utöver dessa två finns det fler begrepp som 
korsar ERPs områden, Supply Chain Management (SCM) och Customer Relationship 
Management (CRM). Se figur 5-2 för en förenklad förklaring dem emellan kan se ut. 
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5-2. En jämförelse för PLM, ERP, CRM och SCM (Grieves, 2006) 
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5.2 Product Data Management (PDM) 

PDM kan definieras som en elektronisk hantering och kontroll av produktinformation 
genom hela produktens livscykel i mening av produktstruktur, arbetsflöde och 
rättigheter, se figur 5-3. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-3. Samverkan av funktioner i PDM system 

PDM-system är oftast designade för att lagra, kontrollera och hantera dokument som 
3D-modeller, data, ritningar men även annan information som kan kopplas till 
produkten. Den hjälper också till att koppla samman konstruktion med tillverkning som 
CAD/CAM integration. Till sin hjälp innehåller PDM verktyg som stödjer 
kommunikationen mellan olika grupper och upplyser alla berörda om projektets status 
under arbetets gång. PDM har också fått sitt genomslag genom att informationen finns 
tillgänglig digitalt vilket har lett till en ökning i distributionen av data och dokument, 
men även drastiskt minskat pappers- och dokumenthantering samt 
administrationskostnader. För att kommunikationen ska fungera mellan olika mer 
isolerade system har standarder för filformat utvecklats, till exempel ISO-standarden 
STEP. Idag kan nästan alla CAx-applikationer översätta sitt representationsformat till 
STEP vilket medför att produktinformationen kan kommuniceras mellan andra system 
(Ding, Davies och McMahon, 2008). Mer om STEP finns i avsnitt 5.3. 
 
Det är även möjligt att kunna fördefiniera konverteringsverktyg så att program och 
system kan kommunicera på ett effektivt sätt utan manuell konvertering. Med hjälp av 
ett inbyggt systemstöd kan PDM användas för att visualisera bilder, 3D-modeller i form 
av ett konverterat lättviktsformat, (se U3D, JT och 3DXML i avsnitt 5.3) samt diagram för 
att öka lättillgängligheten av produktinformation för användaren. Med hjälp av 
systemadministration går det att hantera användarens rättigheter till att till exempel se, 
ändra och godkänna information. Detta möjliggör en effektiv process då den kan 
anpassas efter företagets riktlinjer för behörighet samt att den hjälper användaren att 
visa rätt information. Ett exempel på detta är ”skapa, granska och godkänna” -processen 
för en CAD modell. PDM-systemet administrerar processen, d v s riktlinjerna för hur 
flödet ska gå till. Med hjälp av produktstrukturen håller systemet ordning på 
informationen och delar ut rättigheter för vad som är tillåtet att göra till exempel, skapa 

                                                        
4 http://www.uninova.pt/~escn/storage/SPIUninova.pdf 
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för konstruktör, granska för seniorkonstruktör och godkänna för en gruppchef 
(Johanneson et al., 2004).   

5.3 Computer Aided Design (CAD) 

Nästan allt ritningsunderlag utförs idag med hjälp av CAD-system. Idag finns ett antal 
olika CAD-system anpassade för att kunna passa olika företag och användningsområden. 
Till dessa program finns också tilläggsmoduler som kan läggas till för att bygga på 
grundpaketen. Dessa tilläggsmoduler lyfter konstruktionsarbetet till en ny nivå utöver 
att generera fram en 2D respektive 3D-modell. Det kan till exempel vara tilläggspaket 
som utför hållfasthetsberäkningar och simuleringar eller paket som hjälper till vid NC-
programmering. Det finns även möjlighet att arbeta i 2D eller 3D beroende på vilket 
område man arbetar i, till exempel för byggnads-, el- och pneumatikritningar används 
oftast 2D-CAD och i produktframtagning 3D-CAD (Abeerden Group, 2006).  
 
3D-CAD har idag fått ett stort genomslag inom tillverkningsindustrin och i en 
undersökning genomförd av Hardie, Saha (u.å) visades det att 61 % ansåg att ”3D CAD is 
the way of the future” och endast 7 % motsatte sig kring detta medan övriga var neutrala. 
En av de fördelar som 3D-CAD har frambringat är hur modeller samverkar i sin 
omgivning, (sammanställning/assembly). På den här nivån har man möjlighet att se hur 
olika modeller fungerar ihop och relationer mellan dem. Utöver detta har 3D-CAD även 
underlättat förståelsen för fysisk produkt gentemot en 2D-CAD och ritningar (Abeerden 
Group, 2006).  
 
Historisk sett har det ändå varit 2D-CAD system som varit det dominerande redskapet 
för att visualisera modeller. Utvecklingen har gått från grafiska skisser till dagens 
tekniska ritningar som tillämpas inom produktion i industrin (Abeerden Group, 2006). 
Med tiden har det utvecklats nationella och internationella ritningsstandarder (ISO, SIS) 
för hur en 2D-ritning ska framställas och tolkas. Detta för att undvika missförstånd och 
istället kunna kommunicera på ett språk som både givare och mottagare förstår. 
 
Eftersom dagens industri inom produktframtagning utsätts för allt större påtryckningar 
i form av högre krav på produkter och allt större konkurrens har behovet att införa nya 
framgångsrika tekniker som CAD-system med 3D ökat. Införandet har motiverats med 
att företagen blir bättre på att uppfylla marknadskrav och företagens strategier med 
hjälp av 3D-CAD. Nedan ses några vanligt förekommande skäl på vad som är positivt 
med 3D-CAD (Abeerden Group, 2006): 
 

 Effektivisera produktutvecklingsprocessen 
 Utveckla innovativa och konkurrenskraftiga produkter 
 Reducera produktionskostnader 
 Kortare tid till marknad (time-to-market) 
 Förbättra produktkvalitet och prestanda 
 Minska svarstiden gentemot kunder 

 
En annan aspekt som 3D-CAD har fört med sig är att ersätta den fysiska 
prototypframtagningen, som i vissa fall kan innebära stora kostnader för företag. Med 
hjälp av 3D-modeller går det att ta fram en virtuell prototyp kallad Digital Mock Up 
(DMU), där möjligheterna är flera och i många fall snabbare än med den fysiska 
prototypframtagningen. Det gör att PU-processen går snabbare och underlättar för 
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företaget att tidigare få ut sin produkt på marknaden. Det leder även till att ändringarna 
minskar i antal under produktutvecklingsfaserna, vilket är en stor tid- och 
kostnadsbesparande fördel (Abeerden Group, 2006).  
 
Enligt studien från Abeerden Group (2006) lämnar inte företagen ritningen vid en 
övergång från 2D-CAD till 3D-CAD. 77 % av de företag som gått över till 3D-CAD 
använder fortfarande ritningen i sin produktion. Skälen till varför man behåller 
ritningen varierar, det kan till exempel vara att man har ett stort arv av ritningar och 
processer som stödjer och är uppbyggda efter arbetet med ritningar. Det kan även anses 
att vissa ingenjörstillämpningar fortfarande anses mer passande i 2D-miljön. Därmed 
har man inte ersatt 2D-CAD och ritningar helt med 3D-CAD utan istället kompletterat 
ritningar med 3D-modeller. 
 
Beroende på hur långt ett företag har kommit med att använda sig utav 3D-CAD ändras 
uppfattningarna om utmaningarna kring 3D-modellering, se figur 5-4. Ju längre 
företaget har kommit i sin process desto större insikt och förståelse får de kring ämnet. 
Detta är fortfarande en aktuell fördelning trots att 3D-CAD funnits länge på marknaden. 
En generell uppfattning från studien av Aberdeen Group (2006) är att fördelningen 
borde vara jämnare då fördelarna med 3D-CAD har varit kända länge.  

 
5-4. Upplevda utmaningar i att använda 3D-CAD (Aberdeen Group, 2006) 

Filformat i CAD-system 
En av utmaningarna i 3D-CAD är att välja vilket system företaget ska använda. CAD-
systemet är oftast en del av företagets system inom Computer Aidid Engineering (CAE) 
och PDM/PLM miljö där kommunikationen emellan dem är viktig för att få en följsam 
och smidig process. Det kan också vara utmanande att få en bra kommunikation till 
andra företag och leverantörer, där det är en fördel att använda samma CAD-system.  En 
del av problemet har uppkommit med att det finns en rad olika leverantörer av CAD-
system, där alla använder sitt egna CAD-format samt systemspråk (Ding, Davies och 
McMahon, 2008). Några stora aktörer idag är;  
 
Dassault Systémes - Ett franskt företag som bland annat tillhandahåller CATIA och 
SolidWorks som CAD-system. CATIA tillhör även gruppen CAE-system som riktar sig till 
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större företag medan SolidWorks är mer renodlat 3D-CAD system som riktar sig till 
mindre och medelstora företag.5 
 
Siemens PLM Software – Ett amerikanskt företag, även det med en stor produktportfölj 
där flaggskeppet NX är för större företag och Solid Edge för mindre företag på 
marknaden inom 3D-CAD segmentet.6 
 
PTC – Ett amerikanskt företag, som marknadsför Creo Elements/Pro mer känt som 
Pro/ENGINEER som sitt 3D-CAD system. Namnbytet skedde 2010 och i dagligt tal nämns 
fortfarande Pro/ENGINEER som den kända 3D mjukvaran från PTC.7 
 
Autodesk - Ett amerikanskt företag, äger och utvecklar AutoCAD och Inventor som är 
företagets 2D- och 3D-CAD system. AutoCAD var ett av dem första och kända CAD-
system som fungerade på PC (1982).8 
 
En fråga som tas upp av Ding, Davies och McMahon (2008) är hur företag ska kunna 
kommunicera sin produktinformation till företagspartners och leverantörer, speciellt då 
dessa relationer ibland är temporära och där inget samverkande protokoll etablerats. 
Det är påtagligt att det inte går att installera varje CAD-system för att kunna visualisera 
och hantera 3D-modellen. Ibland vill inte heller företaget dela med sig av den 
detaljerade informationen som finns inbakad i 3D-modellen. Ytterligare ett hinder är att 
3D-CAD oftast är tungt resurskrävande, både vad gäller datorprestanda men även 
storleksmässigt på lagringssidan. En vidare svårighet blir att kunna föra över tunga 3D-
modeller via företagets nätverkskanaler till övriga samarbetspartners (Ding et al., 2008). 
 
Lösningen har varit att ta fram standard- och lättviktsformat som ska kunna 
komplettera det tunga 3D-formatet. Lättviktsformat är en komprimerad variant av det 
ursprungliga 3D-formatet, där man med hjälp av olika kompressionstekniker kan 
reducera filstorlek, öppna upp för användning av oberoende programvaror men också 
möjlighet till att skydda känslig information. 
 
Största problemet med lättviktsformat är att kompressionen påverkar modellens 
geometris noggrannhet och begränsar således utnyttjandet i produktframtagnings-
processen (Ding et al., 2008). Nedan följer några av det vanligt förekommande standard- 
och lättviktsformat. 
 
U3D – Har utvecklats av 3D Industry Forum (3DIF), där syftet har varit att utveckla en 
universalstandard för utbyte av 3D-data. För att reducera filstorleken och få snabbare 
renderingar på svagare datorer elimineras det mesta som har med 3D-modellens 
uppbyggnad att göra. 3DIF tog fram U3D i samarbete med Intel, Boeing, HP, Adobe 
Systems och Bentley Systemes och är från version 7 kompatibelt för att öppna i Adobe 
Acrobat (PDF version 1.6). 
 

                                                        
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Systemes 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_PLM_Software 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk 

http://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_PLM_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk


INFORMATIONSHANTERING MED KRAVSÄTTNING I 3D-BASERADE ARBETSFLÖDEN 
 

24 
 

3D XML – Ett lättviktsformat baserat på XML vilket medför en snabb och säker tillgång 
till 3D-data. Filformatet är utvecklat av Dassault Systémes och är idag endast 
kompatibelt med Dassault Systémes produkter. Gratisprogrammet 3DXML Player som 
används för visning av 3D-modeller kan hämtas från Dassault Systémes hemsida. Med 
installation möjliggörs även att 3D XML-filer kan dras och släppas in i Word eller 
Powerpoint för interaktiv visning av 3D-modellen. För att editera 3DXML i efterhand 
används 3DVIA Virtools. Toyota Motor Corporation har varit med och utvecklat 3D XML.  
 
JT – Ett 3D-data format som ursprungligen utvecklats av Engineering Animation Inc, 
men är numera en produkt från Siemens PLM Software. JT skiljer sig lite från U3D och 
3DXML, då den har två kompressionstyper, standard och avancerad. Den avancerade har 
en mer sofistikerad kompressionsteknik och förminskningen blir därmed också mindre 
med JT Advanced. JT hör till de mest använda CAD-neutrala formaten på marknaden och 
används i stor utsträckning inom bil- och flygindustri. 
 
STEP – Är till skillnad från U3D, 3D XML och JT inget lättviktsformat, utan ett neutral 
format. Formatet är en ISO standard (ISO 10303) för att spara ner en geometrisk 
representation samt produktens tillverkningsinformation. På grund av dess stora 
användningsområde har man delat upp STEP formatet i olika delar där STEP AP 
203/214 stöder 3D-geometri och har därmed ett brett stöd av alla moderna CAD-system 
för importera och exportera 3D-CAD filer. 

(Ding et al., 2008) 

 

Konflikt i val av format 
Idag finns det två önskemål för CAD-formatet som i egentligen står i konflikt till 
varandra. Det första är en växande efterfråga om att öka CAD-formatets 
användningsområde så att den passar in i hela produktens livscykel, ett PLM-koncept. 
Till en början fokuserade man på att CAD-formatet skulle representera geometri och 
form som tas fram under konstruktionsfasen. För att då kunna hantera hela flödet enligt 
PLM behövdes det läggas in mer funktionalitet i CAD-formatet och samt ge mer stöd så 
att det kan användas till flera system. Detta ledde till ett tyngre filformat. Det andra 
önskemålet var ett behov från användarna att CAD-formatet ska bli lättare (mindre 
filstorlek) och snabbare (mindre grafikkrävande) för att kunna dela med sig av 
informationen till leverantörer och andra samarbetspartners på ett effektivt sätt. 
Parallellt vill företagen inte dela med sig av känslig information som kan finnas inbakad i 
CAD-formatet. Att lösa detta är en stor utmaning för företagen som använder systemen 
och företagen som utvecklar formaten (Ding et al., 2008). 

