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SAMMANFATTNING 

 
 
Övergången från CATIA V4 till CATIA V5 innebär nya möjligheter för konstruktörerna på 
Scania att arbeta med Knowledge Based Engineering, KBE, för att effektivisera och kvalitets-
säkra sitt arbete. Då CATIA V5 är en ny plattform som innehåller verktyg med samlingsnamnet 
knowledgware, för att bygga in kunskap i modeller ville Scania undersöka potentialen i att arbeta 
med KBE, och hur detta skulle kunna ske på Scania. Vid traditionell produktutveckling tas en 
helt ny artikel fram vid behov och ofta innebär detta att arbete som tidigare utförts, görs om igen. 
Syftet med arbetet är därför att undersöka huruvida KBE i CATIA V5 kan erbjuda möjligheter 
att återanvända kunskap från tidigare arbete och samtidigt kvalitetssäkra denna, samt utreda vilka 
knowledgewarelicenser som i så fall kan vara lämpliga för Scania. 
 
För att göra detta har en litteraturstudie genomförts för att undersöka vad som har gjorts inom 
området, och även en intervjustudie har utförts inom R&D på Scania. Vidare har sakkunniga på 
Linköpings Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping intervjuats. Detta material har 
sedan sammanställts och analyserats för att sedan resultera i slutsats och rekommendationer.  
 
Arbetet har resulterat i en demonstrationsmodell för Scania internt, som baserar sig på den 
information som framkommit under litteraturstudier och intervjuer. Att arbeta med KBE har 
både fördelar och nackdelar där den största svårigheten ligger i att bedöma om en artikel lämpar 
sig för KBE-modellering. Vinsterna med KBE är att stora tidsvinster kan göras och kvalitet kan 
säkerställas. De mest användbara licenserna för Scanias vidkommande är KWA och PKT, med 
vilka exempelvis kontroller av standarder och återanvändning av geometrier kan göras. 
 
Den slutliga rekommendationen baserat på teori och resultat är att Scania bör överväga att införa 
KBE som arbetssätt, och därför tillsätta en grupp som fungerar som expertis inom KBE. Denna 
bör då fungera som support och en resurs vid skapande av KBE-modeller och ansvara för att 
dessa är korrekta och underhålls. Vidare bör arbete med att definiera fysiska gränssnitt mellan 
artiklar startas och lämpligtvis då av GEO- eller Layoutgrupperna. 
 
Sökord: Knowledge based engineering, Knowledge engineering, Expert systems, Parametric 
engineering, Design automation, Knowledgeware, Knowledge driven automation, CATIA V5
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ABSTRACT 

 
 
The transition from CATIA V4 to CATIA V5 opens up new possibilities for designers at Scania 
to work with Knowledge Based Engineering, KBE, in order to increase efficiency and assure 
quality. As CATIA V5 is a new platform complete with tools, referred to as knowledgeware, for 
infusing knowledge into models, Scania wanted to investigate the potential of working with 
KBE, and how this could be used at Scania. In traditional product development a completely new 
model is produced when needed, and this often entails performing tasks already undertaken and 
completed. Therefore, the purpose of this thesis is to ascertain whether or not KBE in CATIA V5 
can offer the possibility to reuse knowledge from previous work and assuring the quality of this, 
and if so, determine which knowledgeware licenses would be appropriate for Scania. 
 
In order to do this, a literature study was conducted in order to look into what had been done in 
this field. Also, an interview study was carried out within Scanias R&D department. In addition 
to this, interviews were held with expertise at Linköping University and Jönköping University. 
The material was then compiled and analyzed, resulting in conclusions and recommendations. 
 
The thesis resulted in a demonstration model for Scania internally, based on the information 
gathered from literature and interviews. Working with KBE has its pros and cons, the biggest 
difficulty being to determine whether or not an article is suitable for KBE-modelling. The profits 
of KBE include quality assurance and sizeable reductions in design time. The most useful 
knowledgeware licenses for Scania are KWA and PKT, which for example enables users to 
implement checks for standards and to easily reuse geometry. 
 
The final recommendations of this thesis, based on theory and results, is that Scania should 
consider introducing KBE, and should therefore appoint a group to function as an authority on 
KBE. This group would provide support and act as a resource in the creation of KBE-models, 
and also be responsible for the validity and maintenance on these. Furthermore work should 
begin with defining physical interfaces between articles, preferably by GEO- and Layout groups. 
 
Keywords: Knowledge based engineering, Knowledge engineering, Expert systems, Parametric 
engineering, Design automation, Knowledgeware, Knowledge driven automation, CATIA V5 
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FEM Finita Element Metoden 
FMEA Failure Mode and Effects Analysis 
KBE Knowledge Based Engineering 
KDA Knowledge Driven Automation 
KT1 Användarlicens för KWE och PKT 
KWA Knowledge Advisor 
KWE Knowledge Expert 
Meshing Procedur för att bryta ner en modell i små element 
Mock-up Modell, attrapp 
NMCH Avdelning för insug och avgas komponenter 
Part Artikel i CATIA 
PE Parametric Engineering 
PEO Product Engineering Optimizer 
PKT Product Knowledge Template 
Powercopy Verktyg för återanvändning av features 
Run Time Programmeringsmiljö för användande 
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Template Fördefinierad mall 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
Detta kapitel beskriver bakgrund, problembeskrivning och syfte, följt av mål för detta arbete 
och till sist avgränsningar och metoder som använts för skapande av detta examensarbete. 
 
 

1.1 BAKGRUND 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 
inom service och finansiering, som möjliggör att Scanias kunder får kostnadseffektiva 
transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 
32800 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i 
Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som 
kompletta fordon. Under 2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet 
efter skatt till 5,9 miljarder kronor.
 
År 2005 togs ett beslut om att introducera en effektiv, modern och gemensam plattform för 
utvecklingsarbetet på Scania med hjälp av CAD-systemet CATIA V5 och CAD-arkivet 
ENOVIA VPLM. I och med detta beslut startades ett projekt, Carina projektet som dels 
ansvarar för själva införandet av CAD-system, arkiv, utbildning och att samexistens mellan 
gammal och ny data fungerar med mera. 
 
Dassault Systems som utvecklat CATIA erbjuder ett stort antal licenser varibland det finns ett 
antal knowledgewarelicenser. I samband med införandet av CATIA V5 som primärt CAD-
system på Scania vill företaget undersöka om knowledgewarelicenserna är något som kan 
skapa verksamhetsnytta. 
 
Intresset för kunskapsbaserad produktutveckling, Knowledge Based Engineering, KBE, som i 
förlängningen innebär automatiserad konstruktion har väckt stort intresse på senare år då 
konkurrensen mellan företag har ökat på grund av den allt mer globaliserade marknaden. För 
att minska kostnaderna och öka värdet i produkterna krävs att man fokuserar på 
produktutvecklingen och producerbarheten av produkterna. Genom att använda automatiserad 
konstruktion för att reducera tiden för rutinmässigt arbete kan mer tid läggas på 
kvalitetshöjande och kundspecifika lösningar med korta ledtider och konkurrenskraftiga 
priser. 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Att på den konstruktionsgrupp som ansvarar för insug- och avgaskomponenter NMCH 
kartlägga vilka av deras artiklar som kan vara lämpliga att bygga intelligenta modeller av 
samt att visualisera en eller ett par av dessa artiklar. Visualiseringen av dessa modeller skall 
visa på de möjligheter som finns med knowledgewarelicenserna i CATIA V5, för intern 
information. 
 
Det finns ingen eller liten kunskap om möjligheterna med att arbeta med knowledgeware i 
produktutvecklingen på företaget idag. Eftersom företaget inte har kartlagt vilka artiklar som 
kan vara lämpliga för KBE-modellering behöver en utredning genomföras för att finna dessa.  
 
Det finns ett hundratal olika licenser i CATIA V5 och sju som är knowledgewarelicenser. 
Fyra stycken av dessa KWA, KWE, PEO och PKT vill företaget få större kunskap om. En 
studie av dessa för att visa på möjligheterna hur Scania kan utnyttja dessa licenser för att 
hantera formler, logik, villkor samt parameterhantering med mera bör därför genomföras.  
 
Detta arbete kommer att ta upp och besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilka typer av artiklar lämpar sig för KBE-modellering?  
• Vilken typ av funktionalitet är lämplig/möjlig?  
• Vilka CATIA V5 licenser behövs för att uppnå detta? 
• Vilka för- och nackdelar finns vid användande av KBE-modeller? 

1.3 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att i samråd med konstruktionsgruppen NMCH som utvecklar 
insug- och avgaskomponenter kartlägga vilka av deras artiklar som är lämpliga att bygga 
intelligenta KBE-modeller på. En eller ett par av dessa artiklar skall därefter utformas för att 
visualisera möjligheterna i CATIA V5 såsom att skapa och använda regler och checkar, 
hantera varianter, skapa templates, utföra beräkningar och kontroller samt optimering med 
möjlighet att driva geometrier med mera. 
 
Ett företagsövergripande syfte är att ta fram urvalskriterier för att rent generellt visa på vilka 
typer av artiklar som lämpar sig för KBE-modellering runt om på företaget.  
 
Syftet med arbetet är också att visa på vad de utvalda knowledgewarelicenserna har för 
användningsområden och vilka möjligheter som dessa licenser har. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetets huvudsakliga leverabel är utöver rapporten, minst en KBE-modell av 
lämplig insug- eller avgaskomponent för att visualisera hur KBE fungerar i CATIA V5 med 
hjälp av den knowledgeware som finns integrerad i vissa licenser. Denna modell kommer ej 
att fokusera på programmeringsaspekten av KBE utan avser påvisa vilka möjligheter som 
finns att bygga in kunskap i modeller. Parameterhantering och formler kommer att behandlas 
för att beskriva hur detta arbete kan gå tillväga, men tyngdpunkten ligger på att på ett visuellt 
sätt visa vilka vinster som kan uppnås genom att arbeta med KBE-modeller. 
Arbetet kommer endast att fokusera på CATIA V5, och stödjande programvara som Enovia 
kommer inte att beröras. Vidare kommer inte heller någon generell modell för arbete med 
KBE att utformas utan endast behandla arbete i CATIA V5. 
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Vad gäller undersökning av licenser kommer denna endast att beröra de aspekter som 
involveras av examensarbetet. Det vill säga undersöka vilka licenser som är lämpliga till vad, 
vilka licenser som arbete kan ske fullt ut i, samt vilka licenser som har mer begränsad 
funktionalitet beträffande KBE och knowledgeware. 

1.5 METOD 
Genom arbetets gång har författarna arbetat gentemot tesen att Scania kan ha 
verksamhetsnytta av att arbeta med KBE-modeller inom produktutvecklingen. Denna 
verksamhetsnytta tror författarna kommer att bestå i: 
 

• Tidsvinster på grund av snabbare designtider av ofta återkommande geometrier. 
• Minskad risk för kritiska fel i konstruktion. 
• Säkerställa kvalitet och standarder. 

 
Under arbetet har studier av relevant litteratur bedrivits. Tyngdpunkten av denna 
litteraturstudie låg i arbetets början, och litteratursökningen har skett i samarbete med 
Scaniabibliotekets personal. 
 
Ett flertal intervjuer har genomförts och ett flertal kurser rörande CATIA V5 har slutförts. 
Detta för att få en samlad bild av hur KBE uppfattas och vad användarna kan tänkas använda 
detta till respektive sätta sig in i hur programvaran fungerar. 
 
En omvärldsanalys där möten med användare av KBE och CATIA utfördes för att få 
inspiration och kunskap om hur andra arbetar inom området idag. 
 
All information som författarna tagit del av har sammanställts och bearbetats för att få ett så 
neutralt och ovinklat arbete som möjligt och för att säkerställa att arbetet håller sig inom satta 
avgränsningar. 
 
För att säkerställa validiteten av arbetet genomfördes en workshop med syftet att just validera 
utfört arbete och på så sätt få fram eventuella kommentarer kring arbetet. 
 
Analysstrukturen i detta arbete bygger på indelningen i ämnesrubrikerna, att arbeta med KBE, 
metodik och CATIA. 
 
Slutsatserna som redovisas besvarar arbetets frågeställningar baserade utifrån analysen. Dessa 
slutsatser leder fram till de rekommendationer som presenteras. 
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1.6 KAPITELÖVERSIKT 
KAPITEL 1 beskriver examensarbetets bakgrund, problembeskrivning och syfte, följt av 
avgränsningar och metoden som använts för skapandet av detta arbete. 
 
KAPITEL 2 syftar till att åskådliggöra hur arbetet utförts med vedertagna verktyg och teorier, 
exempelvis hur data har samlats in. Metod problematik såsom validitet och reliabilitet 
behandlas också i detta kapitel. 
 
KAPITEL 3 beskriver den teoretiska referensramen som författarna använt som grund i detta 
arbete. Denna syftar till att beskriva vilken teori som finns i ämnet och vilka studier som 
redan genomförts. 
 
KAPITEL 4 presenterar de resultat som framkommit under intervjuer, workshop och 
bearbetning av litteratur. Dessutom presenteras resultatet av det arbete som skett i CATIA V5 
med att konstruera en KBE-modell i demonstrationssyfte. 
 
KAPITEL 5 presenterar analysen av det insamlade materialet och av inhämtade kunskaper. 
CATIA:s knowledgewarelicenser behandlas och demonstrationsmodellen med dess 
tillämpningar utvärderas. 
 
KAPITEL 6 presenterar de slutsatser som författarna har kommit fram till under arbetet. De 
baserar sig främst på den tidigare analysen och med intentionen att besvara de frågeställningar 
som arbetet förutsatt sig. Slutsatserna har för avsikt att leda till de rekommendationer som 
presenteras i kapitel 7. 
 
KAPITEL 7 diskuterar vad arbetet resulterat i och vad det kan innebära för Scania. Även 
vidare arbete diskuteras och rekommendationer för detta presenteras. 
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KAPITEL 2 

METOD 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
Metod är ett redskap för att uppnå de målsättningar som forskaren sätter vid exempelvis en 
vetenskaplig studie. I detta kapitel kommer berörda metodval att presenteras, vilka har 
använts för att genomföra detta examensarbete. 
 
 

2.1 INFORMATIONSINSAMLING 
Den information som behövs för att utföra examensarbetet kommer huvudsakligen ifrån olika 
datainsamlingsmetoder. De metoder som har använts är litteraturstudier, intervjuer, 
utbildningar samt deltagande på Svenska CATIA Användar Föreningens höstmöte 2007. 
Figur 2.1 visar tillvägagångssättet för examensarbetets genomförande. 
 

Figur 2.1. Schematisk bild över tillvägagångssättet för examensarbetets genomförande 

2.1.1 Litteraturstudie 
Den teoretiska referensramen ska byggas upp utifrån litteraturstudier. Litteraturstudier är en 
lämplig metod för att höja kunskapsnivån inom ett område enligt Davidson & Patel (2003). 
Att studera litteratur ger dessutom forskaren en uppfattning om tidigare insatser som gjorts 
inom området. Litteratur kan inhämtas från exempelvis böcker, artiklar eller rapporter och bör 
studeras innan den slutgiltiga problemformuleringen fastställs. Davidson & Patel (2003) 
menar att litteraturstudier bör ske i omgångar, inledningsvis för att skapa en överblick och 
grundläggande kunskap, för att senare studera exakt det område som berör frågeställningen. 
Eftersom de inledande studierna har som avsikt att orientera forskaren inom problemområdet 
bör litteraturen vara av bred och fundamental typ. Litteraturen hjälper rapportförfattaren att 
identifiera framstående forskare och litteratur som berör uppsatsen (a.a.). I detta skede kan 
uppsatsen avgränsas och centrala begrepp samt sökord fastställas. Litteratur är ett bra 
hjälpmedel och bör användas kontinuerligt under arbetets gång (a.a.). 
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1Litteratursökningen skedde i samarbete med Scania Library and Information Services  
personal. Tyngdpunkten av litteraturstudien bedrevs i arbetets början med en fördjupning 
inom ämnesområdena KBE, ES, Knowledge engineering och Knowledgeware. Fortlöpande 
under arbetet skedde mer specifika studier av relevant litteratur för att knyta denna till arbetet. 

2.1.2 Intervjuer 
Intervjuerna är genomförda som semistrukturerade intervjuer enligt Westlander (2000) med 
personer från olika avdelningar, främst R&D, research and development. Intervjupersonerna 
har alla olika befattningar och arbetsuppgifter för att få en bred bild inom företaget. De 
intervjuade hade ingen eller mycket liten kunskap om KBE vid intervjutillfället. Intervjuerna 
utgick från några få grundläggande frågor och hölls med en max två personer samtidigt. 
Respondenterna fick utöver dessa frågor diskutera fritt kring ämnet och om olika artiklars 
lämplighet samt vilka aspekter av dessa som bör behandlas. Minnesanteckningar fördes som 
senare renskrevs med kommentarer från författarna. 

2.1.3 Utbildning 
Under de sju första veckorna av examensarbetets sammanlagda tjugo veckor genomgick 
författarna fem internutbildningar på Scania för att snabbt sätta sig in i CATIA V5 och hur 
CAD-programmet används på företaget. Utbildningarna tillhandahölls av en extern 
teknikkonsult, XDIN, som är anlitat av Scania för att sköta ut- och fortbildningen av Scanias 
personal i CATIA V5. Författarna har även genomgått en kurs i CATIA V5 Knowledgeware 
som också den tillhandahölls av XDIN för första gången någonsin. Samtliga CATIA V5 
kurser som författarna deltagit på listas nedan. 
 

• CATIA V5 Basic 
• CATIA V5 Advanced Solids 
• CATIA V5 Surface Design 
• CATIA V5 Assembly Design 
• CATIA V5 Generative Drafting 
• CATIA V5 Knowledgeware 

2.1.4 Omvärldsanalys 
Under examensarbetet genomfördes en studieresa till Linköpings Universitet och Tekniska 
Högskolan i Jönköping.  
 
På Linköpings Universitet finns två doktorander som arbetar med KBE i CATIA V5 och då 
främst med parametrisering. De har ett flertal projekt där geometrin i CATIA genereras via 
Microsoft Exel. Ett exempel på detta är en Cessna som omvandlas till en Boeing 767 med 
hjälp av ändrat antal passagerare. 
 
På Tekniska Högskolan i Jönköping finns två doktorander, två nyligen disputerade forskare 
och en professor som jobbar med datorstöd för automatiserad konstruktion. De har genomfört 
ett flertal projekt mot tillverkande företag. Ett exempel på dessa projekt är optimering av 
värmeslinga i personbilsstol. 
 
Dassault Systems som utvecklat CATIA har via månatligt magasin och personlig information 
till författarna visat exempel på företag som använt sig av KBE i sina produkter. Ett exempel 
är framtagning av solsuffletter till olika bilmodeller. 
                                                 
1 Scanias interna biblioteksservice (Scaniabiblioteket) 
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SCAF 
Svenska CATIA Användar Föreningen, SCAF, är föreningen för CATIA användare i Sverige. 
SCAF har vanligen två möten per år som sträcker sig över två heldagar. Till dessa möten 
kommer ofta representanter från IBM och/eller andra leverantörer för att informera om 
framtida planer och i vissa fall även för att demonstrera produkter. 
 
Första dagen på mötet var en allmän hörsalsövning med föredrag av användare och 
leverantörer. Kvällen användes för att besöka utställningar och kontaktskapande aktiviteter.  
Andra dagen var dedikerad för intressegrupper där man i grupper på 10-20 personer för 
diskussioner och delar med sig av sina erfarenheter. Författarna ägnade dag två åt 
intressegruppen Knowledge Engineering.  

2.2 INFORMATIONSBEARBETNING 
Informationen från intervjuerna har sammanställts och icke relevant information har arbetats 
bort för att få den inriktning på arbetet som efterfrågats.  
 
Omvärldsanalysen och utbildningarna har bearbetats muntligt mellan författarna för att på så 
vis säkerställa att relevant information från dessa kommer med i arbetet. 
 
Informationen från litteraturstudierna har bearbetats strukturerat för att få ett så neutralt och 
ovinklat teorikapitel i arbetet som möjligt.  

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Med måtten validitet och reliabilitet kan resultatet av studiens trovärdighet bedömas. 
Validiteten och reliabiliteten hos kvalitativ data påverkas i stor utsträckning av forskarens 
lyhördhet, oberoende och metodisk färdighet. Vid utvärdering av problemställningarna och 
metoderna kan validitet och reliabilitet användas. 
 
Validitet syftar till sanningen och riktigheten hos ett yttrande enligt Kvale (1997). Validitet 
beskrivs ofta genom att besvara frågan: ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale, 1997, s 
215). En annan beskrivning är att validitet är en kontroll om den använda metoden undersöker 
vad den är avsedd att undersöka. En undersökning med hög validitet innebär att 
undersökningen ger information om vad som efterfrågas. ”Att validera är att kontrollera”, 
(op cit, s 218). För att motverka snedvridna tolkningar måste författarna kontinuerligt kritiskt 
granska sin egen analys.  
 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och funktionsduglighet av ett mätinstrument, 
tillvägagångssätt och av måttenheten enligt Ejvegård (2003). Det är viktigt att vara 
uppmärksam på mätinstrumentens reliabilitet inom all vetenskap. Reliabla mätinstrument 
används om instrumenten är pålitliga och ger samma resultat varje gång de används på samma 
material. Vid intervjuerna måste observationsförmågan hos författarna vara hög, eftersom 
ingen teknisk utrustning används för dokumentation på plats. För att skapa en hög reliabilitet i 
rapporten ska intervjuer göras med samma tillvägagångssätt varje gång. 
 
Arbetet har även granskats på en bredare front, genom kontinuerlig korrekturläsning av 
handledare både på KTH och på Scania för att säkerställa dess innehåll och verifiera 
giltigheten av resultat och analys. Resultaten har även verifierats under en workshop vilken 
beskrivs närmare i kapitel 2.3.1. Vidare har även analysen och slutsatserna diskuterats med 
utvalda personer på Scania för att se trovärdighet och möjligheter samt för att få in flera 
impulser och idéer.  
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2.3.1 Workshop 
Begreppet workshop definieras enligt NFi Utbildning (www.nfi.se)  
 
”Workshop är ett samlingsnamn på ett antal tekniker och metoder som används som 
komplement till vanliga möten. Metoderna har nått stor popularitet inom en mängd olika 
områden eftersom det är ett praktiskt och effektivt arbetssätt där deltagarna har kul 
tillsammans. Workshops kan användas i många situationer: - Vid kravanalys och 
kravframtagning i samband med systemutveckling - Vid utveckling av processer och 
arbetsrutiner - När man söker lösningar till olika typer av problem - När man vill definiera 
visioner för företaget”. 
 
Under studien har en workshop genomförts med fyra medverkande. Samtliga deltagare har 
genomgått en kurs i knowledgeware och har således en övergripande kunskap inom området. 
Syftet med workshopen var att validera utfört arbetet och eventuella kommentarer kring detta. 

2Tre viktiga punkter  att tänka på i en workshop är: 
 

• Visualisering, att ha informationen tillgänglig hela tiden.  
• Involvera, viktigt med aktivt deltagande.  
• Reflektera, ta aktiv del och lämna åsikter om saker.  