  



DEL 2 TEORI OCH REFERENSER 

25 
 

5.4 3D Functional Tolerancing and Annotations, FT&A 

FT&A är en tilläggs-modul från Dassault Systémes som gör det möjligt att lägga till mått, 
toleranser och krav direkt i 3D-modellen. Modulen är en applikation som kräver egen 
licens för att kunna användas i CATIA V5. Med hjälp av modulen kan konstruktören 
lägga ut annoteringar på 3D-modellen som motsvarar det arbete konstruktören gör idag 
vid utformning av artikelritningen, se figur 5-5. De annoteringar som kan läggas ut är 
följande:9  
 
 Dimensioner (mått) 
 Form- och lägestoleranser 
 Ytjämnhet 
 Text  
 Flaggnot (med bilaga 

länk/dokument) 
 

 Toleranser 
 Referenssymboler 
 Konstruktionsgeometri 
 Svetssymboler 

 

Utöver att kravsättningen utförs i 3D-modellen fås annoteringar en associativ länk som 
kan nyttjas av andra program eller för att tydligt visualisera för användaren ytor eller 
features i struktur-trädet för modellen, till exempel ett gänghål. Modulen stödjer de 
ritningsstandarder som är upprättade av standardiseringsorganisationerna ISO, ANSI 
OCH JIS.9 
 

  
Figur 5-5. FT&A information tillämpat på 3D-modeller 

 
Information som finns i ritningshuvudet kan läggas ut i form av en flaggnot som kan 
länka information till en URL-länk eller ett dokument. Det går att lägga till text direkt på 
arbetsbänken och låta texten vara parallell med arbetsfönstret (dataskärmen) medan 
3D-modellen roteras. Med hjälp av 3D-modellen med tillhörande FT&A kan 
konstruktören lägga över informationen i CATIA V5 drafting-modulen som i vanliga fall 
används för att ta fram artikelritningen. All information, till exempel mått, som följer 
med är associativ vilket betyder att om konstruktören gör en ändring i 3D-modellen, till 
exempel en tolerans, så uppdateras även artikelritningen i drafting-modulen. Under 
själva toleranssättningen har konstruktören en Tolerancing Advisor som hjälper 
konstruktören att sätt ut form- och lägestoleranser enligt ritningsstandard.9  

                                                        
9 http://www.desys.de/PDF/757-0903-010-KurzInfo-FTA.pdf 
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DEL 3 

EMPIRISK KONTEXT 
 
För att klargöra vissa begrepp i examensarbetets fortsatta arbete och förklara vilka 
system och miljöer som används idag på Scania ges här en inblick i Scanias struktur, 
produktutvecklingsprocess samt IT-verktyg. Informationen har hämtats från utdelat 
Scania-material, Scanias intranät samt från de internutbildningar som erhölls . 
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6 SCANIA CV AB 

6.1 Organisation 

Scanias organisation kan delas upp i följande styrande avdelningar, enligt figur 6-1. 

Executive Board 

Research and 
Development 

Purchasing 
Production 

and Logistics 

Franchise 
and Factory 

Sales 

Financial 
Services 

Sales and 
Services 

Management 

 
 

R&D 
Network 

 
Suppliers 

 
Sales and services network 

Retail 
subsdiaries 

   

Figur 6-1. Scanias organisation 

Executive board – Ledningsgruppen beskriver och sätter upp strategiska mål och 
visioner. Strategierna delegeras för respektive avdelning samt har ansvaret att 
strategierna uppnås. 
 
Research & Development and Purchasing – Ska följa Scanias PU-process för att 
uppfylla kundkrav, lagkrav samt ta hänsyn till tekniska innovationer för att utveckla och 
ta fram Scanias produktflora. Här ingår även ansvaret att tillförse Scania med 
nödvändigt material, utrustning och tjänster. 
 
Production and Logistics – Ansvarar för att tillverka, producera och montera Scanias 
produkter, samt distribution till återförsäljare och serviceenheter. 
 
Franchise and Factory Sales – Tillhandahåller och utvecklar franchise-standarder för 
försäljnings- och servicenät över hela världen. Har även ansvaret för etablering på nya 
marknader.  
 
Financial Services – Styr Scanias globala ansvar för finansierings- och försäkrings-
lösningar för Scanias kunder.  
 
Sales and service management – Har globalt ansvar för Scanias ägda eftermarknads- 
och servicebolag samt affärsenheter.  
 
Examensarbetet utfördes på avdelningen R&D men har vissa inslag från P&L samt 
Purchasing (inköp). 

6.1 R&D Factory 

Under mitten av 1990-talet grundades Scania Production System (SPS) som sedan har 
ledde fram till etableringen av Scaniahuset under slutet av 1990-talet. För att anpassa 
Scaniahuset till R&D togs R&D Factory fram. Figur 6-2 illustrerar företagets 
produktutvecklingsstrategi med hjälp av olika byggstenar.  
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Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri  

Figur 6-2. R&D Factory 

Som grund ligger Scanias tre kärnvärden; 
 
Kunden först – Genom att känna till kundens verksamhet kan Scania fokusera på att ge 
kunden extra värde. Kunden ska stå i centrum från forskning och utveckling via 
produktion och inköp till försäljning, finansiering och tjänster. 
 
Respekt för individen – Genom att respektera individen ska de anställdas kunskaper, 
erfarenheter och ambitioner användas för att hela tiden utvecklas och förbättra 
arbetsmetoderna. Det ska resultera i högre kvalitet, förbättra effektiviteten samt skapa 
en tillfredställande arbetsplats. 
 
Kvalitet – Genom att känna till kundens behov ska kvalitéten ständigt hållas hög och 
förbättras för att kunden ska vara nöjd och behålla sin lönsamhet. Avvikelser ska 
användas som en informationskälla för ytterligare förbättringar. 
 
Utifrån dessa kärnvärden som grund har Scania utvecklat idéer och visioner för att täcka 
in hela företaget och dess arbetsmetoder. I den gröna rutan i figur 6-2, 
processprioritering, beskriver Scania det dagliga arbetet och det som ska främjas, där 
hälsa och miljö står högst upp. Sedan följer kvalité, tidsplan och kostnad.  
 
Som stöd för huset ska ledarskapsprinciper följas, där en chef eller ledare ska vara 
närvarande, stödjande och tydlig. En ledare ska också skapa en miljö där medarbetarna 
känner sig motiverade och uppmuntrande att arbeta med förbättringar och testa nya 
lösningar men även skapa ett förtroende till sina medarbetare att misstag accepteras.  
En gång i veckan sker förbättringsmöten på gruppnivå för att driva på 
förbättringsarbetet, då rapporteras störningar och aktiviteter för att lösa dessa. 

Ständiga förbättringar 

Processprioritering 
1. Hälsa/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leveransprecision 

4. Kostnad 
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6.2 Produktutvecklingsprocessen på Scania 

Scania jobbar ständigt med nya förändringar i alla nivåer med kunden i fokus. Att ha 
kunden som utgångspunkt anses vara den bästa vägen för att öka verkningsgraden i 
förbättringsprocessen. Även marknaden, innovationer och lagkrav har betydelse för 
Scanias PU-process. De arbetsmetoder som produktutvecklingen sker i baseras i första 
hand på företagets samlade erfarenheter samtidigt som olika avdelningar har sina egna 
respektive metoder.   Beroende på bakgrund och karaktär delar man upp PU-processen 
in i tre delprocesser, där Gulpil är förutveckling, Grönpil kontinuerlig introduktion och 
Rödpil produktuppföljning, se figur 6-3.  

Gulpil står för förutveckling och forskning där olika idéer genereras och testas. Fokus är 
inte att idéerna behöver genomföras i produktion utan en granskning görs för att se 
vilka möjligheter idén har. Oftast är det tekniska lösningar som tillämpas i små 
sammansatta och integrerade grupper för att utvärdera och avgöra om idén är värd att 
vidareutvecklas eller läggas ner.  
 
Grönpil behandlar de framtagna idéer eller färdiga konceptet som är valda att gå vidare 
med då osäkerheten är minimerad och en god planering har förberetts för att driva PU-
processen med en god tidsplan för marknadsintroduktion. I grönpil sker arbetet 
parallellt och tvärfunktionellt i större utsträckning för att säkerställa att alla vet vad som 
ska göras, vem som ska göra vad och när det ska vara klart. 
 
Rödpil hanterar produktuppföljningen genom att administrera och uppdatera 
produkter som redan finns ute på marknaden. Här ges feedback från produktionslinjen 
eller marknad som tar upp kvalité, säkerhet och kostnad för produkten. Resultat ges 
kontinuerligt till eftermarknadsledet för att informera om de uppdaterade produkterna.  
Arbetet sker tillsammans med inköp och P&L men hanteras inom R&D. 

Figur 6-3. PU-process på Scania, (Product 

Development Process, Scania 2011) 
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6.3 Tvärfunktionellt och parallellt 

Det tvärfunktionella arbetet på Scania ska gälla för hela PU-processen, från idé till att en 
färdig produkt blir lanserad. Det är ett av Scanias grundläggande koncept (se R&D 
Factory, figur 6-2) för att kunna leverera en av kund förväntad produktkvalitet och 
lönsamhet (Product Development Process, Scania 2011). Visionen på Scania är att kunna 
ha en kreativ utvecklingsmiljö, där det skall vara enkelt att uppdatera och dela 
information i en välstrukturerad modell för produkten i en tvärfunktionell 
produktutveckling.  
     
”Ett informationssystem där all data är enkelt åtkomligt, tydligt visualiserat, lätt kan 
uppdateras och kan delas i ett tidigt skede – det är en avgörande faktor för att Scania även 
fortsättningsvis skall kunna utveckla kvalitetsprodukter effektivt.”  

(Johansson, 2004) 

6.4 Modularisering 

För att hålla en hög kundanpassning och behålla den höga volymproduktionens fördelar 
har Scania tagit fram en plattform med moduluppbyggda produkter. Det gör att olika 
standardiserade dieselmotorer, växellådor, fram- och bakaxlar, rambalkar och 
hyttkomponenter kan kombineras för att passa kundens krav och specifikation, 
samtidigt som man håller produktionskostnaderna nere. Det medför även att olika 
produktgenerationer kan återanvändas och därför utvecklar Scania inte en helt ny 
lastbil utan utvecklingen består utav en iterativ PU-process. Modulariseringsmetoden 
formar hela Scanias organisation, allt från större strategiska beslut till medarbetarnas 
dagliga arbete (Johansson, 2001).    

6.5 IT-miljö på R&D 

Ett viktigt stöd för R&D’s medarbetare är Scanias IT-system. Huvuddomänen är idag 
AROS, Scanias PDM-system, som tillhandahåller information om produkten. Användaren 
hämtar information från fyra segment, SPECTRA, ECO, RITS och AI, se figur 6-4. (PDI, 
2011) 
 

 
Figur 6-4. AROS systemmiljö där information om produkten finns, uppdelat i fyra segment. 

SPECTRA- För att kunna hantera alla Scanias modularisering och varianter av artiklar 
använder Scania SPECTRA, som innehåller tre strukturer, TCR, VCR och KS. 
Konstruktionsstruktur (KS) är R&D’s sätt att beskriva produkten, genom en hierarkisk 
struktur ner till produktens minsta beståndsdel, artikeln, se figur 6-5.  

AROS 

SPECTRA ECO RITS AI 
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Figur 6-5. KS – Illustrativt exempel över KS i SPECTRA. 

Utöver KS finns två strukturer till i SPECTRA, Translation Code Register (TCR) och 
Variant Code Register. TCR tar hand om kundens orderkrav, som kommer från Scanias 
orderhanteringssystem SMOFS, och kompletterar dem med specifikationer som är 
viktiga för produktframtagningen på Scania men inte för kunden. Sedan fortsätter 
övergången i SPECTRA till VCR där strukturen kontrolleras så att de olika varianterna i 
ordern går att kombinera med varandra. I sista steget förs strukturen över till KS som 
sedan skickas över till MONA, Scanias system för monteringsstruktur.  
 
ECO – Alla produktförändringar hanteras med ett Engineering Change Order (ECO). 
Varje ECO registrerar en beskrivning på vad som gjorts, varför ändringen utförts samt 
vilka artiklar och produkter som påverkas. Den ska också innehålla när ändringen 
introduceras och på vilket sätt det kommer att påverka organisationen. Kort kan nämnas 
att all nödvändig information för produktutvecklingen ska finnas dokumenterad i alla 
ECO:er. Ett nummer och en ansvarig konstruktör tilldelas till varje ECO, varje ECO 
tilldelas även fyra olika statusar beroende på vilken fas i PU-processen den tillhör. 
Faserna är förstudie (1), utveckling (2), verifikation(3) och implementering(4). Utöver 
vilken status ett ECO har delas den även in i fyra behörighetsnivåer, där den sista 
behörighetsnivån (4) ger full åtkomst för alla i organisationen. För att få information 
som berör ens arbete går det att prenumerera på ett eller flera ECO:er. Ett ECO skickas 
mellan två och tre gånger, första gången när den har uppnått status 3:3 (utvecklingsfas 3 
och behörighetsnivå 3), andra gången 3:4 samt en tredje när ECO: t har uppnått status 
4:4. Då är allt utvecklingsarbete klart och tidsplanen är satt för förändring.  
 
RITS – Innehåller information om ändringshantering för ritningar och information om 
Särskilda Bestämmelser (SB) för artiklar. RITS innehåller vilket ECO som påverkar en 
specifik artikel. 
  
AI – Har hand om information och attribut om artiklar, används till att skicka impuls till 
inköp för att starta sitt inköpsarbete. 
 