2.4 ANALYS 
För att underlätta läsningen bör en tydlig rapportstruktur förekomma (Kvale, 1997). Att dela 
in rapportens delar i rubriker och avsnitt är därför att föredra. Detta gäller inte minst analys 
delen som bör ske på ett strukturerat sätt (Kvale, 1997). 
 
I denna studie används en analysstruktur som bygger på indelning i ämnesrubrikerna, att 
arbeta med KBE, metodik och CATIA. 

2.5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
De slutsatser som författarna har kommit fram till under arbetet baserar sig främst på den 
tidigare analysen och med intentionen att besvara de frågeställningar som arbetet förutsatt sig. 
Slutsatserna har för avsikt att leda till de rekommendationer som presenteras. 

                                                 
2 Personlig kommunikation med Göran Eriksson, avd HC, Scania CV AB, 11 januari, 2008 
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KAPITEL 3 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
Detta kapitel beskriver den teoretiska referensramen som författarna använt som grund i detta 
arbete. Denna syftar till att beskriva vilken teori som finns i ämnet och vilka studier som 
redan genomförts. 
 
 

3.1 KNOWLEDGE BASED ENGINEERING 
Knowledge Based Engineering, KBE, kallas även Knowledge Based Systems, KBS, och är ett 
begrepp som innefattar ett sätt att arbeta, främst med produktutveckling, som syftar till att 
återanvända kunskap för att kunna uppnå verksamhetsnytta. Inom produktutveckling innebär 
detta att använda sig av tidigare erfarenheter för att påskynda produktutvecklingsarbetet 
samtidigt som man säkrar kvaliteten.  
 
Cederfeldt (2007) säger att den fundamentala skillnaden mellan ett KBE-system och ett 
konventionellt system såsom en programvara, är att kunskap inte lagras tillsammans med de 
kontrollsystem som finns för att tillämpa kunskapen. Istället lagras denna i en kunskapsbas 
separat från dess kontrollmekanism, som kallas inferensmaskin. 
 
Skarka (2006, s 677) skriver att Stokes definierar ett KBE-system som användandet av 
lämplig programvara för att fånga och återanvända kunskap om en produkt och process på ett 
så integrerat sätt som möjligt. En annan definition ges av Schut & van Tooren (2007) där de 
talar om knowledge management och knowledge based engineering som två organisatoriska 
och tekniska discipliner. KBE beskrivs då som en teknisk implementering av Knowledge 
management som möjliggör återanvändning av kunskap i repetitiva uppgifter, såsom 
förberedning och utförning av analyser. Vidare skriver de att en KBE applikation är en 
uppsättning kunskapsregler som är till för att stödja den mänskliga beslutsprocessen. 
Chapman & Pinfold (2001) säger att KBE-system syftar till att fånga produkt och process 
information på så sätt att företag kan utforma en modell för designprocessen, och att sedan 
använda denna processmodell för att helt eller delvis automatisera processen. Detta sker med 
tyngdpunkt på att tillhandahålla kompletta produktrepresentationer i form av en 
produktmodell. Denna modell representerar den ingenjörsmässiga tanken bakom designen och 
innehåller information om hur, vad och varför designen ser ut som den gör. Modellen kan 
även innehålla information både om produkten och om de processer som ingår i att skapa 
produkten. Sådana attribut kan vara geometri, constraints, materialval och processer såsom 
metoder för att analysera och tillverka en detalj och även kostnad för detta. De säger även att 
det slutgiltiga målet med KBE är att fånga upp best practice för designprocessen och 
ingenjörsmässigt kunnande, och samla denna i en för företaget specifik kunskapsbas. 
 
KBE är ett relativt nytt sätt att arbeta på inom produktutveckling men har sina rötter i 1800-
talet. 1842 försökte Charles Babbage och Lady Lovelace bygga en maskin som skulle kunna 
utföra beräkningar för att hjälpa artilleriet att sikta in sig på sina mål och träffa rätt under 
amerikanska inbördeskriget, genom att lagra kunskap från tidigare beskjutningar. De hade
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även visioner om att bygga en liknande maskin som skulle kunna utföra universella 
beräkningar och även skriva poesi och musik. De lyckades dock inte genomföra detta utan det 
skulle dröja till 1960-talet innan man började införa detta i enklare tillverkning med hjälp av 
tidiga datorer (Stokes, 2001). 

3.2 FÖREGÅNGARE TILL KBE 
KBE är ett begrepp som används idag som i sin tur bygger på tidigare försök att arbeta med 
produktutveckling på ett mer effektivt sätt.  
 
Expert Systems, ES, är ett av dessa. ES bygger på att försöka använda sig av artificiell 
intelligens, AI, och statistiska verktyg för att kunna bygga ett system som kan fungera på ett 
nästintill mänskligt sätt att resonera. Detta för att kunna simulera olika former av resonemang 
och använda sig av tidigare kunskap (Bouchard, Prasad & Riche, 2007).  
 
Parametric Engineering, PE, är ett annat hjälpmedel som utvecklades på 1970-talet för att öka 
möjligheterna med de makrospråk som introducerades i CAD-verktygen under denna tid. 
Syftet med dessa makrospråk var att försöka underlätta för konstruktörer att utföra 
rutinmässigt arbete genom att förse denne med verktyg som förenklar dessa. 
PE syftade till att med hjälp av algoritmer och procedurer försöka automatisera generering av 
geometriska modeller genom att ta en uppsättning fördefinierade invariabler och med hjälp av 
sina algoritmer producera ett utresultat som bestod i en geometri. Detta var främst tänkt att 
användas till att automatgenerera modeller för olika familjer av produkter som i mångt och 
mycket var lika vad gäller geometrier (a.a.). 
 
Den kunskap som utgjorde detta PE system var oftast grundade på välkända paradigmer och 
var hårdkodade direkt i programmet, något som gav upphov till problem med underhåll och 
ändringar. PE gav upphov till statiska lösningar och erbjöd ingen kreativitet eller 
problemlösning (a.a.). 
 
Även Concurrent Engineering, CE, kan anses ligga till grund för KBE. CE innebär ett 
integrerat arbetssätt, som ska använda olika inputs, kunskap och teknologi för att snabba upp 
tiden för produktutveckling genom att integrera produktcykelaspekter så tidigt som möjligt i 
produktutvecklingsprocessen. I praktiken innebär detta att många olika discipliner inom 
företaget på ett tidigt stadium måste föras in och informationsutbytet mellan dessa blir oerhört 
viktigt (Chapman & Pinfold, 2001). 
 
Idag erbjuder de stora CAD-systemen en mer generaliserad lösning som sammanför expert 
systems och parametric engineering, och har även tagit fram specialiserade verktyg till detta 
som till exempel CATIA Knowledgeware. Dagens KBE teknologi fokuserar även mer på att 
lösa problem som normalt behöver mänsklig erfarenhet och kunnande. Exempel på detta kan 
vara optimeringar, konfigureringar och mönsterigenkänning. KBE-system idag riktar sig 
därför mot att kunna lösa både problem som hanterar geometri och problem utan geometri 
(Bouchard, Prasad & Riche, 2007). 
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3.3 ARBETE MED KBE 
Att arbeta med KBE kan vara fördelaktigt på flera olika sätt. Chapman & Pinfold (2001) säger 
att det är extremt svårt att förstå stora mängder data och hantera denna genom komplexa 
system utan att använda sig av integrerade system som KBE. De fortsätter med att KBE-
tekniker är ett sätt att organisera dataflödet och att som arkitektur är det ett effektivt sätt att 
implementera automatiserad varianthantering.  
 
Att arbeta med KBE är inget självändamål utan är ett verktyg för att skapa verksamhetsnytta 
för företaget. Denna verksamhetsnytta varierar kraftigt beroende på flera olika faktorer. Vissa 
produkter lämpar sig väl för att KBE-modelleras, andra kan vara svårare att se värdet i att 
arbeta med KBE. Som tidigare nämnts är rutinmässigt arbete ett område där arbete med KBE 
lämpar sig väldigt väl. Skarka (2006, s 677) säger att enligt Stokes är ett uppskattat värde på 
andelen rutinmässigt arbete i designprocessen uppgår till ungefär 80 procent av tiden som 
läggs ned. Denna andel varierar med den individuella uppgiften, men det faktum att 
rutinmässigt arbete är dominerande i designprocessen anser han vara den huvudsakliga 
orsaken till att man intresserar sig för KBE. Skarka (2006) menar även att trots att moderna 
KBE-system syftar till att underlätta rutinmässigt arbete, har dock inte ingenjörens roll i 
designprocessen minskat utan har endast ändrat fokus, vilket har frigjort tid att lägga på det 
kreativa arbetet, se Figur 3.1. 
 

 
Figur 3.1. Arbetstidsfördelning för olika arbetsmetoder (efter Skarka, 2001, s 678) 
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3.3.1 Tillämpningar av KBE 
Flera försök har gjorts för att skapa system för tillämpning av KBE inom industrin. Mycket av 
detta arbete riktar sig mot flygindustrin där man tidigt har visat stort intresse för KBE och 
insett att stora vinster finns att göra genom att arbeta på detta sätt.  
Chapman & Pinfold (2001) talar om vad som kallas Design Analysis Response Tool, DART, 
som tillämpar KBE för att utföra design och analys av en Body In White, BIW. De säger att de 
flesta är överens om att den i särklass mest tidskrävande aspekten av en analys är förarbetet, 
det vill säga skapandet av analysmodellen. CAD-modeller måste bearbetas för att säkerställa 
att de lämpar sig för meshing som är nödvändigt för att kunna utföra FEM-analyser. Om 
CAD-modellen är alltför inkonsekvent eller tvetydig kan ingenjören som ska utföra analysen 
helt enkelt förkasta modellen och göra sin egen från grunden helt enkelt för att det tar för 
mycket tid att modifiera den befintliga modellen. Vad man då med DART vill uppnå är att 
eliminera behovet av att skapa en ny analysmodell för varje gång man ska utföra en ny analys. 
Detta har man gjort genom att ge ingenjören möjlighet att arbeta med förenklade modeller och 
utifrån dessa automatiskt kunna generera en meshing av dessa. De menar även att man på 
grund av detta kan undersöka flera olika designalternativ på samma tid som man tidigare 
kunde undersöka ett, och kan på så sätt optimera sin modell. 
 
La Rocca & van Tooren (2007) beskriver försök att skapa liknande funktionalitet mot 
flygindustrin i form av ett system som kallas Design and Engineering Engine, DEE. De säger 
att syftet med DEE är att stödja och påskynda design-, analys- och optimeringsprocessen för 
komplexa produkter såsom flygplan genom att automatisera icke-kreativt arbete och 
rutinmässiga konstruktörsaktiviteter. Det man med hjälp av DEE kan göra är att snabbt ta 
fram generiska modeller av exempelvis en flygplansvinge, där nödvändiga förstärkningar i 
form av ribbor och dylikt automatiskt kan placeras ut beroende på vilka parametrar man väljer 
som användare. Utöver detta kan DEE automatiskt segmentera ytor på flygplansvingen. Detta 
behövs för att man på ett korrekt sätt ska kunna göra en meshing på vingen så att FEM-analys 
kan utföras. Detta är ett arbete som normalt sett inte är trivialt och är mycket tidskrävande, 
och om ändringar görs i ytgeometrin så måste denna process göras om igen. 
 
Prasad & Rogers (2005) beskriver en systemarkitektur kallad Knowledge Driven Automation, 
KDA, som är en KBE baserad process för att finna konstruktionslösningar i en kommersiell 
PLM-miljö. De byggde denna process helt och hållet i CATIA V5 och utformande denna så 
att den var generisk och därmed tillämpbar på flera olika typer av produkter. För att uppnå 
detta byggde de två KBE baserade konfiguratorer i CATIA V5. En för att bygga en så kallad 
smartpart utefter definierade regler och motsvarande part templates, och en konfigurator för 
att bygga produktlösningen. En smartpart definierar de som en template som fångar systemets 
beteende i form av specifikationer, storleksbegränsningar och geometridefinitioner, och 
genererar en fysisk representation av dessa kundkrav. De använde sig sedan även av tre 
designtabeller i form av Excelark som används för att skapa en ny design. Den första för att 
välja en bill of parts, den andra beskriver indata och begränsningar och den tredje innehåller 
information om vilka villkor som ska finnas mellan de olika delarna. De använde sedan denna 
process till att ta fram flera olika alternativ på hydrauliska cylindrar. De säger även att denna 
process har lett till stora vinster i form av återanvändbarhet av kunskap och reducerade 
ledtider för produkterna. 
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3.3.2 Vinster och svårigheter med KBE 
Införande av KBE som arbetssätt är en stor investering för ett företag, och det är inte helt 
uppenbart när och hur det kommer att löna sig. Det kräver relativt stora investeringar i 
programvara för att stödja KBE processen, då man behöver kunna formulera och lagra den 
kunskap som finns i företaget i form av erfarenhet och expertis hos dess medarbetare. Vidare 
behövs stöd för att kunna hantera och sprida denna kunskap inom företaget. Det är inte heller 
möjligt att kunna applicera KBE i alla situationer och på alla produkter. Exempel på detta är 
fall då designprocessen inte klart kan definieras eller då teknologin i designprocessen ofta 
byts eller på annat sätt förändras markant. Då KBE-modellering kräver mer arbete initialt än 
traditionellt arbete är det inte heller lämpligt att använda sig av KBE då designprocessen är så 
pass trivial att den likaväl kan modelleras i ett enkelt program (Stokes, 2001). 
KBE applikationer används av alltfler företag med stor framgång, i synnerhet inom flyg- och 
fordonsindustrin, och främst i USA. De mest framgångsrika tillämplingarna av KBE 
behandlar manuellt rutinmässigt arbete som tar upp stora mängder tid. Det är också 
synnerligen användbart då designprocessen innefattar flera olika grupper av experter med 
skiljda åsikter om vad som är den bästa lösningen på ett problem. Ett KBE-system kan lagra 
ett brett spektra av kunskap och implementera denna vid rätt tidpunkt i processen, och 
kringgår på så sätt det sekventiella flöde som brukar ske med grupper av mänskliga experter. 
KBE hanterar till skillnad från rena CAD-system hela produktfamiljer, och kan lagra generisk 
kunskap som kan tillämpas på många olika artiklar och produkter. Utöver detta så kan KBE-
system lagra kunskap, inte enbart om geometrier som CAD, utan även annan kunskap som är 
fristående från geometri. Sammantaget innebär arbete med KBE att man sparar både tid och 
pengar, samtidigt som man förhöjer nivån av kreativitet i designprocessen (a.a.). 
 
Johansson (2007) talar mer specifikt om CATIA vad gäller skapande och implementerande av 
KBE-system. Han skriver att det är lätt att komma åt modellers geometri genom CATIA:s 
Application Programming Interface, API. Det går dock inte att få ut kunskapen från CATIA 
på något överskådligt sätt, till exempel i form av en konstruktionshandbok. Han säger även att 
stödet för spårbarhet och underhåll är svagt, och att det inte går att modellera flera typer av 
kunskap för ett och samma fenomen. 
 
Det finns framgångshistorier från företag som gjort vinster med att införa KBE. Chapman & 
Pinfold (2001) framhåller ett exempel från Textron Aerostructures som införde en KBE 
baserad programvara för konstruktion av bearbetningsverktyg. De rapporterade sedan en vinst 
på 73 % i designtid för dessa verktyg. 
Även British Aerospace har gjort stora vinster genom införande av KBE applikationer. 
Analyser som genomfördes på en A340-600 som tidigare tog ett manår att genomföra med 
parametrisk CAD och analysverktyg, kunde med KBE och en holistisk approach genomföra 
analyser på en hel vinge på endast 10 timmar (a.a.). 
Jaguar är ytterligare ett exempel på framgång med KBE, de lyckades reducera designtiden för 
en inre skyddsplåt från 20 veckor till 8 timmar (Stokes, 2001). 
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3.3.3 Designautomation 
Cederfeldt (2007) säger att vad gäller att automatisera design finns fyra viktiga mål med detta: 
att reducera designkostnader, att minska ledtider, att öka produktkvalitet och 
produktprestanda och att kunna anpassa produkter till olika kundkrav. Den övergripande 
motivationen för att automatisera designprocessen är dock att effektivisera 
produktutvecklingsprocessen. Cederfeldt (2007) skriver att Amen presenterar en 
undersökning hos tolv svenska företag som implementerat eller planerade att implementera 
KBE i sin verksamhet som visade på vad som motiverat dem att införa ett sådant system, 
resultaten återfinns i Figur 3.2. 
 

 
Figur 3.2. Huvudsakliga anledningar till att införa KBE-system (efter Cederfeldt, 2007, s 38) 
 
Cederfeldt (2007, s 38) förklarar även att Cederfeldt & Elgh sedan förfinade denna 
undersökning genom att göra en egen studie vid elva svenska företag som huvudsakligen inte 
hade infört någon form av designautomation, och frågade vad som motiverade deras 
användande av, eller intresse för, designautomation. Resultaten återfinns i Figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3. Motiv till att intressera sig för designautomation (efter Cederfeldt, 2007, s 38) 
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De båda studierna visade på ett behov av en mer effektiv designprocess i form av: minska 
ledtiden till leverans, minska antal tungt arbetskrävande uppgifter, kunna använda sig av 
tidigare lösningar, kvalitetssäkring och minska antalet rutinmässiga uppgifter. 

3.3.4 Potential för designautomation 
Cederfeldt (2007) förklarar att företag som har standardprodukter med dimensionsvariationer 
har oftast en välstrukturerad designprocess för sina produkter. I dessa fall kan 
designautomation introduceras som ett sätt att snabbt kunna upprepa dessa aktiviteter för att 
generera automatiserade produktvarianter från denna väldefinierade process. Cederfeldt 
(2007, s 39) skriver att Sunnersjö konstaterar att potentialen för designautomation ökar med 
mognadsgraden för produkten, som definieras som kvoten mellan för produktutvecklings-
processens kända regler genom alla regler. Automatiseringspotentialen ökar även med 
kundanpassningsgraden för produkten, som definieras som kvoten mellan antal varianter 
genom antal leveranser. För att illustrera detta skapades ett diagram som representerar 
automatiseringsgraden, och några exempel på produkter markerades i diagrammet, se Figur 
3.4. 
 

Figur 3.4. Grafisk representation av automatiseringspotential (efter Cederfeldt, 2007, s 39) 
 
X-axeln fokuserar endast på ekonomiska vinster som kan göras med designautomation, där en 
relevant mätstorhet skulle kunna vara kvoten mellan processtid- och kostnad för specifik 
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produktvariant genom den totala förtjänst som görs vid försäljning. Låg förtjänst skulle då 
indikera en kostsam designprocess med ökande potential. Y-axeln fokuserar istället på hur väl 
man egentligen känner sin process, och det är därför viktigt att skilja mellan två olika 
potentialer för designautomation: ekonomisk potential och processpotential. Dessa är dock 
inte det enda som påverkar potentialen utan saker som resurser, expertis och personalens 
arbetsbörda är exempel på andra aspekter som kan påverka. Diagrammet kan därför användas 
för att indikera potential, så länge man är medveten om vilken potential man mäter 
(Cederfeldt, 2007). 

3.4 METODIK 
Hopgood (2001) talar om att det finns två kategorier av intelligenta datorsystem. Det ena 
handlar om kunskapsbaserade system, dessa är symboliska representationer där kunskapen är 
explicit representerad med ord och symboler som sedan kombineras för att formulera regler, 
fakta, relationer eller någon annan form av kunskapsrepresentationer. I och med att denna 
information är explicit skriven så kan den hanteras, förstås och användas av människor.  
Den andra kategorin av intelligenta datorsystem är tekniker som med ett samlingsnamn brukar 
kallar Computational Intelligence, CI, och kan även refereras till som soft computing. 
Exempel på tekniker inom CI är genetiska algoritmer och neurala nätverk. CI skiljer sig från 
kunskapsbaserade system på så sätt att kunskapen inte är explicit given utan representeras 
istället av siffror som justeras allt eftersom systemet förbättrar säkerheten. Dessa kategorier är 
dock inte helt skiljda utan överlappar varandra i viss mån och i detta gränsområde finner vi 
tekniker som utnyttjar en blandning av regler och associerade numeriska värden, och kan 
därför betraktas vara både kunskapsbaserade systemverktyg och CI-verktyg. Exempel på 
sådana tekniker är Bayesiansk uppdatering och fuzzy logic som är tekniker för att hantera 
osäkerhet, se Figur 3.5. 
 

 
Figur 3.5. Kategorier av intelligenta datorsystem (efter Hopgood, 2001, s14) 
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Vid utvecklande och implementerande av kunskapsbaserade system är det viktigt att detta 
sker på sådant sätt att systemet fungerar på önskvärt sätt. La Rocca & van Tooren (2007) 
säger att modularitet är vägen till flexibilitet. Ett designteam bör därför sättas samman för att 
anpassa och konfigurera ramverket för konstruktion utefter den mångfald som finns i olika 
variantfall, för att lägga till ny design- och analyskapacitet och att hålla systemet uppdaterat 
och underhålla detta i allmänhet. Skarka (2006) förklarar även att insamlande och definition 
av kunskap bör utföras av en person som har speciella kunskaper om designprocessen, men att 
denna process bör sedan understödjas av en så kallad kunskapsingenjör. Han fortsätter även 
med att denna kunskapsinsamling och definition teoretiskt består av att fylla i formulär som 
behandlar illustrering, constraint, aktivitet, regel och feature. Chapman & Pinfold (2001) 
beskriver att en KBE-modell kan ha varierande grad av intelligens. Mer primitiva objekt 
kanske bara har kunskap om geometri och kan rita sig själva, medan mer avancerade modeller 
kan innehålla kunskap som möjliggör att de kan ta mer specifika beslut om saker som 
utformning, samband, tillverkningsprocess och kostnad. De påtalar även att i system som 
DART (se kapitel 3.3.1) finns dock alltid möjlighet för användaren att åsidosätta inställningar 
så att kreativiteten i designen inte hämmas och att alternativa lösningar kan undersökas. 
 
Johansson (2007) talar om två olika sätt att bygga upp ett kunskapsbaserat system, antingen 
fås alla kopplingar ifrån CAD-modellen och CATIA blir då grunden i systemet. Detta har 
både fördelar och nackdelar: Fördelarna är att det är användbart för lite mindre produkter med 
relativt få och enkla modeller, det är även möjligt att lägga till tooltips, egna kommentarer om 
en feature, direkt i modellträdet. Nackdelarna är dock att det snabbt blir väldigt mycket 
kopplingar mellan olika features och modeller, och det blir svårt att på ett naturligt sätt kunna 
gruppera dessa kopplingar. Samtidigt kan det även vara svårt att få någon överblick över 
beroenden och lösningssekvenser (a.a.).  
Alternativet till detta är att lyfta ut kunskapshanteringen utanför CATIA och låta detta vara ett 
eget system. Även detta har fördelar och nackdelar. Fördelarna är att eftersom det inte är 
knutet till CAD-systemet så kan grupper skapas och ändras på ett naturligt sätt, och man kan 
även få översikt genom att skapa sambandsmatriser som identifierar eventuella 
optimeringsproblem. Nackdelen är dock att det blir ytterligare ett system att underhålla, med 
allt vad det innebär (a.a.). 