Enovia/ModArc – För att hantera och lagra 3D-modeller och ritningar används Enovia 
respektive ModArc som en kommunikationsplattform i Scanias IT-miljö. Däremot har 
man valt att lägga produktstrukturen separat i SPECTRA. För att visualisera strukturen i 
Enovia används VPM Navigatorn som låter användare se och öppna strukturen.  För att 
skapa och ändra 3D-modeller, sammanställningar och ritningar öppnas underlaget i upp 
i CATIA V5. 

A = Part 

GP = Geometry Position 

PU = Product Unit 

MU = Module Unit 

PV = Product view 

PCL = Product Class 

EP = Enterprise object Scania 

Truck 

TM 

MU 

PU PU PU 

GP 

A 

A 

A 

SCO 

A 

MPU 

RCS PU 

CTD A GP 

A 

OMNI Bus I/M 
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CATIA V4/V5 – Scania använder CATIA som CAD-system på hela R&D. Att Scania 
fortfarande använder CATIA V4 beroär att det finns många projekt med ritningar och 
3D-modeller som fortfarande inte konverterats in i CATIA V5 miljön, samt viss saknad 
av integration och funktionalitet. Övergången till V5 började med Carina-projektet, 
Scanias PLM-projekt, vilket stängdes ner 2010 och CATIA V5 tillsammans med Enovia 
gick över till förvaltning. 
 
GEO – För att få en uppfattning om konstruktionsomgivningen används GEO som en länk 
mellan SPECTRA och CATIA V5/Enovia. Integration är en egenutvecklad 
sammankoppling mellan PDM, CAD och DMU. GEO gör det möjligt för konstruktören att 
dela data i ett tidigt skede vilket även medför att eventuella fel och avvikelser kan 
upptäckas tidigt i PU-processen. Rent praktiskt fungerar GEO genom att en konstruktör 
hämtar ut ett artikelnummer och ett geometriskt positionsnummer (GP-nummer) av 
produktsamordnaren. Därefter kopplar konstruktören sin 3D-modell till det givna 
artikelnumret och positionerar 3D-modellen till sin omgivning med hjälp av GP-
nummeret. GEO-arkivet kommer sedan uppdatera omgivningen med den nya modellen i 
SPECTRA. Därefter kan information delas till andra intressenter som 
hållfasthetsberäkningar, interferensanalyser, prototypbyggnationer och 
konstruktionsgenomgångar enligt önskad nedbrytning av en konfiguration, se figur 6-6. 
För att arbetet ska ske effektivt och parallellt med andra är det viktigt att konstruktören 
gör kontinuerliga uppdateringar i GEO så att berörda parter ser indikationer på att en 
förändring är gjord. 
 

 
Figur 6-6. Virtuell produkt, framtaget m h a GEO (Johansson, 2004) 
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6.6 Funktioner och samarbeten med fokus på artikelritningen 

Konstruktören – Scania har idag ca 500 konstruktörer på R&D, där arbetet består av att 
ta fram nya artiklar eller uppdatera befintliga. Vanligtvis har konstruktören ett antal 
artiklar som han eller hon ansvar för. Ansvaret ligger även i att ta fram uppgifter som 
kostnader, försäljningsvolymer, produktionsuppgifter samt hantera 
produktuppföljningsfrågor. Huvuddelen av utvecklingsarbetet sker i CAD-systemet 
CATIA V5 med GEO-publiceringar mot SPECTRA, samt uppdateringar av artikelns ECO. 
Konstruktören tar också fram ritningsunderlag för beredning och produktion eller för 
inköp som sköter upphandlingarna med Scanias leverantörer. 
 
Granskning – För att säkerställa att ritningen som konstruktören tagit fram är korrekt 
utförd sker ett granskningsarbete. Detta utförs av erfarna konstruktörer (senior), 
gruppchefer, sektionschefer och slutligen av administrativ enhet för arkivering. 
Förfarandet ser ut enligt figur 6-7. 
 

 
R P PR S 

Figur 6-7. Granskning och statushöjande av ritningen i ModArc 

För dokumentering av vilken status en ritning har finns fyra begrepp: 
 
R – Restriktiv tillämpbar 
P – Preliminär för serieproduktion 
PR – Preliminär för serieproduktion och restriktivt tillämpbar 
S – Seriegodkänd 
 
Processen börjar med att artikeln tilldelas ett ECO-nummer där information om artikeln 
sparas. Inledningsvis sparas R-status in i ModArc och konstruktören har grovt 
positionerat artikeln. Nästa steg är konstruktionsgranskning (Granskning 1), där 
artikelns form och dimensioner kontrolleras. Detta kan utföras av en erfaren 
konstruktör eller av gruppchefen. Om ritningen blir godkänd går statusen över till P. 
Därefter kontrolleras ritningens krav- och toleranssättning vilket utförs av gruppchef 
eller tilldelad medarbetare. Efter det uppnår ritningen PR-status och här är det möjligt 
att beställa verktyg för att tillverka artikeln. Granskning 1 och 2 kan ske samtidigt och 
kan då ses som ett steg i granskningsprocessen. Slutligen sker normgranskningen 
(Granskning 3), då ritningens kravsättning noggrant kontrolleras och att gällande 
standarder på Scania används på rätt sätt. Detta utförs oftast av en specialist på 
avdelningen och skickas sedan för godkännande av sektionschef som kontrollerar att 
granskningen har skett på rätt sätt och höjer statusen till S. Därefter skickas ritningen 
för arkivering och det kontrolleras en sista gång att informationen kring statushöjandet 
har skett på ett korrekt sätt och att ECO informationen stämmer. Artikelritningar som 
har S-status kräver ett nytt ECO-nummer ifall en större ändring ska genomföras. 
  

Design 
Granskaning 

 1 
Granskning  

2 
Granskning  

3 
Godkänd Arkivering 
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Produktion – Beslut ska tas om en artikel skall tillverkas internt på Scania eller inte. Ska 
artikeln tillverkas internt ska en beredare ta fram en plan för hur artikeln ska tillverkas 
efter artikelritningen. Efter produktionens utformning och layout tar beredaren fram 
arbetsinstruktioner som blir dokumentering av operationsgång, val av verktyg och 
fixturer. Arbetsinstruktionen tas fram och underhålls i ArtHur, som är ett system på 
Scania för att hantera tillverkningsunderlag för artiklar. I ArtHur lagras också 
information som rör operationerna, till exempel ställtider. Ritningsunderlaget för 
operationerna framställs i ExpertCAD som är ett 2D-CAD system specialiserat på 
beredningsoperationer. Som följd av att olika CAD-system används på konstruktion och 
beredning behöver artikeln ritas om i beredningens CAD-system, ExpertCAD, för att få 
rätt integration med ritningarna för verktyg och fixturer. Ibland kan neutralformat 
användas för ritningar för att återanvända geometrin från konstruktionsritningen, men 
det kräver att konverteringen är problemfri. Själva dokumenteringen av verktygens och 
fixturers utformning görs av verktygkonstruktören och placering av maskiner, analyser 
av produktionsflödet av produktionsteknikern. 
 
Inköp & Leverantörer – För artiklar som inte tillverkas internt har inköp ansvar att 
köpa in och förse P&L med material och komponenter. På Scania är inköpsarbetet 
uppdelat i två delar, projektinköp och produktinköp med variation i ansvar och 
arbetsområdet. Projektinköp ansvarar för inköp av nyutvecklade artiklar och sträcker 
sig in ca 6 månader in i serieproduktionen. Arbetet sker tillsammans med många 
områden, som konstruktion, produktion, leverantörer, eftermarknad samt koordinering 
med medarbetare i Sydamerika. Produktionsinköp har ansvaret att föra en diskussion 
kring kostnadsförhandlingar, kvalitetsförbättringar och effektiviseringar i befintligt 
samarbete med leverantörer. 

6.7 Artikelritning på Scania 

Historiskt sett har ritningen haft en viktig roll på Scania, det har varit en av grunderna 
till det ingenjörsmässiga konstruktionsarbetet på Scania. Ritningen har en fortsatt viktig 
roll och har som uppgift att förmedla information om artikeln. Artikelritningen ska 
fungera som underlag för tillverkning och vilka funktionskrav artikeln ska ha. Det gäller 
geometri, mått, krav, toleranser, materialsammansättning och standarder som används 
på Scania. Ytterligare information som finns på ritningen är vem som formgivit den, vem 
som granskat och godkänt, information om ändringar som gjorts och annan information 
som är relevant för artikeln. Geometrin på ritningen är en representation från 
konstruktörens 3D-modell som formgivits i CATIA. När arbetet med ritningen är klar 
lagras den för granskning och godkännande i ModArc. ModArc är den kommunikations-
plattformen som används för att sprida och dela ritningen till övriga intressenter på 
Scania. Generellt gäller att artikelritningen genereras när konstruktören är klar med 3D-
modellen. Det händer också att konstruktören tar fram en preliminär ritning för 
genomgångar för att visualisera viktiga funktionsmått. Måtten är oftast av betydelse för 
beredaren och verktygkonstruktören som kan påbörja sitt arbete. 
 
På Scania finns det två sätt att använda referenssystem på ritningen. Det första är ABC-
referenssystem vilket också är en ISO-standard som används vid linjär måttsättning. Den 
typ av måttsättning är aktuell vid många av motorartiklarna där toleranserna kräver hög 
noggrannhet. Det andra är referenspunktsystemet (RPS) som är anpassat för att 
användas vid till exempel skalkonstruktioner eller artiklar med komplexa geometrier. 
RPS är en framtagen standard som inte följer någon ISO-standard men är ändå vanligt 
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inom fordonsindustrin. Med RPS bestäms artikelns position och läge relativt ett XYZ-
koordinatsystem. Med 3-2-1-principen låses artikeln mot koordinatsystemet, 3 punkter i 
X, 2 punkter i Y och 1 punkt i Z. Det medför att artikelns 6 frihetsgrader är fullt 
bestämda, 3 translationer och 3 rotationer. Den stora skillnaden mellan RPS- och ABC-
systemen är att ABC använder sig utav plan för att definiera referenserna och RPS 
använder punkter. Att använda punkter som referenser är fördelaktig för 
skalkonstruktioner där punkterna agerar som infästningspunkter för uppspänning 
vilket sedan används för tillverkning och kontrollmätning av artikeln. I samband med att 
RPS används som referenssystem är det vanligt att 3D-modellen följer med som 
tillverkningsunderlag tillsammans med ritningen, detta för att använda modellens form 
och geometri vilket inte beskrivs med mått på ritningen. 
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DEL 4 

RESULTAT 
 
Följande kapitel presenterar de resultat som tagits fram under de moment som 
genomförts under examensarbetet. Uppdelningen ser ut enligt följande;  
 

 Intervjuer med konstruktörer, produktsamordnare, gruppchefer, 
ritningsgranskare, beredare och inköpare (konsumenter och utövare av 
artikelritningen) 

 Intervjuer med personer som arbetar med utveckling och underhåll av IT-
system på Scania.  

 Presentation av ”Pilot – 3D-kravsättning kamaxel”. 
 Företagsbesök, SAAB Aeronautics och Volvo Personbilar. 
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7 Resultat från intervjuer på användarsidan 
Av de intervjuer som genomfördes på Scania presenteras här en sammanställning av de 
intervjuades åsikter, förklaringar och tankar. Frågorna har berört dagens arbetssätt med 
artikelritningen kontra hur de upplever att det skulle kunna vara att använda underlag 
med 3D-kravsättning. Första delen av rapportens resultat baseras på intervjuer med 
konstruktion med tillhörande granskning och arkivering, produktion (med fokus på 
beredningsprocessen) samt inköp.  

7.1 Artikelritning på konstruktion  

Konstruktören har idag ett stort ansvar för att leverera ett kvalitativt underlag för att 
tillverka Scanias produkter. Artikelritningen är en av dem och är en beskrivning på 
produktens ingående delar på detaljnivå. För att ta fram en artikelritning måste 
konstruktören först ta fram en 3D-modell som sedan kan används för att skapa 
artikelritningen. 3D-modellen har även andra ingenjörstillämpningar som till exempel 
simuleringar och hållfasthetsberäkningar, men som informationsbärare till produktion 
är det idag artikelritningen som används. Idag används vanligtvis CATIA V5 på R&D som 
CAD-system och används även för att ta fram artikelritningarna. Likväl finns det i 
dagsläget ett stort bagage av gamla ritningar som fortfarande används i produktion. Det 
kan vara ritningar från när CATIA V4 användes, men även ännu äldre ritningar och i 
några fall inscannade ritningar från pappersritningar.  
 
Artikelritningen har också många utförande beroende på artikeln, den kan vara enkel 
och lättbegripligt men också avancerad och komplex. Avancerade ritningar kan kräva 
flera års erfarenheter för att förstås och behärskas. Att på ett standardiserat sätt 
visualisera artikelns geometri och funktioner på en 2D-vy kan i sig vara svårt och är 
artikelns geometri eller funktion komplex blir det även mer avancerat att beskriva det 
på en ritning. En artikel som är just detta är Scanias V8 motorblock som kräver flertalet 
sidor av papperstorleken A0 för att all information som geometri och funktioner ska 
kunna beskrivas. Rent areamässigt skulle detta motsvara en tjock bok i A4-storlek vilket 
ger en förståelse för hur mycket arbete som läggs ner på att beskriva en artikel på en 
ritning.  
 
Under intervjuerna framkom det att konstruktören upplever det som besvärligt att först 
lägga energi och tid på 3D-modellen för att sedan lägga ett noggrant arbete på ritningen, 
som är det underlag som används vidare. Vissa konstruktörer menar att det blir ett 
dubbelarbete då geometrin redan finns nominellt beskriven i 3D-modellen men att den 
även ska kompletteras med mått och toleranser på artikelritningen. Det är enligt vissa 
ett steg bakåt än framåt för hur 3D-modellen används inom industrin, se figur 7-1. 
 