3.5 CATIA  
1977 utvecklades en CAD/CAM mjukvara i 3D för intern användning av den franska 
flygplanstillverkaren Avions Marcel Dassault, AMD, vilken senare fick namnet CATIA, 
Computer Aided Threedimensional Interactive Application. Programmet var ett komplement 
till det då använda CADAM systemet, Computer Augmented Drafting and Manufacturing. 
 
Namnet var från början CATI, Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive - franska 
för interaktivt stöd för tredimensionell konstruktion, men ändrades till CATIA 1981 i 
samband med att ansvaret för utvecklingen och marknadsföringen för systemet överfördes till 
ett dotterbolag, Dassault Systèmes, och IBM fick rätt att sälja produkten. 
Samma år börjades ett samarbete med ett par betydande bilindustrier – BMW, Mercedes och 
Honda. Programmet blev snabbt populärt och spreds vidare till flera större företag inom 
flygplansindustrin. Bland andra så valde Boeing Company 1986 CATIA som sitt 
huvudsystem för 3D CAD-konstruktion. Den europeiska flygplansutvecklaren Airbus 
använder också CATIA i stor utsträckning. 1998 släpptes CATIA V5 (www.3ds.com) 
 
Skillnaden mellan CATIA V4 och CATIA V5 är markant, V5 är en total omskrivning och är 
programmerat för att använda sig av Microsofts Windows, men samtidigt behålla stabiliteten 
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från UNIX. Som V4-användare är därför steget till V5 väldigt stort och kan vara svårt innan 
man kan släppa det man har lärt sig av V4 (Cozzens, 2006a). 
Idag är CATIA en av världens ledande high-end CAD/CAM/CAE programvaror. CATIA V5 
möjliggör att många processer nästan kan automatiseras, och har en betydligt lägre 
inlärningskurva (Cozzens, 2006b). 
 
För att lagra, distribuera och revisionshantera CATIA-genererat material kan man även 
använda sig av ENOVIA för att få en mer komplett PLM-plattform. 

3.5.1 CATIA Licenser 
CATIA V5 är en omfattande programvara och vilken funktionalitet som finns tillgänglig 
bestäms av vilka licenser som köpts in till programmet. Dessa licenser består då generellt sett 
av en arbetsbänk, och denna arbetsbänk innehåller i sin tur den funktionalitet som man 
önskar. De arbetsbänkar man har svårt att vara utan är Part Design, Generative Shape Design, 
Assembly Design och Drafting. Har man dessa kan man skapa solider och ytor, montera ihop 
dessa till produkter och ta ut ritningar på dessa. Det finns sedan mycket funktionalitet som 
kan adderas för att göra analyser, digitala mock-ups eller bygga in kunskap i sina modeller 
med knowledgewarelicenser (www.ibm.com). 
 
Knowledgeware 
CATIA innehåller funktionalitet som innebär att man kan som användare bygga in kunskap 
och logik i sina modeller för att kunna återanvändas, denna kallas knowledgeware och består 
av ett antal licenser som kan köpas in. De licenser som ingår i knowledgeware är: 
 

• Knowledge Advisor (KWA) 
• Knowledge Expert (KWE) 
• Product Knowledge Template (PKT) 
• Product Engineering Optimizer (PEO) 
• Product Function Definition (PFD) 
• Product Function Optimizer (PFO) 
• Business Process Knowledge Template (BKT) 

 
I Product Function Definition, PFD, och Product Function Optimizer, PFO, arbetar man med 
att beskriva produkter som funktionella system och representera dessa visuellt. Business 
Process Knowledge Template, BKT, handlar om att kunna sprida lagrad kunskap genom 
företaget (www.ibm.com). 
 
Det finns dock funktionalitet för parameterstyrning, formler och så kallade powercopies redan 
med de standardlicenser som medföljer CATIA. Parameterstyrning används för att 
parameterisera sin modell för att kunna modifiera och styra denna på ett lätt sätt. Man kan 
även sätta dessa parametrar i relation och ange formler för detta. Powercopy är en annan 
funktion där användaren kan ange vilka features som skall kopieras för återanvändning. När 
denna powercopy ska instansieras anger användaren de inparametrar som CATIA behöver. 
Denna kopia är då fullt definierad mot inparametrarna och fullt modifierbar för vidare 
modellering. Dessa är funktioner som ej behöver knowledgewarelicenser för att kunna 
användas.  
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Knowledge Advisor    
Knowledge Advisor, KWA, är en arbetsbänk som tillhandahåller verktyg för att kunna fånga 
kunskap och kunna återanvända denna som best practices, något som görs med det egna 
programspråket KWE Language. Kunskap lagras genom formler, regler, reaktioner och 
checkar som kan införas vid valfritt tillfälle. Det ger stöd för beslut och undersökning av 
alternativ med hänsyn till dessa regler. Implicita tillvägagångssätt kan konverteras till explicit 
kunskap, vilket kan medföra automatisering och reducera risker samtidigt som repetitiva 
uppgifter minimeras (www.ibm.com). 

Knowledge Expert    
Knowledge Expert, KWE, används för att bygga och dela med sig av kunskapsbaser. Detta 
kan ge bättre kontroll över att konstruktionsregler och standarder efterlevs. Liksom i KWA 
sker detta genom att skapa regler, checkar, reaktioner och formler men dessa kan utnyttja 
Visual Basic som programspråk istället för det egna programspråket KWE Language. KWE är 
build time licensen där man kan bygga upp sin kunskapsbas, och det finns en motsvarande run 
time licens, kallad KT1, som är avsedd för att kunna använda sig av det som skapas i KWE 
(www.ibm.com). 

Product Knowledge Template    
Product Knowledge Template, PKT, är till för att spara sin kunskap i kataloger så att denna 
kan återanvändas igen. I dessa kataloger kan hela eller delar av parter eller flera parter sparas 
ned tillsammans med associerade regler, checkar, reaktioner, formler och parametrar. På så 
vis påminner PKT om powercopy, men är ett mer kraftfullt verktyg. PKT tillåter att alla 
ingenjörer kan dela med sig av kunskap, och kan eliminera dubbelarbete som kan uppstå på 
grund av tidigare konstruktioner inte kan återanvändas eftersom de är för komplexa eller svåra 
att förstå. PKT är liksom KWE en build time miljö, där man kan skapa templates för features, 
parter eller assemblies, och använder samma run time licens som KWE, nämligen KT1. 
Återigen kan man i KT1 inte skapa templates, men däremot återanvända lagrade sådana 
(www.ibm.com). 

Product Engineering Optimizer    
Product Engineering Optimizer, PEO, låter användaren utföra optimeringsberäkningar på en 
modell och ändra geometrin utefter detta. PEO innehåller flera olika algoritmer för detta som 
lämpar sig olika väl för olika typer av optimeringar. PEO erbjuder två olika verktyg: 
 

• Design of experiments: Låter användaren utvärdera interaktioner mellan parametrar 
och bestämma den mest inflytelserika parametern. Användaren kan specificera så 
många parametrar denne vill och utföra virtuella experiment för att ta fram en optimal 
design. 

• Design by goal: Låter användaren själv ange en parameter som ska optimeras, samt de 
parametrar som får variera fritt. PEO kan sedan iterativt driva geometrier baserat på 
beräkningar för att optimera designen utefter användarens specifikationer. 
Realtidsfeedback kan fås för utvärdering och analys (www.ibm.com). 
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3.6 GRÄNSSNITT 
Brantefors & Gadman (2007) skriver att det finns en potential i att utveckla ett arbete som 
syftar till att definiera, hantera och dela gränssnitt vid utvecklingsarbetet på Scania. Genom att 
ta fram arbetssätt och stöd för att hantera och utnyttja gränssnitt vid produktutveckling finns 
en potentiell vinning. Gränssnitt är viktiga och kan inte ignoreras och förväntas lösa sig 
själva. Med en alltmer komplex produkt med ökande krav på sig kommer det att vara 
avgörande att kunna hantera och utnyttja gränssnitt för att i fortsättningen bedriva det 
modulariserade arbetssätt som Scania gjort sig känt för och är en viktig framgångsfaktor. 
Brantefors & Gadman (2007) menar också att för att förståelsen för arbetet med gränssnitt ska 
vara enkelt bör gränssnitten kunna visas upp visuellt.  
 
I Figur 3.6 visualiseras artiklarnas gränsytor, dels som blå markeringar på svänghjulskåpan, 
dels som gula markeringar på växellådan. Det gröna gränssnittet i figuren baseras på de 
gränsytor som är gemensamma för de bägge artiklarna. Brantefors & Gadman (2007) menar 
att om gränsytorna, precis som gränssnitten, kunde vara mer än bara färgmarkerade ytor i 
CAD-modeller skulle det öppna möjligheter att ta fram gränssnitt baserade på för situationen 
aktuella gränsytor. 
 

 
Figur 3.6. Gränssnitt och gränsytor i CAD (Erik Göras, Scania)  
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KAPITEL 4 

RESULTAT 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under intervjuer, workshop och 
bearbetning av litteratur. Dessutom presenteras resultatet av det arbete som skett i CATIA V5 
med att konstruera en KBE-modell i demonstrationssyfte. 
 
 

4.1 INTERVJUER 
Intervjupersonerna hade alla olika befattningar och arbetsuppgifter för att få en bred bild inom 
företaget. De intervjuade hade ingen eller mycket liten kunskap om KBE vid intervjutillfället 
och intervjuerna utgick från några få grundläggande frågor och hölls med en, max två 
personer samtidigt. Respondenterna fick utöver dessa frågor diskutera fritt kring ämnet och 
om olika artiklars lämplighet samt vilka aspekter av dessa som borde behandlas. 
Respondenternas svar har behandlats anonymt då befattning och arbetsuppgifter inte ansågs 
påverka studiens mål. 
 
För att få ett underlag till analyskapitlet citeras respondenternas syn på lämpliga KBE artiklar, 
olika sätt att arbeta med KBE-modeller, frågeställningar kring KBE-modellerna samt nyttan 
med KBE-modeller. 
 
Lämpliga KBE artiklar: 

• Avgassamlare 
• Bränslespridare 
• Dörrpaneler 
• Flänsrör 
• Framaxel 
• Inloppsrör 
• Kabelstegar 
• Kamaxel 
• Kardanaxel 
• Laddluftsrör 
• Luftrör 
• O-ringar 
• Plastsnäppen 
• Ramar (håltagning) 
• Rörändar 
• Scania loggan 
• Styrstag 
• Synkringar 
• V-klämmor 

 
Den uppskattade automatiseringspotentialen för dessa artiklar finns åskådliggjorda i Figur 4.1.
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Olika sätt att arbeta med KBE-modeller: 
Om man väljer att någon gång börja arbeta med KBE-modeller bör detta enligt 
respondenternas samlade syn utgå från en grundregel som en av de tillfrågade myntade, 
nämligen ”Dra det inte för långt i början”. 
Ett urplock av övrigas synpunkter som samtliga var på samma linje angående igångsättandet 
av arbetet med KBE artiklar var, ”Starta med små prylar sedan sprider det sig”, ”Man måste 
låta folk sätta sig ner och göra grejer”, ”Börja lugnt med till exempel kontroller för att sedan 
göra regler” och ”Mjukstart så folk får prova på och sedan bygga vidare”. 
 