 
Figur 7-1. Från sketch till 3D-modell, från 3D-modell till ritning 
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Något som nämndes under intervjuerna var det arbete som läggs på uppdateringar och 
underhåll av både 3D-modeller och ritningar. Ibland läggs enbart arbete på att 
uppdatera ritningen, vilket bryter sambandet att båda underlagen (2D/3D) är en och 
samma representation för artikeln. Ritningen kommer därmed att stämma överens med 
den verkliga tillverkade artikeln. 3D-modellen som i sin tur används till bland annat i en 
DMU för en geometrigenomgång eller en hållfasthetsberäkning kommer inte längre 
representera den verkliga artikeln. Utöver föreliggande problem kommer det även 
skapa en förvirring över vilket underlag som är korrekt samt den tid det tar att komma 
på var felet ligger. 
 
Anledning till att beteendet finns är att det i många fall är mycket enklare att enbart 
ändra på ritningen vilket enligt många intervjuade är ett vanligt förfarande på 
konstruktion. På frågan om de tycker att detta är ett bra sätt att arbete på svarar vissa 
att det kanske inte är optimalt men det är en snabbare process än att ändra först 3D-
modellen och sedan ritningen. Andra menar att det är omodernt och inte är ett 
rekommenderat sätt för ändringar och uppdateringar av underlag. Det bör nämnas att 
det inte alltid sker på det här sättet, utan det sker oftast vid mindre justeringar.  
 
Plåt-artiklar som pressas och svetsas, oftast benämnd som Body-In-White artiklar inom 
fordonsindustrin beskrivs annorlunda på en ritning. Där används inte linjär 
måttsättning med ABC-referenssystemet. Istället läggs endast toleranser och andra krav 
för till exempel hål- och skruvinfästningar för att tillsammans med 3D-modellen fungera 
som tillverkningsunderlag. Dessa artiklar är nästintill omöjliga att presentera i 2D-vyer 
och därför används RPS-kravsättning istället. Vid tillverkning av dessa artiklar laddas 
3D-modellen in i tillverkningssystemet och fungerar därmed som ett av två 
tillverkningsunderlag. 
 
Utöver geometri och form som visas på ritningen innehåller ritningen också information 
som hör till artikeln, men som finns i artikelritningens ritningshuvud. Det är information 
i form av material, status på ritningen, ändringsnötter, standarder, generella toleranser 
och övrig text som är av vikt för artikeln. Övrig text kan vara information som 
konstruktören anser är viktigt att följa med, men som inte har någon standard eller rutin 
för placering och dokumentering. Här upplever flera av de intervjuade en brist att denna 
information endast går att finna på ritningen samt att den inte är sökbar i till exempel 
Enovia eller Aros. 
 
Den intervjuade produktsamordnaren hade ingen större åsikt ifall artikelinformation 
ska beskrivas i 3D-modellen eller på en artikelritning då de hos produktsamordnarna 
inte används i lika stor utsträckning som monteringsritningar eller tabellritningar. Det 
som önskas läsas av är information som finns i ritningshuvudet på artikelritningen i 
form av ändringar och ECO:er. 

7.2 Att arbeta med 3D-kravsättning på konstruktion 

Att ta steget till att använda 3D-kravsättning ses inte som ett större steg idag inom R&D. 
Mognadsgraden har kommit väldigt långt inom 3D och vissa intervjuade menar att 
ritningen är ett onödigt ont och frångår egentligen deras roll att arbeta effektivt och 
tvärfunktionellt på Scania. Det finns två underlag, ritning och 3D-modeller som måste 
underhållas och versionshanteras för en verklig artikel. Ritningsunderlaget kan även 
vara uppdelat på flera dokument i Enovia vilket ökar mängden av dokument att hantera. 
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Ifall konstruktören använder sig av 3D-kravsättning kan konstruktören fokusera på 3D-
modellen och administration och underhåll av artikelritningen försvinner. Inledningsvis 
upplevde vissa intervjuade att det ändå kan vara besvärligt med en metodförändring då 
man idag arbetar mycket med att effektivisera sitt vardagliga arbete. Erfarenhetsmässigt 
har nya metoder en tendens att vara besvärliga till en början innan metoden hamnar på 
plats och fungerar som det ska. Därför rekommenderades det av några av de intervjuade 
att börja testa och undersöka det nya arbetssättet i ett antal grupper som är insatta och 
motiverade i ämnet för att sedan dra nytta av deras lärdomar. På det sättet kan man 
succesivt och säkert få en förändring som fungerar på Scania. 
 
Anledningen varför man har artikelritningen kvar än idag är, enligt många av de 
intervjuade, den tradition som varit och att kunden för ritningen inte har ifrågasatt den. 
Men samtidigt som informationen på ritningen har minskat (förr beskrevs nästintill allt 
på en ritning) har informationen hamnat i andra dokument. Till exempel finns det fall då 
endast generella toleranser används på ritningen medan 3D-modellen används för att 
beskriva geometri och form, vilket är vanligt för plast- och karossdetaljer. Att gå sista 
steget och lägga informationen som finns på ritningen på 3D-modellen skulle inte kräva 
mycket mer av konstruktören idag.  
 
Artikelritningens yta är uppdelad i ett rutnät, med alfabetisk benämning vertikalt och 
med siffor horisontellt. Rutnätet skapar zoner vilket underlättar sökmässigt vart en 
ändring skett på ritningen. Det kan stå att radien ändrats från r=8 mm till r=10 mm i zon 
B2 och detta gör det lättare att se vart på ritningen ändringen utförts och en förståelse 
för vad som har ändrats. En önskan på hur det kan fungera i 3D-kravsättning är att 
ändringstexten finns i 3D-modellens strukturträd under en ändringsnod. Vid en 
selektering av en ändringsgren lyser 3D-modellen upp den geometriförändring som 
utförts samt var i strukturträdet den feature som utgör själva ändringen finns. Standard 
i CATIA V5 är att föremål som markerats får en orange färg för att särskilja sig från 
resten av 3D-modellens ytor, se figur 7-2. Även om denna koppling i 3D-kravsättningen 
inte finns idag, finns det förutsättningar och möjligheter för det i framtiden då 
kravsättningen sker i digital form och är därför mer modifierbar och möjlig att påverka 
funktionsmässigt.  
 

 
Figur 7-2. 3D-modell, ändring av färg vid markering/selektering av feature 

7.3 Granskning och arkivering av artikelritning 

Idag krävs granskning och godkännande innan en ritning kan användas som 
tillverkning- eller inköpsunderlag. Förr hade Scania ett fåtal skickliga personer som stod 
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för granskningen och det resulterade i en entydig granskning och ritningarna var därför 
likvärdiga i kvalitén. Numera krävs det att fler personer involveras i granskningsarbetet 
på grund av lastbilens allt fler komponenter som tillkommit genom åren.  
 
Granskningsflödet och godkännandet är på Scania fördelat på artikelritningen, trots att 
det finns artiklar där 3D-modellen följer med som underlag. Som exempel på dessa 
komponenter är Body-In-White artiklar.  Som nämnts innan används därför 
referenspunktsystem (RPS) vid kravsättning och det som granskas är bland annat, 
referensernas placering, toleranser och krav för specifika hål eller funktioner, ritningens 
uppbyggnad, vyernas placering och vilka ytbehandlingar som ska användas. 
 
Gruppchefen som normalt är med i granskningsflödet har varit med och sett 
konstruktörens 3D-modell vid olika konstruktionsgenomgångar, vilket säkerställer 
konstruktionen till en viss grad. Men det är först när ritningen har tagits fram som 
gruppchefen har möjlighet att granska och godkänna ett underlag rent administrativt. 
En gruppchef som intervjuades menade även att granska artikelritningar på Body-In-
White komponenter är inte något tidskrävande arbete utan det är oftast 
monteringsritningar som kräver mer tid. 
  
På motoravdelningen har man ett större behov av att granska de linjära mått och 
tillhörande krav och toleranser. Här används ABC-referenssystemet och ritningens 
storlek brukar ligga mellan A2 till A0 för att få en bra överblick. En bra metod är att 
markera och stryka under direkt på ritningen för att sedan kunna kommunicera med 
konstruktören om eventuella fel. Det är väldigt viktigt att mått, toleranser och krav är 
korrekt utsatta så att mottagaren av ritningen i senare led kan tyda ritningen på ett 
korrekt sätt då det oftast inte följer med någon 3D-modell. Därför krävs det väldigt hög 
kunskap om utformning av ritningar och ritningsstandarder. Det är en kunskap som 
måste finnas kvar på Scania, men av de intervjuade upplevde många att det finns en 
kunskapsbrist om bland yngre och nyexaminerade konstruktörer. Om ”rätt från mig” ska 
följas, som är ett utav Scanias ledord, ska felkällor på ritningen upptäckas tidigare än när 
ritningen granskas och godkänns. Typiska felkällor är slarv och misstag som egentligen 
inte ska gå vidare från konstruktören. 
 
När ritning är godkänd och har uppnått status S ska ritningen arkiveras och registreras. 
Skulle en ny ändring behövas ska ett nytt ECO nummer tas fram och en ändringsnot 
kompletteras på ritningen, med bland annat en ändringsbeskrivning samt av vem och 
när den utförts.  

7.4 Att granska och arkivera med 3D-kravsättning 

Om granskning ska ske i 3D det ett önskemål att man har samma översikt som på en 
utskriven ritning likt en A2 till A0. En fördel med ritningen är att det är möjligt att se 
olika tvärsnitt och vyer av artikeln samtidigt. Så som funktionen FT&A i CATIA V5 ser ut, 
så bläddrar användaren mellan dessa vyer och standard är att en vy syns i taget. Om 
granskningen ska ske i CATIA V5 kommer det behövas utbildning för många av 
granskarna för att på ett effektivt sätt kunna granska. Alternativet är att granskningen 
sker i en 3D-viewer, ett lättviktsprogram som stöder lättviktsformat, vilket inte kräver 
lika lång utbildning. Dessa program har som oftast ett enkelt gränssnitt, är enkla att 
navigera i och tillhandahåller de verktyg som behövs för att genomföra granskning av en 
3D-modell. Möjligheten att kunna skriva ut ritningen ses också som önskvärt då vissa 
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föredrar detta format. Ett flertal av de intervjuade anser däremot att det kan vara en 
fördel att granska i 3D då det är möjligt att rotera och zooma i 3D-modellen, men också 
att kunna ta fram egna mått i modellen, som ibland kan saknas på ritningen. 
 
Ett dilemma med dagens granskning är när ritningen skickas in för granskning i ModArc. 
Under tiden som ritningen granskas är modellen och ritningen låsta (frysta) i CATIA V5 
och Enovia, där informationen står som Under Review. I vissa fall kan det ta extra lång 
tid, till exempel vid sjukfall eller annat som hindar att ritningen kan granskas. Det är 
därför önskvärt att få ett flöde som är mer flexibelt och inte lika statiskt som det är idag 
med ModArc.  

7.5 Artikelritningen på produktion  

Innan en artikel kan tillverkas måste beredningsprocessen beskrivas i ett 
tillverkningsunderlag. Underlaget baseras på konstruktörens ritning men kompletteras 
med flera ritningar för att beskriva nödvändiga tillverkningssteg från råämne till färdig 
artikel. Det har gjort att man från beredning är i ett större behov av ritningar än 3D-
modeller från konstruktören. De har lett till att integrationen och samarbetet med 3D-
modeller blivit bristande trots att båda parter har tillgång till CATIA V5.  

7.6 Att använda 3D-kravsättning i produktion 

En positiv syn på att använda 3D-kravsättning på beredning är enligt de intervjuade att 
man tidigare kan få information om artikeln om konstruktören lägger upp vissa viktiga 
funktionsmått och toleranser tidigt i 3D-modellen. Det kan ske parallellt med 
framtagningen av 3D-modellen och kan även fungera som en minnesanteckning då 
konstruktören lägger till information direkt på 3D-modellen, till exempel en flaggnot till 
en standard för ytbehandling eller en avgörande formtolerans. När författarna visade 
hur det kan se ut med 3D-kravsättning på en 3D-modell för en beredare var responsen 
positivt och höll med att ett tidigt utbyte av information är viktigt. Oftast sker ett eget 
utvecklat arbetssätt hur man ska dela med sig av information sinsemellan innan 
ritningen är klar. En sådan relation kan se olika ut och kan i vissa fall slå fel om 
informationen kommer för sent till beredaren eller att konstruktören inte får feedback 
från beredaren. Om beredaren istället kan följa konstruktörens arbete direkt i 3D-
modellen minimeras risken för fel och missförstånd.  
 
Ett projekt med att introducera ett modernare tillverkningssystem är under arbete på 
Scania. Utöver projektet är Scania även med i en gemensam satsning med högskolor och 
andra företag för att åstadkomma nya metoder och arbetsätt som hjälper att 
kvalitetssäkra tillverkningen och undvika dyra provtester. Syftet med att uppgradera till 
ett nyare system är att fasa ut ArtHur som av ett flertal av de intervjuade ses som ett 
gammalt tillverkningssystem. Tanken med det nya systemet är att kunna utnyttja mer 
3D-underlag direkt från R&D och använda det i tillverkningsprocesserna, d v s digital 
fabrik. Genom att utnyttja tillverkningsdata kan simuleringar och optimeringar 
effektiviseras och tillverkningen kan komma igång snabbare. Det kommer även vara 
möjligt att kunna styra flöden och befintliga resurser kan komma att utnyttjas bättre. 
  
Samtidigt är det fortfarande en skillnad i 3D-mognaden på P&L. R&D har än så länge ett 
övertag i 3D-miljöer och ett flertal på P&L kommer därmed behöva gå utbildningar för 
att kunna använda 3D-underlag i sina systemmiljöer. Ett flertal av de intervjuade tror att 
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utbildningskostnaden kan sparas in genom att produktion kommer in tidigt och kan 
påverka i utvecklingsprocessen, vilket skulle leda till färre fel och färre sena iterationer. 
En annan morot är att dubbelarbete bli mindre då hanteringen av ritningen kräver 
manuell överföring av informationen medan 3D-underlag direkt kan läsas in av 
tillverkningssystemet. Vid 3D-underlag används med fördel samma systemfamilj 
(samma leverantör av system för respektive område) för R&D och P&L för att minimera 
konverteringsfel till neutralformat. I fallet med CATIA V5 för R&D finns DELMIA som en 
systemmotsvarighet för produktion och tillverkning, utvecklat av Dassault Systémes. 
DELMIA möjliggör en digital och virtuell planering och ett skapande av 
tillverkningsprocesserna samt övervakning och kontroll. Däremot finns det en viktig 
punkt som oftast slår högre i val av system, systemets egna funktionaliteter och 
tillämpningar. Dilemmat är något som är vanligt och typiskt just mellan konstruktion 
och produktion.  

7.7 Artikelritningen på Inköp 

Komponenter som inte tillverkas internt på Scania läggs ut på leverantörer. 
Artikelritningen är då ett av de dokument inköp använder sig utav vid en upphandling. 
Trots det kan det i vissa fall vara så att leverantören tar del av 3D-modellen för att 
artikelritningen inte är komplett, speciellt i de fall där RPS används inom Body-In-White 
detaljer. En konstruktör menade att han lade tid på att ta fram en artikelritning som 
endast inköp var i behov av i sitt arbete och att processen skulle kunna ske mer effektivt 
om konstruktion, inköp och leverantör kommunicerade via 3D då det i det här fallet var 
3D-underlaget som användes i efterhand. 
 
För en inköpare är det dock viktigt att informationen finns och ritningen uppfyller de 
krav inköp har. Det har att göra med juridiska aspekter då ritningen blir ett avgörande 
dokument vid eventuella fel på artikeln. Möjligheten att ha med sig ritningen är också 
något som kan vara avgörande för en inköpare, speciellt på resande fot med kontakt och 
diskussion med en leverantör.     

7.8 Att använda 3D-kravsättning som underlag på inköp 

Om 3D-mognaden på P&L gått upp den senaste tiden är kunskapen i 3D-miljöer relativt 
låg på Inköp. Även om många av de leverantörer som inköp har kontakt med använder 
moderna CAD-system så har inköp stannat kvar vid att använda artikelritningen som ett 
av deras inköpsdokument. En av anledningarna är att flertalet inköpare idag inte har 
någon kunskap eller erfarenheter av att använda 3D-modeller i sitt arbete. Arbetet har 
istället fokuserats på att tyda och förstå informationen som presenteras på ritningen. En 
annan anledning är att många leverantörer inte har moderna CAD-system som kan ta 
emot 3D-kravsättning, utan arbetet är mer koncentrerat runt ritningen. Det upplevdes 
från intervjuerna att man därför snarare behåller ett gammalt sätt att arbete på än att 
införa ett nytt sätt som skulle gallra bort många potentiella leverantörer. Att inköp ska 
använda en typ av 3D-viewer sågs som något främmande och önskemål fanns att alltid 
kunna ta med en ritning vid besök hos en leverantör så att diskussionen blir enkel utan 
hjälpande systemverktyg. Det kommer även kräva en stor metodikförändring på inköp 
om Scania ska använda 3D som internt kommunikationsunderlag. Samtidigt fanns det 
medhåll för att en artikelritning ibland kan vara svår att förstå sig på och en 3D-modell 
skulle öka förståelsen för hur en artikel ser ut samt vilka funktioner den har.  
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8 Resultat från intervjuer på IT-system 
Tillsammans med personer på Scania, som har kännedom inom 3D-kravsättning, 
diskuterades de fördelar och möjligheter som 3D-kravsättning kan ge gentemot 
artikelritningen. Syftet var att få och kunna återge information om varför 3D-
kravsättning kan vara ett steg i Scanias verksamhetsutveckling. De intervjuade arbetar 
på Scanias utvecklings- och förvaltningssida för processer och IT-system på R&D. 
Resultaten från intervjuerna framställs nedan på ett sätt för hur ett tänkt modellbaserat 
arbetsätt med 3D-kravsättning kan fungera. 

8.1 Modellbaserat arbetsätt med 3D-kravsättning 

I dagens arbetsätt skapas ritningen i ett sent skede på konstruktionsavdelningarna 
vilket i många fall kan skapa fördröjningar och ett sent ändringarbete under 
utvecklingsprocessen. Med användning av 3D-kravsättning får konstruktören möjlighet 
att tidigt sätta ut mått och toleranser på 3D-modellen utan att det påverkar arbetet med 
3D-modellen. Det kan vara information som konstruktören har tagit fram i en förstudie 
som då snabbt kan appliceras på modellen istället för att vänta med uppgifterna tills 
ritningen ska tas fram. Ändringar görs även enkelt och säkert då kopplingen hela tiden 
är till 3D-modellen och för konstruktören samma arbetsfönster till skillnad från när 
ritningsfönstret i CATIA V5 används. Det underlättar även för konstruktören då 
underhåll och hantering endast rör ett dokument per artikel istället som idag två, 3D-
modell och artikelritning. Arbetssättet för att lägga ut annoteringar på 3D-modellen 
påminner om förfarandet i ritningsmiljön, vilket skapar en enkel övergång för 
konstruktörer som är vana vid kravsättning i 2D. 
 
Att tidigt sätta ut information som mått och toleranser i 3D-modellen möjliggör att 
efterkommande moment i produktframtagningen kan komma in i processen tidigare, 
vilket skulle leda till ett mer integrerat och tvärfunktionellt arbete mellan avdelningar 
på R&D och P&L. En stor fördel som kommit fram är att 3D-underlag är en mer levande 
källa som möjliggör att granskare och andra intressenter har chans att själva rotera och 
zooma. Detta skapar en snabbare förståelse för artikeln än att den visas i ett låst visuellt 
2D-läge, som artikelritningen. Med förståelse menas även att modellens mått- och 
kravsättning är mer förklarande, till exempel kan ett mått som selekteras tända upp 
geometrins yta och eventuella referenser som måttet hänvisar till. Funktionen med 
captures (en momentan bild som visar en viss vy och valda mått och toleranser) skapar 
en möjlig checklista då den sorterar fram väsentlig information och skapar en bra 
överblick på vad som ska uppmärksammas för modellen. 
 
Rent administrativt skulle även dagens arbete effektiviseras eftersom det läggs resurser 
på att administrera både 3D-modeller i Enovia och ritningar i ModArc. Om arbetet kring 
hantering och underhåll av ritningarna försvinner på sikt kommer det följaktligen spara 
in tid och pengar och att användningen av ModArc, som är av ett äldre slag i systemiljön, 
avtar. 
 
Som nämnts tidigare kommer vissa mottagare och intressenter fortsätta ha ett behov av 
ritningen. Men då kravsättningen är lagd i 3D-modellen, finns det möjlighet att projicera 
de olika captures för att ta fram en ritning. Funktionaliteten finns i en modul 2D Layout 
for 3D Design i CATIA V5.  
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9 Pilot 3D-kravsättning med FT&A 
För att åskådliggöra hur ett tänkt arbete med 3D-kravsättning kan se ut för 
konstruktören redovisas här den pilot som genomfördes under examensarbetet. 
Artikeln för piloten var en kamaxel vars artikelritningar erhölls från en konstruktör på 
Scania. Med artikelritningen som underlag utvärderades och testades modulen FT&A. 
 
Motivet för piloten var att driva igenom en artikel med 3D-kravsättning genom 
konstruktion- och produktframtagningskedjan för att på så sätt undersöka den nya 
metodens fördelar möjligheter och begränsningar på Scania. 
 
Piloten begränsades av att det på Scania inte fanns systemstöd i 3D för 
beredningsprocesser vilket krävdes för att hantera och ta emot 3D-modeller med 3D-
kravsättning. Beredaren hade tillgång till CATIA V5 och hade möjlighet att se 3D-
modellen med 3D-kravsättning, men CAD-system i sig var inte integrerat med 
beredarens system ArtHur och kunde därför inte dra nytta av att använda 3D-modellen 
direkt i sitt arbete. Som ett led av detta definierades projektet om till att undersöka 
R&D’s och konstruktörens möjligheter och fördelar med 3D-kravsättning. 

9.1 Användarbeskrivning 3D-kravsättning, FT&A  

Nedan följer en mer ingående redogörelse av modulen för 3D-kravsättning, FT&A, som i 
enkla steg visar hur den används. Av sekretesskäl visas inte kamaxeln i rapporten utan 
en annan artikel, se figur 9-1.   
 

 
Figur 9-1. 3D-modell, skapat i CATIA V5 

För att aktivera FT&A i CATIA V5; Tools → Options och i General väljs fliken Sharable 
Products. Aktivera 3D Functional Tolerancing and Annotations. 
 
Modulen startas genom; Start → Mechanical Design → Functional Tolerancing & 
Annotations.  
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1. Placering av vyer 
För att börja lägga ut mått behövs först annoteringsvyer som definierar måttens 
placering i 3D-modellen. Det finns fem olika vyer att välja bland, Front view, Section view, 
Section cut, Offset section view och Aligned section view. För den valda 3D-modellens mått 
och toleranser skapas två vyer, Front view och Section cut (Section cut blir ett av 3D-
modellens tvärsnitt).  
 
2. Utsättning av mått  
Nedan följer de annoteringar som läggs ut i vyn Section cut genom att först aktivera vyn. 
Med hjälp av funktionen Generate 3D Tolerancing dimensions i verktygsfältet Annotations 
hämtas de mått som är skapta vid utformningen av 3D-modellen, se bild 9-2. Funktion 
låter användaren selektera vald geometri och hämtar därmed mått från 3D-modellen 
och lägger dessa i den valda annoteringsvyn, i det här fallet Section cut.  
 

 
Figur 9-2. M h a funktion i FT&A kan mått från modellen återanvändas 

3. Utsättning av toleranser 
Efter att måtten lagts ut ska toleranser appliceras, se figur 9-3. Det finns två 
tillvägagångsätt att göra detta på, antingen genom att högerklicka på ett mått och sedan 
välja Properties och klicka på fliken Tolerance. Det andra sättet är att selektera måttet 
och använda sig utav Dimension Properties. De toleranser som appliceras på mått 
framtagna med Generate 3D Tolerancing dimensions skapar en koppling till modellens 
sketch-features, d v s 3D-modellen är inte längre nominell i Part Design (arbetsbänk vid 
utformning av 3D-modell). 
 

 
Figur 9-3. Toleranser läggs ut på 3D-modellen m h a Dimension Properties. 



DEL 4 RESULTAT 

47 
 

4. Utsättning av ytjämnhetskrav 
För att sätta ut ytjämnhetskrav används Roughness-symbolen i verktygsfältet 
Annotations. Efter att ha selekterat en önskad geometri eller ett mått på modellen och 
även markerat symbolen, Roughness, öppnas ett dialogfönster där ytjämnhetskraven 
skrivs in, se figur 9-4. 

 
Figur 9-4. Dialogfönster för utsättning av ytjämnhet 

5. Utsättning av referenselement 
För att sätta ut referenselement (A,B,C…) används samma metod som vid föregående 
utsättning av annoteringar, se punkt 4. Klicka på Datum-symbolen i verktygsfältet 
Annotations, selektera vald geometri eller mått som ska bilda en referens. 
 
6. Utsättning av form- och lägestoleranser 
För att sätta ut form och lägesannoteringar finns två förfarande, Geometrical Tolerance 
eller Tolerancing Advisor, se figur 9-5. Båda går att finna i verktygsfältet Annotations 
men skiljer sig då det senare alternativet ger användaren en vägledning (ett 
guidegränssnitt) på hur form- och lägestoleranser sätts ut medan den första låter 
användaren helt bestämma vilka krav som ska användas, även felaktiga. Med 
Geometrical Tolerance, väljs först toleranstyp, sedan toleransvärde och slutligen ett eller 
flera referenselement som toleransen syftar till. Med Tolerancing Advisor, väljer 
användaren vilken geometri eller vilka referenser som toleransen ska hänvisas till. 
Beroende på vad användaren selekterar visas de toleranser som är möjliga för den valda 
geometrin samt utlagda referenser. Detta minimerar risken att fel form- eller 
lägestolerans används. Efter att ha valt en given tolerans dyker en ny dialogruta upp och 
användaren kan välja mellan en standardiserad toleransklass (ISO) eller själv skriva in 
ett numeriskt värde.  
 

  
Figur 9-5.  Två olika sätt att sätta ut form- och lägestoleranser. 
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7. Utsättning av text och flaggnot 
Text kan sättas ut på 3D-modellen på tre olika sätt, med eller utan hänvisningslinje eller 
som text som alltid visas parallellt med skärmen oavsett rotation på modellen. Den 
tredje är även utan hänvisningslinje. Likt de övriga annoteringar som redovisats finns 
verktyget Text i verktygsfältet Annotations. Efter att ha klickat på Text och valt ett av 
alternativen markeras var i fönstret texten ska placeras, fritt i rymden eller till vald 
geometri/yta. En flaggnot fungerar på liknande sätt, med eller utan hänvisningslinje 
men med möjlighet att koppla dokument och HTML sidor, se figur 9-6. En extra gömd 
text kan läggas till i noten och visas då muspekaren förs över utsatt annotering i 3D-
modellen. 
 

 
Figur 9-6. Flaggnot, med möjligheter att lägga till extra information, text, filer och länkar. 

 
8. Skapa geometri för centrumlinje, gängor och övrig hjälpgeometri 
Med hjälp av verktyget Geometry for 3D Annotations kan konstruktionsgeometri i form 
av punkter, axlar, plan och cylindrar och cirklar skapas. Även relationer mellan 
geometrier i modellen går att skapa, till exempel symmetrilinje mellan två element. För 
att skapa en centrumlinje markeras cylinderytan som appliceringen ska gälla och en 
dialogruta dyker upp och låter användaren välja den konstruktionsgeometri som är 
möjlig, i det här fallet en centrumlinje. Markeras flera ytor går det att få upp andra 
alternativ, till exempel plan, cirklar och punkter. Möjlighet finns att ändra storlek och 
längd på utlagd konstruktions-geometri. För att lägga ut gänggeometri måste 
cylinderhålet som motsvarar gängan vara skapad med en thread-feature (gäng-funktion) 
i Part Design för att FT&A ska förstå att det är en gänga som markerats.  
 