Hur bör dessa modeller byggas upp och av vem? Vad är det som styr KBE-modellen?, var 
funderingar under intervjuerna som resulterade i följande citat. ”Vem vet bäst hur man 
skruvar i en skruv? Konstruktören eller montören?”.  Förslag på hur man bygger upp dessa 
modeller eller av vad man bygger upp dessa modeller utifrån är bland andra: 
”Konstruktionsanvisningar kan vara bra att bygga upp regler och checkar kring” och 
”Största riskerna i FMEA är lämpliga checkar”. 
 
Hur man upplever checkar och regler under konstruktionsarbetet är respondenterna eniga om 
att det är individuellt. De flesta tror dock att en ny medarbetare skulle se checkarna och 
reglerna som en tillrättavisning till skillnad från en gammal medarbetare som skulle ta det 
som ett tips åt rätt håll. Ett par åsikter som kom fram under denna diskussionsfråga löd: 
”Programmet skall inte styra över konstruktörerna”, ”Jobbigt att bli påmind varje gång man 
gör något som man gör ofta” och ”Om man har jäkligt bråttom får man vanligtvis göra om 
det flera gånger, kan då vara bra med något som säger till i tid”.  
 
Att samla alla regler, checkar och beräkningar med mera i en kunskapsbas och plocka ut 
berörda checkar och så vidare till sin modell verkar förnuftigt tycker respondenterna dock 
finns viss oenighet kring när dessa skall användas. ”Göra manuella analyser/checkar efter 
färdigt arbete, inte under arbetets gång”, ”Bättre att konstruktören får säga till när 
beräkning skall ske”, ”Tror att detta kan funka kanske. Lite checks, lite sånt, men inte medan 
man arbetar” och ” Inget som hjälper vid uppbyggnad men man kör ett stort gäng kontroller 
i slutet”. Finns även de som hävdar att ”Så länge man gör rätt så störs man ju inte av 
reglerna/checkarna då dessa inte aktiveras” och ”Det är bra med kontinuerliga kontroller så 
att man är på rätt spår från början”.  
 
Samtliga respondenter var eniga om att det var bättre med checkar än regler så att 
konstruktören alltid hade det avgörande beslutet och kontrollen över sitt arbete så att ingen 
regel ändrat något i ”smyg” på konstruktionen. Undantag från detta är naturligtvis 
säkerhetskritiska detaljer då det kan vara aktuellt att styra konstruktören istället för att tipsa. 
”Till exempel styrstag som absolut inte får gå sönder, borde det kanske inte gå att ta mindre 
godstjocklek än satta minimum” men det framkom också att ”Det måste kunna ändras om 
chefen säger så”.  
Utöver säkerhetskritiska artiklar bör inte lagervaror ändras ”O-ringar och andra lagervaror 
bör ju inte ändras. Då blir det ju kaos”. 
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Frågeställningar kring KBE-modeller: 
Det uppkom ett flertal oklarheter under intervjuerna angående hur lätt det är att använda och 
ändra i en KBE-modell, vem har behörighet att ändra i KBE-modellerna och hur länge kan 
man använda dessa modeller. Respondenterna hade frågor som: ”Finns det olika skalor på 
‘lätthet’ att ändra i KBE-modellerna?”, ”Hur lätt/svårt är det att ändra i till exempel en 
powercopy och vem har behörighet till det?”, ”Hur får man modellerna att leva mellan olika 
CAD versioner/program?”, ”Det måste väl gå att revidera?” och ”Hur får man modellerna 
att leva vidare?, Känns som om allt över skruvar och brickor är bara att rita om”. 
 
En del svårigheter och funderingar om det är värt att bygga KBE-modeller yttrades av 
respondenterna under intervjuerna, till exempel: ”Vad är tillräckligt många gånger för att ta 
fram en CAD-modell?”, ”Svårt att hitta mängd artiklar att göra modeller av”, ”Inte tid att 
göra en modell, är inte värt det”, ”Behövs stor payoff direkt för att man skall göra det”, ”Var 
går gränsen för att man tjänar på att bygga en modell”, ”Tror att om det inte betalar sig 
ganska omgående då orkar inte konstruktören göra modeller, måste se nyttan” och ”Hur 
hittar man förändliga produkter eller gemensamma artiklar för många produkter?”. 
 
Andra frågeställningar som framkom var: 
 

• ”Hur fungerar det med länkar i CATIA V5 till omvärlden?” 
• ”KWE, kan den göra mer än KWA?” 
• ”Blir det inga brister i kreativiteten på tråkiga bitar hos konstruktörerna?” 
• ”Kan man ta bort KBE från modellerna när man skickar dessa modeller till 

underleverantör?” 
• ”Om man ändrar i ett gränssnitt, ska nästa pryl ändras då också?” 

 
Nyttan med KBE-modeller: 
Enligt respondenterna så är den största nyttan idag med KBE-modeller att: ”Få bort 
rutincadande”, ”…få fram geometrier som är tråkiga att ta fram gång på gång” och 
”Behålla kunskapen om hur vi gör på Scania då det är stor omsättning på folk”. 
 
Det framkom även andra positiva attribut såsom ”Bra att kunna ändra/testa olika 
geometrier”, ”Smidigt med document template och powercopies så man ’inte uppfyller hjulet 
på nytt’. Bra för till exempel konsulter, extra personal och nyanställda så att dessa inte 
frångår originalet vid nyproduktion av ritningar”, ”Ett varianthanteringssystem vore ju 
toppen” och ”Bra med monteringscheck på den enskilda artikeln”. Det fanns också viss 
tveksamhet mot monteringscheckar ”Tveksam mot monteringscheckar, görs inte detta någon 
annanstans idag?”. 
 
”Programmet får gärna kolla så att olika material passar ihop…korrosion” och ”Om man 
lärt sig någon gång att ett visst material inte fungerat under vissa omständigheter bör detta 
meddelas vid val av materialet” är två kommentarer rörande vad man som användare skulle 
kunna utnyttja KBE-modellerna till. 
 
Annan nytta med KBE artiklar vore att ”Ha regler för ’tryckfelsnisse fel’ vore bra” för att 
”Det är de små/enkla grejerna som ofta är problemet”. 
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Den samlade bilden från respondenterna angående inbyggda regler och checkar med mera och 
hur programmet kommunicerar med användaren då programmet ändrar något var: ”Självklart 
ska programmet säga till om det ändrar något, kanske ännu bättre säga till innan det ändras 
så man får ta ett beslut då.” 
 
Om det är tiden man vill minska eller om det är felen man vill minska när man konstruerar 
med hjälp av KBE-modeller rådde det en delad mening om bland respondenterna. Nedan 
finns ett urval av respondenternas spontana svar gällande prioritering mellan att modellerna 
går snabbt att göra eller att man minimerar felen i modellerna. 
 

• ”Rätt…tänk i början” 
• ”Viktigare att det blir rätt än att det går snabbt” 
• ”Kanske kvittar hur många gånger man gör en artikel, huvudsaken är att det blir 

rätt” 
• ”Rätt men gärna på bra tid” 
• ”Rätt hellre än snabbt, behålla kvalitet” 
• ”Rätt hellre än tid -> Kvalitet” 
• ”Tid vill man åt på rutin prylar” 
• ”Tiden är väldigt viktig. Kombination mellan tid och rätt. Tiden är den stora vinsten 

då det gäller rutin/tråk arbete” 
• ”tid… finns alltid en deadline. Så är det idag… stressigt” 

4.2 OMVÄRLDSANALYS 
Att finna företag som idag arbetar med CATIA:s knowledgewarelicenser och som i sin tur har 
implementerat något som är skapat enbart med CATIA:s egna knowledgewarelicenser visade 
sig vara mycket problematiskt. Detta förklaras med att samtliga tillfrågade företag ansåg sig 
inte kommit särskilt långt inom området och på grund av det inte ansåg att de hade något att 
tillföra, eller att de arbeten som gjorts med någon sorts knowledgeware programvara var 
egenutvecklade och inte skapta i CATIA V5:s egna knowledgewarelicenser.  
 
Vid samtal med doktorander vid Linköpings Universitet och doktorander vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping framkom även här att företag som använder sig av CATIA har lyft ut 
själva kunskapen ur programmet men använder sig av KWA-licensen i CATIA för att aktivera 
vissa regler och checkar så att dessa i sin tur utför till exempel beräkningar i utomstående 
programvara. 
 
Under SCAF blev den samlade bilden från deltagarna i intressegruppen Knowledge 
Engineering att knowledgeware var väldigt intressant och något som borde komma starkt i 
framtiden, men ingen av deltagarna hade kommit särskilt långt inom området eller kände till 
någon som gjort det. 

4.3 KBE-ARTIKLAR 
Under intervjuerna diskuterades det fram förslag på lämpliga KBE artiklar utifrån fyra 
kriterier: 
 

• Antalet varianter 
• Komplexitet 
• Återkommande geometrier 
• Hur ofta den görs om 
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Ett underlag i form av den graf som baseras på Cederfeldts (2007) med kvoten mellan kända 
regler och alla regler på X-axeln och kvoten mellan antalet varianter och antal leveranser på 
Y-axeln hjälpte ytterligare till i diskussionerna kring lämpliga KBE artiklar, se Figur 4.1. 
 
För att uppnå en del av syftet med examensarbetet gjordes en kartläggning av de artiklar på 
konstruktionsgruppen NMCH som utvecklar insug- och avgaskomponenter som kan lämpa 
sig för KBE-modellering. Detta skedde i samarbete med representant från NMCH. 
Kartläggningen baserades på tidigare nämnda fyra kriterier. 
 

 
Figur 4.1. Automatiseringspotential som underlag för urval (efter Cederfeldt, 2007, s38) 
 
Efter bearbetning av information och med inrådan från en konstruktör på avdelning NMCH, 
valdes ett flänsrör, se Figur 4.2, som lämpligt objekt att modellera en demonstrationsmodell 
utifrån. Detta flänsrör bedömdes som lämpligt eftersom det finns i ett flertal olika varianter i 
olika utföranden, det är inte helt trivialt i sitt utförande utan har ett visst mått av komplexitet, 
men tillräckligt enkel för att lämpa sig som demonstrationsobjekt för detta arbete. Vidare 
består röret av i huvudsak återkommande geometrier, det har två flänsar som är reglerade av 
dels standard och dels av praxis hos konstruktörerna som designar dessa. En tredje anslutning, 
en EGR anslutning tillkommer även på vissa av dessa flänsrör. Flänsröret är även en artikel 
som görs om relativt ofta vilket även det gör det till en lämplig artikel att använda.  Flänsröret 
uppskattade position i grafen över automatiseringspotential återfinns även i Figur 4.1.  
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4.4 DEMONSTRATIONSMODELL 
Parallellt med arbetets gång har modellering av en KBE-modell utförts. Denna modell är vald 
enligt kapitel 4.3 och utgör utöver denna rapport, leverabeln för arbetet. Modellen är ett 
flänsrör som majoriteten Scaniamotorer är utrustade med. Dessa flänsrör skiljer sig betänkligt 
mellan de olika modellerna och har även differenser mellan buss- och lastbilsutförande.  

 
Figur 4.2. Exempel på ett flänsrör i produktion 
 
Under intervjuerna framkom det att när ett nytt flänsrör ska tas fram, så innebär detta en stor 
del arbete som inte tillför något värde. Detta arbete består av att modellera upp de flänsar som 
fungerar som gränssnitt mot kringliggande artiklar. Dessa flänsar är standardiserade och 
förändras inte från modell till modell, och ändras inte heller när ett nytt flänsrör ska tas fram. 
Det var därför önskvärt att kunna återanvända dessa flänsar så att konstruktören inte behöver 
modellera upp dessa igen. Därför består modellen av tre fördefinierade flänsar som har 
kunskap om sitt eget utformande, dessa kan sedan på olika sätt användas för att bygga upp 
flänsröret. 