9. Skapa Capture, en momentan bild av 3D-modellen med valda annoteringar 
Alla annoteringar som skapas placeras i vald annoteringsvy, i det här fallet Front view 
och Section cut. För att skapa en momentan bild utan att alla annoteringar i vald vy ska 
visas har användaren möjlighet att skapa en Capture. Capture används med fördel då 
konstruktören vill sortera ut den information som ska visas för att underlätta 
förståelsen av 3D-kravsättningen, speciellt då många annoteringar har lagts ut. För att 
skapa en momentan bild av 3D-modellen selekteras först annoteringsvy och sedan 
markeras Capture som finns i verktygsfält Capture. I dialogrutan som dyker upp väljs 
vilket namn som bilden ska ha och om den ska innehålla dold text som bara visas om 
muspekaren förs över noden i strukturträdet. Möjlighet finns även att låta namnet på 
bilden visas i modellen genom att markera Display in 3D. Efter att ha klickat på OK i 
dialogfönstret öppnas en ny arbetsbänk där användaren kan välja vilka annoteringar 
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som ska visa och vilka som ska gömmas i den aktuella bilden. Här finns även möjlighet 
att välja vilken vy som ska användas och om tvärsnitt ska vara aktiverat. För att lämna 
arbetsbänken klickar man på ikonen för Exit Captures. Genom att högerklicka på en 
Capture i strukturträdet och därefter klickar på Set current kommer nya annoteringar 
som placeras i modellen hamna i vald Capture. Detta är ett sätt för konstruktören att 
fortsätta arbetet med annoteringar i 3D-modellen. För att avaktivera funktion väljs 
Unset current. 
 
10. Hjälpfunktioner för att visualisera och filtrera annoteringar 
I verktygsfältet Visualization finns hjälpmedel för att visualisera annoteringar, se figur 9-
7.  
 
List Annotation Set Switch On/Switch Off tänder eller släcker alla annoteringar.  
 
3D-Annotation-Query Switch On/Switch Off gör att kopplade geometrier till 
annoteringarna lyser upp (blir orangefärgad). Till exempel, om funktionen är påslagen 
och användaren klickar på ett mått på en radie kommer 3D-modellens geometri för 
radien bli orange.  
 
Med Filter kan användaren filtrera vilka annoteringar som ska visas, exempelvis om 
användaren bara vill se formtoleranser eller radiemått som befinner sig inom ett 
område på 2mm-4mm.  
 
Mirror annotations speglar annoteringar om de visas spegelvänt mot skärmen, vilket 
händer om vyn med annoteringar roterats 180 grader. Endast Text har en funktionen att 
alltid visas parallellt med dataskärmen. 
 
Genom Clipping plane kan användaren välja om tvärsnitt ska vara aktiverad eller inte. 
 

 
Figur 9-7. Hjälpfunktioner för att visualisera annoteringar 

 

Lättviktsformat och 3D-viewers 
För att kunna se ett 3D-underlag utan att ha tillgång till CATIA V5 finns ett antal olika 
3D-viewers. Från CAD-systemet, CATIA V5, skapas ett lättviktsformat som är mindre 
resurskrävande, till exempel 3DXML, vilket är ett lättviktsformat beskrivet i del 2, 
avsnitt 5.3. Det finns ett antal olika 3D-viewers som den senaste tiden uppdaterats inom 
3D-kravsättning. Det finns även skillnader på funktionalitet på olika 3D-viewers där de 
mer avancerade även kostar lite mer än de olika gratisalternativen som finns.  
 
De 3D-viewer som utvärderats är 3DXML Player och 3DVIA Composer Player, där de 
första är ett gratisprogram som går att ladda ner från Dassault Systémes hemsida. 
Funktionerna i 3DXML Player är relativt få i funktionsväg men har uppgraderats och kan 
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numera visa 3D-kravsättning från CATIA V5. De funktioner som finns är panorering, 
rotation och zoom. Ytterliggare funktioner är att välja olika captures vilket animerar 
fram de vyer som konstruktören skapat. Det finns även möjlighet att lägga in 3DXML-
filen i Word och Powerpoint enligt förfarandet drag-and-drop. Vid införandet skapas en 
bild av modellen och vid dubbelklickning på bilden kan samma hantering utföras direkt i 
Word-dokumentet som i programmet 3DXML Player, se figur 9-8. 
 

 
Figur 9-8. 3DXML-fil och applikation i Word 

Det andra programmet som studerades var 3DVIA Composer Player, som förutsätter att 
CAD-filen från CATIA V5 först konverteras i 3DVIA Composer till ett lättviktsformat 
(smgXml) som sedan kan läsas av i 3DVIA Composer Player. Här finns mer funktionalitet 
än 3DXML Player, till exempel går det att lägga ut egna annoteringar och ta ut egna mått 
direkt i 3D-modellen. I 3DVIA Composer finns det även möjligeter att skapa animerade 
filmer som kan användas som instruktionsvideos för montering eller av mer 
marknadsmässig karaktär för att visa upp produkten. För att processen inte ska bli 
manuell för konvertering till 3DVIA Composer Player finns det möjlighet att autogenera 
uppdateringar, d v s när 3D-modellen i CATIA V5 uppdateras så uppdateras även 
lättviktsformatet smgXml för 3DVIA Composer Player. 
 
Övriga program/system som uppkom under examensarbetet men som inte studerades 
är; 

 
 3DLive – Programvara för 3D-visualisering i Enovia: s PLM-miljö. 

 
 DMU Dimensioning & Tolerancing Review – En 3D-viewer som arbetar direkt 

från CATIA V5 i Enovia. 
 

 JT2GO – Siemens motsvarighet till 3DXML Player fast för lättviktsformatet JT. 
 

 Adobe Reader – Med konvertering till 3DPDF är det möjligt att läsa 3D-modeller 
med 3D-kravsättning direkt i Adobe Reader.  
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10 Företagsbesök 
Två företagsbesök genomfördes under examensarbetet för att se hur 3D-kravsättning i 
industrin kan se ut och vilka styrkor och svårigheter detta för med sig.  

10.1 SAAB Aeronautics, Linköping 

SAAB Aeronautics är ett utav Saabs fem affärsområden som verkar till stor del inom 
flygindustrin, som leverantör till civilflyg men även egna projekt inom den svenska 
försvarsindustrin. 
 
Saab började sin bana med att arbeta ritningslöst när deras samarbete med Boeing 
ställde nya krav. Utifrån samarbetet har Saab tagit fram ett arbetsätt som de kallar för 
MBD, Model Based Definition. MBD är en metod där 3D-underlaget ska fungera som 
informationsbäraren genom hela företaget både vad gäller skapandet av informationen 
och överföringen av den. Arbetsmetoden MBD har medfört ett tätare samarbete mellan 
konstruktion och produktion och responsen från parterna kan ske i ett tidigt skede 
vilket ses som en stor fördel i utvecklingsprocessen. Att flygindustrin kommit långt i 
användandet 3D-underlag, metodutveckling inom PLM och PDM samt liknande system 
beror på de regelverk som finns inom flygindustrin. Det ställs stränga krav på 
dokumentering av arbetet, produkten och framtagna resultat. Även yngre medarbetare 
och nyanställda har haft en snabbare inlärningskurva då arbetet sker mer i 3D. 
Produktkännedomen bland dem som arbetar med MBD har också ökat och färre fel 
uppkommer då flera simuleringar och verifieringar används i och med 3D-underlaget. 
Färre fel beror även på att informationskedjan kommer i huvudsak från endast ett 
underlag, till skillnad då både ritning och 3D-modell fanns.  
 
Metodiken med MBD har etablerats på Saab och är nu en standard för hur övriga projekt 
ska drivas. Saab såg fördelarna med MBD och ville inte ha olika arbetsätt beroende på 
vilka projekt som drevs, vilket gjorde att MBD nu står i fokus som metod för 
produktframtagningsprocessen för varje nystartart projekt. Även om metoden har gett 
många fördelar kommer den även med vissa problem som är av vikt vid en övergång till 
3D-kravsättning och 3D som informationsbärare, se figur 10-1. En av dem är att Saab 
byggt upp ett beroende av mjukvara då systemintegrationen är hög mellan konstruktion 
och produktion samt levererad av samma leverantör. En annan är investering i 
hårdvara, mjukvara samt utbildningar för att få igång ett nytt arbetsätt. 
 

Fördelar Nackdelar 
 Integration  

 Digital dokumentation   

 Återanvändning av data 

 Spårbarhet i PDM/PLM-system 

 Minimering av felkällor 

nedström 

 Långtidsarkivering  

 Investeringskostnader av datorer & 

system 

 Beroende av mjukvara från 

leverantörer 

 Utbildningar  

  

Figur 10-1. Fördelar och nackdelar i med införandet av MBD enligt Saab 
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10.2 Volvo Cars, Göteborg 

Volvo Cars har ett arbetsätt som kallas för PMI (Product Manufacturing Information) 
vilket, likt Saabs MBD, är metoden att arbeta med 3D som informationsbärare. 
Konceptet PMI är ett redan myntad begrepp som finns i flera större företags metoder 
och arbetsätt kring 3D-underlag.  
 
2009 till 2010 utfördes ett skarpt pilotprojekt som utvärderade vad som skulle behövas 
för en implementering av PMI. Piloten genomfördes på karossavdelning av så kallade 
key-user som var insatta och kunniga i ämnet 3D-kravsättning. Gruppen bestod av fyra 
konstruktörer, två kvalitetssäkrare, en IT-utvecklare och en ledande gruppchef. Fokus 
under projektet var att se hur, var, när och av vem som PMI berör. I många fall har 
företag implementerat systemstöd utan anpassning för struktur, proceser och metoder 
som genomsyrar företaget. Därför ansågs det viktigt att från början utvärdera behoven 
innan en implementering av PMI. Volvo använder CATIA V5 med en systemintegrering 
med PDM-systemet Teamcenter från Siemens PLM Software. Till skillnad från Saab som 
använder system från en och samma leverantör, har Volvo system från både Siemens 
PLM Software och Dassault Systémes. Anledningen till varför Volvo använder 
Teamcenter beror på tidigare sammaslagning med Ford. 
  
Likt många andra metodförändringar på företag ifrågasattes övergången till ett PMI-
arbetsätt och vissa var även motstridiga. Det tog tid att förstå att artikelritningar inte 
längre var aktuella i produktframtagningsprocessen och att det istället var 3D-viewers 
som var det nya gränssnittet för användarna. Volvos 3D-viewer VisPlus är integrerat i 
Teamcenter, vilket medför att 3D-modeller som konverterats till JT-format kan visas 
tillsammans i Volvos PDM-struktur se figur 10-2. Det är även möjligt att se 3D-
kravsättnin direkt i 3D-modellen, vilket dock inte visas figuren. 
 

 
Figur 10-2. Volvos PDM-system Teamcenter med integration av 3D-viewer med möjlighet att se PMI 

Fördelar som Volvo ser med att arbeta med PMI i produktframtagningen är minimerad 
tid på att ta fram ritningar och istället fokusera på 3D-underlaget, vilket i sig skapar 
bättre kvalitétssäkring och mindre fel. Arbetet har effektiviserats, främst på 
konstruktion, där underlaget har en bättre synkning med tillverkningsunderlaget. Det 
som varit problem är det saknade stödet för RPS, där har Volvo själva utvecklat en 
metod av de features som finns i FT&A modulen. 
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DEL 5 

DISKUSSION OCH 

SLUTSATSER  
 
I följande två kapitel presenteras författarnas egna diskussioner och slutsatser kring 
3D-kravsättningens framtid på Scania. Innehållet baseras på framtagna resultat men 
jämförs med bekräftad teori som beskrivs i del 2 och Scanias metodik- och 
processarbete från del 3. 
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11 Diskussion 

11.1 Möjligheter - 3D-kravsättning 

R&D på Scania har till skillnad från andra avdelningar ett stort försprång i 3D-miljöer 
och konstruktionsgrupper speciellt då de dagligen kommer i kontakt med CATIA V5. Att 
hantera och använda 3D-modeller för att visualisera, testa och utföra beräkningar ses 
inte som något ovanligt för en konstruktör.  
 
På inköp och P&L är kunskapen däremot lägre om hur man använder 3D-underlag och 
3D-program. Om en kund, i det här fallet inköp, inte innehar kunskap och erfarenhet om 
fördelar med 3D-underlag är det svårt att som kund ställa krav på att 3D ska användas 
som informationsbärare. På en konstruktionsgrupp som för vana alltid arbetar med 
artikelritningar och är också duktiga på det, kommer de även fortsätta med det. Det 
finns förvisso klagomål på att artikelritningen ibland är undermålig eller felaktig, men 
inget klagomål på själva bäraren av informationen (ritningen) förekommer. Det 
nämndes också under intervjuerna att 3D-kravsättning låg långt borta för man hade 
större problem med att få till en bra metodik med ritningen för att minska framtida fel. 
Frågan är om inte informationsbäraren, d v s artikelritningen, är själva anledningen till 
uppkomsten av fel.  
 
En tydlig punkt som nämnts under intervjuerna var att lastbilen blir alltmer komplex 
och innehåller alltmer artiklar. Artiklar som ska samspela på mindre utrymme, bidra till 
högre kvalité och ha snävare toleranser än förr. Att fortfarande kommunicera med ett 
format som inte ses som intelligent eller stödjande är därför en stor utmanande uppgift 
med brister funna på flera håll.  
 
Ett är till exempel den utbildning nyanställda konstruktörer har med sig från högskolan, 
att arbeta med ritningar ses som omodernt och fokus på högskolor har riktats till ett 
alltmer 3D-baserat arbetsätt och hur det kan användas inom olika ingenjörsområden. 
Nyfikna studenter väljer också att arbeta med nya intelligenta program än att noggrant 
lära sig hur och när en form- eller lägestolerans ska användas. Trenden är tydlig bland 
högskolor och studenter, frågan är om trenden kommer bli lika tydlig inom industrin. 
 
En annan viktig del är det tvärfunktionella arbetet och utbytet av information på Scania. 
Återigen är artikelritningen inget underlag som gynnar ett tidigt utbyte eller 
växelverkan av idéer och förslag, snarare tvärtom. Processen för en konstruktör är 
enkelt beskriven, 3D-modell tas fram och sedan en ritning med mått och toleranser.  
Att då som idag ha ett underlag att diskutera kring kräver att konstruktören hoppar 
mellan de två miljöerna (3D/2D) för att ta fram en ritning som ska visa viktiga 
funktioner och idéer som konstruktören vill förmedla. Att istället arbeta med ett 
intelligent underlag och fylla på informationen på ett ställe och därifrån ha ett 
diskussionsunderlag skulle innebära ett underlag som är mer up-to-date och inte kräver 
avbrott.  
 
Förståelsen i att se en 3D-modell uppfattas mycket snabbare av ögat än samma 
beskrivning i 2D-vy. Detta är dock individuellt, men det ska tas hänseende till redan 
nämnda problem med nyanställningar som inte har ett vant öga för ritningar från 
skolan. 
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Vid användandet av FT&A i CATIA V5 för piloten uppmärksammades flera hjälpmedel 
vid utsättandet av information. Likt många nya program finns en wizard-funktion för att 
lägga ut form- och lägestoleranser som kan kopplas till ytor och referenser. Efter en tids 
användning av funktionen skapas ett mönster och användaren får en uppfattning om 
vilka toleranser som fungerar i olika situationer och därmed fungerar verktyget också 
som ett lärande hjälpmedel.  
 
En annan funktion som ses som intelligent är hur krav är kopplade till geometrin. Vid 
markering av en geometrisk tolerans lyser berörda delar av geometrin upp eller en eller 
flera kopplade referenser vilket skapar en snabb uppfattning för ögat var dessa är 
någonstans och vilka de är. Detta märktes tydligt vid arbetet med piloten då kamaxeln 
kravsattes i 3D. Där fanns ett tiotal referenser som användes av olika av toleranser och 
utan tändning och släckning upplevdes det svårt att snabbt få en överblick av toleranser 
och dess tillhörande referenser, vilket var fallet för artikelritningen. 
 
Ett möjligt steg för Scania är att börja metodiken med 3D-kravsättningen där kunskapen 
är som störst inom 3D-underlag, d v s R&D. Likt Saab och Volvo började idéerna och 
testerna på företagens respektive forskning och utvecklingsavdelning vilket sedan spred 
sig vidare inom företaget. Saab, som kommit längst med användandandet av 3D-
kravsättning, gjorde förvisso ett avgörande beslut för att bli leverantör till Boeing vilket 
lett till en stor förändring på kort tid. Men Saab såg fördelarna med metoden MBD och 
har nu applicerat processen på alla andra nystartade projekt. På Volvo var beslutet inte 
lika påtvingat men som aktör på personbilsmarknaden utsätts Volvo för en större 
konkurrens världen över och att bortse från en metod som ökar produktiviteten, 
minskar utvecklingstiden och minimerar fel var inte en fråga. 
 
Tester har även visat att utifrån 3D-underlag med 3D-kravsättning finns möjligheter att 
på ett smidigt sätt ta fram en artikelritning om så behövs, även för avancerade ritningar 
då informationen finns systematiskt representerat i 3D-modellens strukturträd. För 
CATIA V5 kallas denna funktion 2D Layout for 3D Design, vilket är ett intuitivt verktyg 
för att hoppa mellan 2D- och 3D-miljöer. Det möjliggör att som första steg genomföra en 
skarp pilot som utvärderar konstruktörerens arbetsätt med att föda informationen i 3D-
modellen för att sedan föra över informationen till artikelritningen. På det sättet bryter 
man inte de länkar som konstruktören har idag med inköp och P&L. Fördelaktigt 
används 3D-underlaget med kravsättningen som diskussionsunderlag för att få in flera 
medverkande på hur själva underlaget ska utformas framöver. 
 
På P&L pågår projekt tillsammans med högskolor och andra industrier med att 
uppgradera systemen och hantering av information kring verktyg, fixturer och 
bearbetning inom tillverkningsprocessen. Syftet är att man vill kvalitetsförbättra och 
minimera tillverkningsdefekter och undvika dyra provtester. Att tillsammans med R&D 
på Scania diskutera för Scanias del hur 3D-underlag kan stödja och hjälpa dessa 
förbättringar kan vara en stor fördel för hela Scania. Det skulle även gynna framtida 
tvärfunktionella processer mellan R&D och P&L. Med ett 3D-underlag kan Scania 
konsumera och dela informationen på ett smartare sätt till skillnad från artikelritningen 
som inte är lika dynamisk. 
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11.2 Fördelar – 3D-kravsättning 

Under intervjuerna på Scania och företagsbesöken på Saab och Volvo trädde vissa 
fördelar fram lite oftare än andra. En del bekräftades också genom piloten. Nedan följer 
några av dessa som författarna vill uppmärksamma läsaren på. 
 
Kommunikation – Vikten av att kunna kommunicera effektivt påverkar utvecklings-
processen och med 3D-underlag skapas möjligheter att diskutera kring ett underlag som 
är visuellt och interaktivt överlägset artikelritningen. För användare som inte använder 
CAD-system finns möjligheter att använda lättviktsformat som 3DXML, som numera 
även visar 3D-kravsättning från CATIA V5. 
 
Tvärfunktionellt arbete – Genom att kommunicera kring ett underlag som i större grad 
kan konsumeras av andra användare i deras respektive system går det att öka det 
tvärfunktionella arbetet. En beredare kan använda konstruktörens 3D-modell och låta 
tillverkningssystemet använda modellens 3D-kravsättning utan manuell inskrivning av 
data. En provingenjör kan utföra mätningar på en verklig artikel och läsa in resultatet till 
en 3D-modell som sedan kan användas för att jämföra geometri och toleranser mot 
konstruktörens 3D-underlag. Med hjälp av 3D-modellens inlagda toleranser skapas de 
förutsättningar att kunna utföra långa toleransberäkningar på sammanställningsnivå 
och få utslag på vilka artiklar som har störst påverkan.  
 
Visualisering – Genom att gå över till att mer använda lättviktsformat i 3D ges en ökad 
inblick och förståelse för produkten och fler användare involveras. En tidig visualisering 
kan hindra sena misstag och stora ändringskostnader. 
 
Ett underlag – En digital dokumentation är idag nästintill vardag, men ett interaktivt 
underlag som erbjuder påbyggnad av information och låter olika datasystem konsumera 
informationen är inte lika vanligt. CAD-formatet var till början matematiska 
representativa geometrier men har utvecklas till att kunna hantera alltmer i 
informationsväg. Ett underlag som används under hela utvecklingskedjan blir också mer 
kraftfullt för alla delar av samma information. Informationen blir inte spridd på flera 
underlag och användaren får lättare att hitta rätt korrekt data.   
 
Säker kravsättning- FT&A tillhandahåller ett intelligent sätt att sätta krav på 3D-
modeller och inlärningskurvan blir snabbare då större förståelse ges än en svart-vit 
ritning. De inbyggda stödfunktioner är särskilt hjälpande för oerfarna konstruktörer 
vilket ger en snabbare korrekt kravsättning. 
 
Produktionsanpassat konstruktionsunderlag – 3D-modeller med 3D-kravsättning har 
större möjlighet att återanvändas i tillverkningsprocesser som i produktionssystemet 
DELMIA för digital fabrik. Det leder till mindre dubbelarbete och ger kortare ledtider för 
både konstruktörer och produktionsberedare. 
 
Bättre kvalité – 3D-kravsättning kommer leda till ökat fokus på 3D, till skillnad från 
idag då konstruktören tar fram två underlag, 3D-modell och ritningar. När 3D-modeller 
med 3D-kravsättning används internt och externt i större utsträckning kommer fler 
användare involveras och därmed kunna ge bidrag till förbättrad kvalité så att 
tillförlitligheten kring underlaget ökar.   
 



DEL 5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

57 
 

11.3 Begränsningar – 3D-kravsättning 

Trenden för metoder och system utvecklas och förbättras ständigt för att nå ett bättre 
resultat och lönsamhet. Det gäller även att kunna hävda sig konkurrensmässigt för att 
inte tappa position mot andra företag eller förlora marknadsandelar i en växande 
globalisering. Förändringar är dock svåra att få igenom och det behövs en grundlig 
förankring i företaget för att kunna uppnå önskad vision. Scania har tidigare sneglat på 
japanska förbättringskoncept likt TPS och processer som Just-In-Time och infört 
liknande metoder anpassade för Scania. 
 
Men likt de framgångar som många japanska företag har haft med förbättringsarbete 
historiskt sett är det vitalt att ledningen är med och tror på förändringen. Att enbart 
fokusera på snabba resultat och vinster kommer förtroendet och därmed resultaten 
försvinna. Att ritningen som underlag kommer försvinna helt är något som skrämmer 
många på grund av att den är involverad i så många processer och personer att 
verksamheten inte skulle fungera utan den. Frågan är om dessa personer inte är helt 
insatta i 3D-kravsättning och vilka fördelar det för med sig.  Efter att ha studerat Saab 
och Volvo upplever ändå författarna att konceptet med 3D-kravsättning även är möjligt 
på Scania som dock har en lite mer successiv strategi vad gäller förändringar.  
 
De svårigheter Volvo hade och har är hur den nya metodiken ska anpassas efter 
företaget för att få en bra integration i de system Volvo arbetar med på IT-sidan. De har 
själva utvecklat funktioner för att 3D-kravsättningen ska fylla Volvos krav och 
standarder i olika avseenden, tekniskt, juridiskt och tillgängligt. Till en början fanns det 
ett motstånd och personer som inte trodde på förändringen men enligt de studiebesök 
som utfördes har dessa synpunkter försvunnit med tiden, vilket tros bero på att allt fler 
förstår sig på metoden med 3D som informationsbärare. För Saab krävdes det en del 
investeringar i mjukvarusystem och datorer och en generell uppgradering på 
verkstadsgolvet så att alla kunde få tillgång till informationen. Även en genomgående 
utbildning behövdes för att snabbt kunna ställa om till att arbeta med MBD och förstå 
dess potential. Under besöket på Saab lyfte de frågan med problemet kring 
långtidsarkivering gällande 3D-underlag. Hur kan man garantera att en 3D-modell med 
3D-kravsättning från idag kan öppnas upp i morgondagens system om tio år? Det är en 
fråga för Dassault Systémes, PTC, Siemens PLM Software och alla andra 
systemutvecklare och leverantörer av CAD-system samt PLM-lösningar inom industrin. 
Standardformat säkerställer en viss trygghet då de är ISO-certifierade och ska enligt 
krav gälla. Men en ritning (på papper) känns kanske i dagsläget mer säkert, i alla fall för 
de användare som tvivlar på 3D-kravsättning, speciellt också då medier och data ändras 
konstant, likt kassetband, CD, DVD, men också de operativsystem som uppgraderas med 
jämna mellanrum. För Scanias del kommer problemet inte var lika besvärligt som för 
Saab som har ett regelverk och krav på sig att tillhandhålla underlag för flyg över en 
mycket lång tid till skillnad från vad som gäller för lastbilar. 
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11.4 Artikelritningens utveckling 

Utvecklingen har gradvis ändrats för hur produktframtagningsindustrin väljer att 
presentera information om artiklar och produkter, se figur 11-1. Fokus har varit att 
presentera geometri, mått och toleranser i 2D-vyer, d v s ritningen. Även när nya 
innovationer som 2D CAD- och 3D CAD-system kommit till bruk för att förbättra och 
effektivisera arbetet så har resultatet och mediet som används vidare i företaget 
fortfarande varit ritningen, d v s samma underlag som lämnade konstruktörens 
ritplanka en gång i tiden.  
 
Samtidigt som utvecklingen av CAD-system går framåt har också användingen av 3D-
underlaget ökat. Det har lett till att man använder 3D-modellen som en del av 
tillverkningsunderlaget, där ritningen inte varit tillräcklig och artikelns geometri för 
avancerad för att beskrivas i 2D-vyer. Vanligt exempel för det är inom fordonindustrin 
Body-In-White komponenter där endast toleranser och viktiga mått finns på ritningen 
medan underlaget för geometrin finns i 3D-modellen. Förbättringen går således framåt 
och ser man till företag inom industrin är visionen att använda 3D så mycket som 
möjligt i sina processer, även om det kan anses gå sakta framåt. Det brukar nämnas att 
3D ska utgöra ett Master-underlag och där är 3D-kravsättning en förutsättning. 
 

 
Figur 11-1. Utveckling för en geometrisk beskrivning av artikeln 

11.5 Brister och åtgärder med artikelritningen  

Med artikelritningen som underlag inom tillverkningsindustrin finns det påtagliga 
nackdelar jämfört med 3D-modeller med 3D-kravsättning. 
 

 Mått och toleranser är inte direkt länkade till 3D-modellen. 
 Kostsamt att hantera uppdateringar och giltighet mellan artikelritningen och 3D-

modell. 
 Misstag upptäcks sent i utvecklingsprocessen. 
 Låg visualiseringsgrad, låg återanvändning i mjukvarusystem.  

 
Däremot fyller ritningen många funktioner idag som inte går att ersätta som enkelhet 
och tillgänglighet. Men att använda två underlag för att beskriva en artikel har skapat ett 
synkningsproblem och numera när 3D-modeller används alltmer är det inte alltid lika 
självklart var informationen finns. Genom att systematisk lägga in all information i ett 
underlag försvinner risken att data inte överensstämmer och att det blir lättare att veta 
om informationen finns eller inte.  
  