4.4.1 Stora flänsen 
Den stora flänsen är standardiserad såtillvida att den alltid har samma principiella utseende för 
att kunna passa mot inloppsröret. Geometrin är därför bestämd av gränssnittet mot 
inloppsröret. Vidare har den stora flänsen en höjd som ska vara densamma oavsett modell, 
denna höjd ska vara 15,5 mm, se Figur 4.3. 
 

 
Figur 4.3. Flänshöjden ska enligt standard vara 15,5 mm. 

32 



  KBE I PRODUKTUTVECKLING PÅ SCANIA 
  En undersökning av potentialen i CATIA Knowledgeware 

 
De hål som flänsen har är även de av standardstorlek, två hål med diameter 9 mm och två hål 
med diameter 10 mm, se Figur 4.4. 
 

 
Figur 4.4. Den stora flänsen har två stora och två små hål. 
 
4.4.1.1 KBE 
Då det framkommit under intervjuerna att flänshöjden och håldiametrarna är viktiga att de blir 
rätt så modellerades flänsen med kunskap om dessa geometrier. Detta gjordes på två olika 
sätt, det första sättet använde sig endast av KWA licensen. En check lades in i modellen som 
kontrollerade om flänshöjden ändrades. I det fall flänshöjden fick ett värde som avvek från 
15,5 mm resulterade detta i att CATIA varnade användaren om att en standard har ändrats och 
att den bör ändras tillbaks. Användaren kunde dock välja att bortse från denna varning, och 
frångå standard om denna så önskade. Även hålen förseddes med en check som på samma sätt 
kontrollerade om diametern på hålet avvek från 9 mm respektive10 mm. Om en ändring 
gjordes så fick användaren en liknande varningsruta som för flänshöjden, se Figur 4.5. 
 

 
Figur 4.5. En enkel varningsruta om att en standard har frångåtts. 
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Det andra sättet att bygga in denna kunskap var att använda sig av programspråket Visual 
Basic, VB, och på så vis kunna utforma kontrollerna på ett mer anpassat sätt. För att göra 
detta användes KWE licensen och dess möjligheter att formulera sig i VB. Liksom i det lite 
enklare fallet handlade kunskapen om flänshöjden och håldiametrarna, men istället för 
varningsrutan fick användaren istället information om att en standard har frångåtts, och fick 
även frågan om standarden skulle återställas. Användaren kunde då på ett enkelt sätt återställa 
standard genom att svara ja på frågan, se Figur 4.6. Flänsen sätter då automatiskt tillbaks det 
avvikande värdet till standard. Om användaren istället bestämde sig för att av någon 
anledning inte använda standard så hade denna trots all möjlighet att svara nej på frågan och 
kunde fortsätta arbetet med sina egna värden. 
 

 
Figur 4.6. En dialogruta fås upp där man kan välja att återgå till standard 

4.4.2 Runda flänsen 
Den runda flänsen är även denna standardiserad, och beskrivs av en teknisk bestämmelse, TB. 
I detta TB beskrivs hur flänsens geometri ska vara utformad och vilka olika varianter som 
finns av denna. De olika typer av flänsar som finns varierar både i storlek och utformning, och 
är därför inte endast samma fläns i olika skalor, se Figur 4.7. 
 

 
Figur 4.7. Två olika varianter av den runda flänsen med olika geometrier. 
 

34 



  KBE I PRODUKTUTVECKLING PÅ SCANIA 
  En undersökning av potentialen i CATIA Knowledgeware 

Den runda flänsen används på flera olika ställen förutom flänsröret så ett antal olika varianter 
finns. På grund av detta behövde den runda flänsen veta allt om sin geometriska utformning 
och kunna anta formen av de olika typer som fanns. Eftersom TB bestämmer vilka varianter 
som finns, säger denna även vilka värden flänsen inte får anta för att hörsamma standard. 
 
4.4.2.1 KBE 
För att på ett enkelt sätt kunna hantera de varianter som flänsen kan anta så parameteriserades 
hela modellen och kopplades till en designtabell. I denna designtabell angavs sedan 
parametervärden för de olika varianterna, och man kunde sedan styra geometrin med 
designtabellen, se Figur 4.8. För att skapa designtabeller och parametrar behövs inga extra 
licenser, utan dessa finns tillgängliga i standardutbudet. I händelse av att användaren skulle 
bestämma sig för att inte använda designtabellerna utan själv ange parametervärden, så lades 
även en kontroll in som varnade användaren för att de värden som angetts medför att flänsen 
inte följer de regleringar som finns i flänsens TB. För att skapa denna check användes liksom 
för den stora flänsen KWA licensen. 
 

 
Figur 4.8. Designtabellen med varianter där nummer 6 för närvarande styr geometrin. 
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4.4.3 EGR flänsen 
EGR-flänsen ska finnas med på vissa varianter av flänsröret, och har även denna ett bestämt 
utseende, se Figur 4.9. Viktiga aspekter på denna fläns är håldiametrarna för fästhålen och 
diametern för centrumhålet. Fästhålens diametrar är viktiga för att de skruvar som används 
ska passa, och centrumhålet för att flänsen ska passa motgående artikel. Även djupet för 
fästhålen är av vikt då de ej får bli för grunda. 
 

 
Figur 4.9. EGR flänsen har en bestämd geometri med ett centrumhål och två fästhål 
 
4.4.3.1 KBE 
För att kontrollera att diametrarna för fästhålen och centrumhålet inte avvek från standard 
skapades en check för att varna användaren om detta om användaren valde att ändra dessa. 
Även fästhålens djup kontrollerades med en check som varnade användaren om denne gjorde 
hålen så grunda att infästningen riskerade att bli undermålig. Liksom tidigare användes KWA-
licensen för att skapa dessa checkar. 

4.5 TILLÄMPNING AV DEMONSTRATIONSMODELL 
För att skapa ett nytt flänsrör måste de ingående flänsarna hämtas in i en ny modell, dessa 
måste sedan placeras ut på rätt position i rymden för att på ett korrekt sätt passa motgående 
artikel. Efter detta måste sedan röret mellan den stora flänsen och den runda flänsen dras, och 
även EGR flänsen anslutas till röret om denna ska användas. För att demonstrera denna 
uppbyggnad av röret har två alternativ arbetats fram. 

4.5.1 Alternativ 1 
Det första alternativet syftar till att på ett enkelt sätt kunna hjälpa konstruktören att bygga upp 
ett nytt flänsrör, men utan att egentligen göra några stora förändringar i arbetssättet. Detta 
innebär att graden av automatisering är måttlig, men också att antalet knowledgewarelicenser 
som behövs är begränsade till ett minimum. 
 
4.5.1.1 Instansiering 
Flänsarna som modellerats upp enligt kapitel 4.3 kan sparas på flera sätt. Ett sätt är att spara 
dessa som powercopies i en katalog. Därför sparades den stora flänsen, den runda flänsen och 
EGR flänsen som powercopies, och CATIA angav då vilka inparametrar som dessa skulle 
behöva för att kunna instansiera varje powercopy, se Figur 4.10. Då flänsarna var 
konstruerade så att ett för flänsen unikt koordinatsystem var dess enda referens blev 
inparametrarna för de olika powercopies dessa koordinatsystem.  
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Figur 4.10. Instansiering av powercopy, vid ”Inputs” ses de av CATIA valda inparametrarna. 
 
4.5.1.2 Positionering 
Liksom vid traditionell konstruktion måste användaren i detta fall veta var de olika flänsarna 
ska positioneras i rymden för att passa motgående artikel. Dels måste dess position 
bestämmas och även flänsens orientering i den punkten. I demonstrationssyfte skapades 
därför tre koordinatsystem för att symbolisera dessa punkter och orienteringar, utöver detta 
fungerade dessa koordinatsystem som inparametrar för CATIA när flänsarna skulle 
instansieras. Efter detta kunde flänsarna instansieras från den katalog som de sparats i och en 
modell med tre korrekt utformade flänsar, rätt orienterade och positionerade, hade skapats, se 
Figur 4.11. 

 
Figur 4.11. Tre flänsar instansierade som powercopies och utpositionerade i rymden. 
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4.5.1.3 Rördragning 
Efter att flänsarna placerats ut återstod att dra röret mellan den runda flänsen och den stora 
flänsen, vilket gjordes med hjälp av en guidekurva, en så kallad Spine. Denna spine bestämde 
rörets dragning och med hjälp av denna kunde rörets utformning enkelt ändras för att undvika 
kringliggande geometrier, se Figur 4.12. Även detta var ett manuellt arbete, där användaren 
själv återigen var tvungen att veta vilka begränsningar som fanns för rörets dragning. Fanns 
det till exempel en närliggande komponent i motorn som förhindrade att röret drogs direkt 
från den stora flänsen till den runda flänsen, var konstruktören själv tvungen att säkerställa att 
röret då utformades på så sätt att kollisioner inte skulle ske mellan dessa artiklar. 
 

 
Figur 4.12. Ett färdigställt flänsrör, skapat med hjälp av powercopy. 

4.5.2 Alternativ 2 
Det andra alternativet utnyttjar CATIA:s knowledgeware på ett mer omfattande sätt för att 
ytterligare möjliggöra för konstruktören att skapa ett nytt flänsrör snabbare och med mindre 
tid lagd på icke värdeskapande arbete. Detta alternativ använder sig av gränssnitt som 
definierats för att kunna styra både position, orientering, och även utformning av flänsarna. 
Dessa gränssnitt befinner sig på rätt plats med rätt orientering och med den utformning som 
både flänsröret och motgående artikel måste ha för att passa på ett korrekt sätt, se Figur 4.13. 
Dessa gränssnitt kan därför användas både av konstruktören som designar flänsröret och av 
konstruktören som designar motgående artikel, exempelvis inloppsröret. Detta säkerställer då 
att artiklarna alltid passar och fungerar även som en kvalitetssäkring. 
 

 
Figur 4.13. De tre flänsarnas gränssnitt. 
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4.5.2.1 Instansiering 
Istället för att spara flänsarna som powercopies i katalogen kan PKT licensen utnyttjas för att 
spara dessa som Document Templates i katalogen. Document template skiljer sig från 
powercopy såtillvida att man som användare själv får välja vilka inparametrar man vill ska 
styra modellen när man instansierar denna. Man kan även spara ned flera parter i samma 
document template, för att sedan instansiera dessa samtidigt. De tre flänsarna sparades därför i 
samma document template och som inparametrar valdes utöver de nödvändiga 
koordinatsystemen för att korrekt positionera flänsarna, även parametrar som styrde 
geometrin för den runda flänsen för att styra dess geometri. Geometristyrning med hjälp av 
gränssnitten gjordes endast för den runda flänsen dels för att det är den enda flänsen som har 
varianter, och dels på grund av tidsbrist.  
När flänsarna sedan skulle instansieras hämtades först de relevanta gränssnitten in i en 
produkt, och flänsarna instansierades efter detta, se Figur 4.14.  
 

 
Figur 4.14. De tre flänsarna utpositionerade med hjälp av gränssnitt och document template. 
 
4.5.2.2 Positionering 
Som inparametrar valdes respektive gränssnitts koordinatsystem för orientering och 
positionering, och för den runda flänsen även gränssnittets yttre och inre radie. Som ett 
resultat av detta kunde då samtliga flänsar på ett enkelt sätt flyttas med hjälp av gränssnitten, 
och den runda flänsens geometri enkelt modifieras. Eftersom alla flänsars position och 
orientering gavs av gränssnitten, fanns inget behov av att konstruktören själv behövde veta 
var flänsarna skulle utplaceras. Utöver tidsvinsten i att konstruktören varken behövde söka 
information om flänsarnas placering och sedan även föra in denna information i CATIA, 
minimerades samtidigt risken för fel i denna process. Även kvalitén på den runda flänsen 
ökades genom denna geometrisäkrades mot ett fördefinierat gränssnitt. 
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4.5.2.3 Rördragning 
Rördragningen skedde på samma sätt som i alternativ 1 med en spine som styrde 
utformningen av röret, se Figur 4.15. Att bygga in kunskap om rörets dragning visade sig 
snabbt innebära en större arbetsinsats än vad som var rimligt för vinsterna med detta. Detta på 
grund av att mycket unik information måste inhämtas som inte kan generaliseras, och som 
måste implementeras på ett explicit sätt, samtidigt som rördragningen är en enkel operation 
som förvisso inte innebär något större kreativt arbete men som inte lönar sig att KBE-
modellera. 
 