DEL 5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

59 
 

I CATIA V5 finns möjlighet att utifrån 3D-modell med 3D-kravsättningen ta fram en 
artikelritning på ett enkelt sätt. Om ett underlag används för att föda information kan 
det sedan användas för att reproducera andra underlag vilket ger möjlighet att fortsätta 
använda ritningen om så behövs. Även annan information likt metadata finns att tillgå 
för artikeln vilket sedan går att konsumera i andra system. Ett sätt för att definiera 
underlag så att det kan användas under en större del i PLM-cykeln visas i figur 11-2.  
 

 
Figur 11-2. Ett underlag med ett brett informationssegment 

Ett problem är att underlaget i sig blir märkbart större rent datamässigt. Även om 
industrin arbetar mer med strukturer och databaser än filbaserat så kommer det i vissa 
fall kräva mer dataöverföring för att få tillgång till all information. Ett ytterligare 
problem är att ett sådant format blir svårare att öppna i olika CAD-system på grund av 
den alltmer komplexa uppbyggnaden. Antagligen är detta också ett strategiskt beslut 
från de systemleverantörer som agerar på marknaden. Behovet för Scania kommer vara 
att konvertera till ett standardformat likt STEP eller använda samma leverantör av 
system mellan R&D och P&L. 
 
För att undvika att låta obehöriga få tillgång till all information är lättviktsformat ett bra 
sätt att spegla informationen där vissa delar kan väljas att visas. För 3D-underlag med 
3D-kravsättning kan 3DXML användas då integrationen med CATIA V5 redan finns idag. 
Gratisversionen 3DXML Player upplevdes som ett enkelt och användarvänligt program 
för att visulisera och förstå produkten men med avsaknad av avancerade funktioner.  
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12 Slutsatser 
Under examenarbetet samlade författarna information och åsikter om ifall 3D-
kravsättning är relevant eller inte för Scania. Dessa presenteras utan någon speciell 
rangordning för vad som ses som ett slutresultat kring användandet med 3D-
kravsättning.  
 

 Arbetsätt och tillvägagångsätt med modulen FT&A i CATIA V5 upplevs mer 
intelligent och intuitivt till skillnad från att arbeta med två underlag, 3D-modell 
och sedan artikelritning med mått, toleranser och krav. 

 
 I samråd med IT-kunniga anses 3D-kravsättning som ett mer modernt underlag 

som kan konsumeras av andra system på andra avdelningar än R&D och därmed 
öka integrationen och det tvärfunktionella arbetet på Scania. 

 
 En övergång till 3D-kravsättning med FT&A modulen anses inte som något hinder 

i kunskap för konstruktionsgrupper på Scania idag då skillnaderna är små i 
jämförelse med att arbeta med ritningar. 

 
 Ett antagande är att 3D-underlaget får bättre kvalité då konstruktören lägger mer 

tid att arbeta med 3D-underlaget än nu, då konstruktören lägger tid på att få 
ritningen felfri. Då information läggs i 3D-modellen kommer även synkningsfel 
försvinna som är ett problem mellan ritningen och 3D-modellen idag. 

 
 Kostnader för administration och underhåll av ritningen kommer avta, speciellt 

då ritningen idag kräver en viss manuell hantering vi arkivering och lagring. 
 

 Modulen 2D Layout for 3D Design i CATIA V5 medför en enkel överföring av 
information från 3D-kravsättning till artikelritning om så behövs. Det bör 
tilläggas att ritningen då ska ses som en kopia och 3D-underlaget som original vid 
misstänkta avvikelser.  

 
 Lättviktsformat i 3D är under utveckling. Det som saknas är mer intuitiva och 

smarta mjukvaruprogram som medför en större användbarhet av 
lättviktsformatet än det som erbjuds. Under examensarbetet har dock endast ett 
fåtal av 3D-viewer program testats och efter egen kunskap. 

 
 3D-kravsättning används med fördel i början av konstruktörens arbete med 3D-

modellen till skillnad från dagens arbetsätt då ritningen oftast tas fram i slutet. 
Tidigt utsättande av information och utbyte möjliggör att fel upptäcks tidigare då 
flera involveras i produktutvecklingsprocessen.  

 
 För att involvera fler i processen kommer utbildning krävas för att förstå och 

hantera 3D-underlag. För konstruktörer finns utbildningar som ligger mellan 
några timmar till två dagar. För inköpare kommer det sannolikt krävas mer samt 
att kostnader för uppgradering av system och licenskostnader tillkommer med 
3D-underlag. 
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Sammantaget finns det betydande vinster med 3D-kravsättning beroende på hur djup 
integrationen med övriga användare och system blir. Enligt Saab och Volvo är dess 
vinster följande; 
 

 Produktutvecklingsprocessen har kortats ner och mindre fel upptäcks sent i 
processen. 

 Tidig ändringshantering medför färre felaktiga investeringskostnader, vilket är 
ett stort problem med ritningen där ändringar utfördes sent.  

 Mindre administrationskostnader. 
 Större spårbarhet i PDM-system och återanvändning av data. 
 En stor del av konstruktörens tid sparas in eftersom ingen ritning generaras efter 

att 3D-modellen är klar.  
 Bättre kvalitetsäkring med 3D-underlag. 

 
Vissa brister och svårigheter tillkommer dock; 
 

 Långtidsarkivering. 
 Tillgängligheten till information på verkstadsgolvet, mer beroende av datorer. 
 Mer beroende av en mjukvarufamilj från en leverantör, vilket gör det svårt att 

byta i framtiden.  
 Egen utveckling kan behövas där stöd saknas, likt RPS för Body-In-White 

komponenter. 

12.1 Rekommendationer 

På kort sikt 
 

 Som ett första steg rekommenderas att tillsätta en mindre grupp likt den Volvo 
Cars utförde för att samla kompetens från olika grupper men även för att få en 
förankring på Scania. Beslutet ska stödjas av ledningen som både ska tillsätta 
resurser men även kräva resultat. Tidsaspekten bör ligga runt ett halvår till ett år 
beroende på förkunskaper och förutsättningar. Projektet bör även ligga i ett 
skarpt projekt d v s ett pågående eller nyuppstartat arbete. En utvärdering på 
dagens granskningsarbete på ritningar bör även utföras för att anpassa 
processen kring 3D-kravsättning.   

 
 Då utveckling och tester utförs för att ta fram ett nytt system för tillverkning på 

Scanias produktion är det även väsentligt att få en tidig integration i 
utvecklingsarbetet med R&D. Synpunkter och åsikter är oftast av vikt i början av 
ett utvecklingsarbete men faller i inflytande varefter beslut tas och därför bör 
R&D framföra sina önskemål tidigt, där 3D-kravsättning ska vara ett utav dem.  

 
 En pilot likt det arbete som utfördes under examensarbetet på R&D bör även 

startas inom inköp för att undersöka möjliga leverantörer som kan hantera 3D-
kravsättning. Syftet skulle vara att undersöka möjligheter, fördelar och 
begräsningar i de artiklar som Scania själva inte tillverkar. Fokus bör även ligga 
på att undersöka möjliga lättviktsprogram som kan integreras i inköps 
systemmiljö. 
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 Då Scania utvecklar nästa generations lastbil rekommenderas också att 3D-
kravsättning är en del i utvecklingsprocessen för att i framtiden inte vara 
beroende av att lagra och underhålla ritningar.  

 
På lång sikt 
 

 Ett nästa steg är att utnyttja informationshanteringen med kravsättning i 3D med 
alla berörda användare på Scania samt leverantörer och ta fram artikelritningar 
när det endast behövs. All nödvändig information som rör artikeln, vad gäller 
geometri, mått, toleranser, inköps- och tillverkningsdata kopplas till ett underlag 
som utgör en grund för att lägga in information och data. Med hjälp av 
lättviktsformat kan 3D-geometrier visuliseras och attribut och övrig information 
bör tillhandahållas med ett gemensamt PDM-system över hela Scania. Utifrån att 
informationen finns tillgänglig bör även regler och processer tas fram för att ge 
rätt behörigheter för att läsa och ändra/lägga till information i underlaget.  

 

12.2 Kritisk granskning till val av metoder och framtagna resultat 

Till en början var kunskapen relativt låg bland författarna kring ämnet 3D-kravsättning 
och vilken betydelse det har inom produktframtagningsindustrin. Valda metoder och 
avgränsningar upplevdes till en början korrekta och strikta men under arbetets gång 
fick vissa prioriteringar göras om för att behålla fokus på 3D-kravsättning.  
 
Till en början skulle piloten 3D-kravsättning – Kamaxel ligga till grund för hela 
examensarbetet och intervjuer och företagsbesök skulle utgöra ett komplement för 
inspiration och kunskap. På grund av att systemmiljön på beredning på Scania hindrade 
detta fick fokus riktas till att handla om 3D-kravsättning för konstruktion. Med det 
beslutet försvann en stor del av det förväntade resultatet kring hur system och metoder 
kan samverka på Scania, vilka brister som finns och vad som idag är möjligt på Scania. 
Därför återges inget direkt kopplat resultat hur ett verkligt samarbete kan fungera och 
storleken på framtagna fördelar med 3D-kravästtning blir därför svåra att tyda från 
intervjuer och företagsbesök. 
 
Det hittades inget material, publikationer eller referenser som hänvisade till en objektiv 
bedömning av 3D-kravsättning. Författarna fick förlita sig på de informationsblad som 
tillhandhölls från företag som levererar lösningar för 3D-kravsättning (Dassault 
Systémes och Siemens PLM Software). Till viss del stämde dessa informationsblad 
överens med de fördelar som framkom under intervjuer på Scania och besöken på Saab 
och Volvo. Likheten kan däremot inte jämföras vad gäller nackdelar, där det ibland kan 
vara av känslig karaktär för Volvo och Saab att dela med sig samt att informationsblad är 
av ett reklamsyfte för 3D-kravsättning. Ändå nämnde både Volvo och Saab relevanta 
nackdelar och problem, vissa förvisso kända men även något mer detaljerade för just 
3D-kravsättning. Företagsbesöken som genomfördes gav en bra inblick på befintlig 
teknik gällande hur 3D-kravsättning ser ut. På Volvo fick författarna se hur 3D-
kravsättning fungerar i CATIA V5-miljön och PDM-systemet Teamcenter. På Saab gavs 
en introduktion i form av en powerpoint-presentation och en efterföljande diskussion 
där ytterligare sex representanter från Scania deltog och kunde därmed ställa mer 
riktade frågor som var till hjälp under examensarbetet.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Inför varje intervju fick de intervjuade frågan om bakgrund och roll på Scania. Även 
författarna presenterade sig själva, uppdraget och syftet med intervjun.  

Konstruktion 

Arbetsätt med 3D-modell och artikelritning idag 
 Används samma arbetssätt på olika avdelningar på Scania för artikelritningen? 
 Vilka steg utförs i processen med artikelritningar i nuläget? 
 Vilka system används? (Catia->Ritning->PDF? 
 Hur används krav/toleranser hos er, används generella eller toleranssätts varje 

del, vart kommer kraven ifrån, vem sätter dem?  
 Hur hanteras uppdateringar av ritningar? Ändras 3D-modellen eller bara 

ritningen? Är det någon skillnad i arbetssätt vid uppdateringar kontra 
nykonstruktion? 

 Vilken information vill ni ha ut från en ritning? 
 Vilka ska läsa ritningen? Vad måste de kunna se?  
 När i en process är färdig ritning ett måste?    
 Vilken/vilka avdelning är beroende av artikelritningen? 

 
FT&A – 3D-kravsättning 

 Hur mycket kan du om modulen FT&A? Har du testat den?  
 Hur skulle måttsättning i 3D kunna förbättra arbetet hos er?  
 Vad tror du att tidigare kravsättning kan påverka arbetet inom simulering, 

beredning, produktion och inköp? 
 Hur pass stora förändringar skulle behövas för att de berörda på er avdelning ska 

kunna använda ett 3D-kravsättning fullt ut? 
 Specifika problem som ni kan se tänkas uppkomma med 3D-måttsättning? 
 Finns det något som du själv vill lyfta fram som anses vara viktigt för att övergå 

från 2D till 3D?  

 

Utvecklare och förvaltare av Scanias IT-system på R&D 

Införande av FTA 
 Vilka metoder finns inom 3D-kravsättning idag? 
 Hur går man tillväga vid ett införande av 3D-kravsättning?  
 Finns det utrymme för en förändring idag på Scania till att använda 3D-

kravsättning?  
 Utbildning 

o Finns det resurser? Möjligt inom vilka ramar?  
o Vilka måste gå en utbildning? 
o Finns det tillgängliga personer med rätt kompetens inom området på 

Scania? 
 Förankring, vilka steg för steg är viktiga för en förändring ska få en positiv effekt? 
 Vilken avdelning vill man börja med först? Varför?  
 Finns det tillgång till juridisk skapande underlag i elektronisk form/3D-modell?  
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 Hur villiga är Scania/avdelningar att ta till sig nya metoder likt FTA/3D 
kravsättning? 

 Hur kan man lösa problemet med systemkommunikationen mellan olika program 

mellan konstruktion/beredning/produktion/inköp? 

Piloten 3D-kravsättning kamaxel 
 Vad är viktigt i piloten för att få relevanta resultat? 
 Vad förväntar du för resultat av vårt arbete? 

 
Resultat 

 Vad eftersträvas? 
 Vilka vinster/nytta skulle metoden kunna generera?   
 Hur ser framtiden ut, konkurrenter, effektivisering, kvalité på ritningen, är det ett 

stabilt medium som ej behöver förbättras? 

 

Inköp 

 Hur ser flödet ut idag med artikelritningen som ”informationsbärare” när 
tillverkning läggs på en leverantör? 

 Vilka ska läsa ritningen? Vilka är de berörda parterna? 
 Vilka tidsaspekter finns det mellan order och leverans från era leverantörer? Vad 

är det som tar tid? 
 Finns det information på ritningen som behövs tidigare i utvecklingsarbetet, för 

att förbättra effektiviteten? 
 Hur upplevs artikelritningen idag? 
 Vilka mål är viktiga för att få till en förändring? 
 Hur ser du på 3D-kravsättning och möjligheter på Inköp 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
Nedan visas enkätundersökningen som skickades till SAAB Aeronautics, dock utan svar. 
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