 
Figur 4.15. Ett färdigt flänsrör skapat med document template. 

4.5.3 Övrig funktionalitet 
När en check inte är uppfylld så indikeras detta i CATIA grafiskt med ett litet rödljus, till 
skillnad från det grönljus som visas då checken är ok. Denna information kan även produceras 
i form av en rapport som informerar om vilka checkar som ej gått igenom och även 
information om varför så är fallet, se Bilaga 2 & 3. Om en konstruktör då av någon anledning 
väljer att ignorera den varning som denne får då checken inte är uppfylld, kan en rapport tas 
ut och skickas till överordnade. På detta sätt fås en dokumentation över vilka standarder som 
frångåtts och varför, vilket ger spårbarhet i konstruktionen. Samtidigt ges möjlighet för en 
chef att ta ställning till om detta avsteg kan godkännas eller ej, då denne får tydlig information 
om vad som avviker och varför. Dessa rapporter kan användaren själv välja om de ska vara i 
HTML-format som kan ses i Bilaga 1, eller i XML-format som kan ses i Bilaga 2. Dessa är 
dock inte helt självklara, då HTML varianten saknar information om varför en check inte 
uppfyllts, och XML varianten inte är helt lätt att tyda. 
 
PEO har inte implementerats på något sätt i demonstrationsmodellen, främst eftersom det är 
en relativt enkel modell som saknar egentlig tillämpning av PEO. Samtidigt kan 
funktionaliteten i PEO innebära mycket förarbete för att kunna fungera på ett bra sätt. På ett 
rör som flänsröret skulle exempelvis flödet genom röret kunna vara av intresse, men detta 
skulle kräva mycket arbete för att kunna genomföra och skulle sannolikt behöva stöd av 
ytterligare programvara för CFD-beräkningar. Enkla optimeringar som att söka ett målvärde 
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på en längd genom att låta en eller två andra längdparametrar variera, kan givetvis 
genomföras men har begränsad användbarhet i allmänhet och saknar tillämpning på 
demonstrationsmodellen. 
 
CATIA V5 har dock bra stöd för att kunna interagera med yttre programvara såsom 
beräkningsprogram eller liknande. Man kan då enkelt även styra geometrier i CAD-modellen 
med ett Excelark eller liknande. I demonstrationsmodellen har varken tid eller möjlighet 
funnits för att kunna implementera detta, och faller även utanför de avgränsningar som satts 
upp.  

4.6 WORKSHOP 
En workshop genomfördes med fyra deltagare exklusive författarna. Samtliga närvarande 
hade genomgått en tvådagarskurs i CATIA Knowledgeware under hösten 2007 där tre KBE-
licenser gicks igenom, KWA, KWE och PEO. Under workshopen presenterades nio olika 
scenarion utförda i de olika licenser som arbetet omfattar, KWA, KWE, PEO och PKT. 
Deltagarna fick efter varje scenario svara på fem frågor som alla var identiska för varje 
scenario. Dessa frågor viktades i fem förutbestämda påståenden och möjligheten att 
kommentera varje enskilt scenario fanns, se Bilaga 1. Utöver dessa frågor diskuterades det 
fritt kring scenarierna och minnesanteckningar fördes av författarna. Workshopen avslutades 
med ett par preciserade frågor, vilka redogörs för i slutet av detta kapitel. 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från workshopen och det är de 
medverkandes åsikter och tankar som lyfts fram. 
 
Enkla checkar uppbyggda med KWA-licensen möjliggör att konstruktörerna kan konstruera 
lika och rätt. Detta medför ett standardtänk inom organisationen. Att skapa en enkel check i 
KWA känns användarvänligt. 
 
Att införa regler som konstruktören inte kan påverka med hjälp av KWE-licensen är väldigt 
tveksamt, känns väldigt stelt. 
 
Att skapa en check med hjälp av VB-script i KWA får expertanvändare/VB-kunniga utföra. 
Krävs nog mycket tid i början att bygga upp modellen men är värt det i vissa fall. En färdig 
modell känns som en bra hjälp vid konstruktionsarbete. 
 
Att göra enkla optimeringar av volym, längd och så vidare i PEO-licensen är intressant i 
dagsläget men större och mer invecklade optimeringar bör lyftas ut ur CATIA i dagsläget. 
 
Att återanvända geometrier med hjälp av powercopies finns det ett stort intresse för men 
användarvänligheten ifrågasätts. Det krävs metoder och utbildning för att använda detta. Att 
däremot använda document template som ingår i PKT-licensen känns generellt bättre och 
flexiblare än powercopies. Document template kräver även denna utbildning för att användas. 
 
Att använda sig av visuella gränssnitt för att på så sätt styra upp sina artiklar mot dessa och 
snabbt kunna kontrollera visuellt att placeringen stämmer är mycket intressant och verkar 
väldigt bra. Detta arbetssätt bör också gynna tvärfunktionellt arbete. 
 
Att till exempel styra sina document templates mot fördefinierade gränssnitt känns väldigt 
välstyrt och man ser vad som händer. 
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Att ha designtabeller som agerar mot gränssnitt kräver nog mycket arbete i bakgrunden och 
expertkunskap. 
 
Vore det bra om en speciell grupp implementerar och förvaltar KBE i lämpliga 
modeller i samråd med berörd konstruktör? 
”Det krävs en expertgrupp för utbildning, support och hjälp att bygga upp bra 
expertmodeller”, ”Tidsbesparing, centralisering, kunskapsbank” och ”Behövs främst för 
implementation” var åsikterna på denna fråga. Ett par förslag på hur denna grupp skulle gå 
vidare från nuläget var: ”Bilda en ‘taskforce’ som går runt och tar in exempel”, ”Genom 
intervjuer, praktik på olika grupper, samla in underlag för fortsättning. ‘Se även befintliga 
moduler i V5’. Hur gör andra företag?” och ”En arbetsgrupp för att gräva vidare och i 
förlängningen en organisatorisk expertgrupp som fungerar som konsult”. 
 
Vilka risker finns med att använda KBE-modeller? 
Svaren på denna fråga var entydiga att riskerna bestod i ”att man låter bli att tänka själv” och 
”att man bygger in för mycket kunskap, vilket leder till kunskapsflykt”.  
 
Vilka fördelar finns med KBE-modeller? 
”Lika varje gång, rätt”, ”Slippa cadda om -> snabbare slutprodukt”, ”Enklare att göra 
många likartade detaljer” och ”bygger in kunskap och återanvänder kunskapen”. 
 
Vilka nackdelar finns med KBE-modeller? 
Alla svarade samma sak att ”Man tappar bort grundkunskapen”. 
 
Är det bra med gränssnitt och vem ska då vara ansvarig? 
Svaret kan sammanfattas med ”Utmärkt med dokumenterade gränssnitt. 
 Layouthanteringsgrupp borde vara ansvarig. GEO-metodansvariga bör driva frågan”  
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KAPITEL 5 

ANALYS 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
I detta kapitel presenteras analysen av det insamlade materialet och av inhämtade kunskaper. 
CATIA:s knowledgewarelicenser behandlas och demonstrationsmodellen med dess 
tillämpningar utvärderas. 
 
 

5.1 ATT ARBETA MED KBE 
Att det inte är helt självklart eller enkelt att införa KBE som arbetssätt, är något som 
behandlas både i litteratur och som framkommit under intervjuer. Precis som Skarka (2006) 
skriver så består designprocessen generellt sett av en stor del rutinmässigt arbete, upp till 80 
% som han hävdar. Detta kan man försöka automatisera i så stor grad som möjligt och Skarka 
(2006) menar att det är den huvudsakliga anledningen till att man intresserar sig för KBE, 
vilket det ligger mycket i. Drar man det lite längre inser man dock även att det finns stora 
möjligheter att inte bara eliminera icke värdeskapande arbete, utan att även säkra kvaliteten av 
detta, vilket kan vara minst lika motiverande för att titta närmre på KBE. På Scania finns 
väldigt lite kunskap om KBE idag, men det finns definitivt ett intresse hos de personer som 
intervjuats. Eftersom det finns så pass lite kunskap om arbetssättet så har det inte varit helt 
enkelt att kunna föreställa sig vad man själv på sin arbetsplats skulle kunna använda detta till. 
Att kunna identifiera vilka moment som egentligen inte tillför något nytt eller värdeskapande i 
sitt eget arbete kräver förståelse och eftertanke, samtidigt som man lätt kan bli lite blind inför 
detta och ogärna ändrar på något som fungerar. 

5.1.1 Tillämpningar av KBE 
Det finns givetvis mängder med områden inom konstruktion som kan dra nytta av att arbeta 
med KBE och det finns ganska många exempel på hur det kan användas. Eftersom det mesta 
trots allt är gjort inom flygindustrin kan det kanske vara svårt att dra paralleller omedelbart, 
men angreppssättet är i stort sett generellt. Chapman & Pinfolds (2001) DART som syftar till 
att eliminera rutinarbete med att skapa analysmodeller för FEM är en tillämpning som 
givetvis är relevant för Scania. Att kunna utföra mer avancerade beräkningar på modeller eller 
produkter med enkelhet är ju definitivt något som spar tid i designprocessen. Under intervjuer 
framkom att detta sker idag på många artiklar genom att konstruktören skickar iväg sin 
modell till en beräkningsingenjör som utför de relevanta beräkningar som behövs och sedan 
meddelar konstruktören vilka aspekter av modellen som behöver modifiering eller designas 
om. Om konstruktören själv helt eller delvis kan utföra dessa beräkningar själv så innebär ju 
även detta en stor tidsvinst. Detta kan ske i varierande utsträckning, en tänkbar tillämpning är 
att ge konstruktören möjlighet att utföra en enklare analys för att säkerställa att man är på rätt 
spår. Konstruktören kan på så vis vara rimligt förvissad om att modellen är korrekt när denna 
skickar iväg modellen till beräkningsingenjören för analys, och risken för omarbetning 
minskar på så sätt. La Rocca & van Tooren (2007) som beskriver DEE beskriver en liknande 
tillämpning men med mer inriktning mot att automatisera konstruktion. Detta är ett ännu mer 
relevant användningsområde, eftersom det ligger mycket närmre konstruktören som trots allt 
ska använda modellerna. Att försöka automatisera och underlätta för avancerade
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 beräkningar är en betydligt mer avlägsen tillämpning än det som beskrivs av La Rocca & van 
Tooren (2007), och det bekräftas även av de intervjurespondenter som arbetat med just 
beräkningar. Att införa KBE och försöka automatisera beräkningar på till exempel kugghjul 
ansåg de vara en nästintill omöjlig uppgift i dagsläget. 
 
Den tillämpning som ligger Scania närmast är den som beskrivs av Prasad & Rogers (2005) i 
form av KDA. Trots att det är ett omfattande arbete som lagts ned på att bygga en modell som 
automatiskt kan ta fram hydrauliska cylindrar efter kundkrav visar detta på ett klart 
genomförbart scenario. Att de även genomförde detta i CATIA V5 gör att det hela känns än 
mer realiserbart och användbart. Det Prasad & Rogers (2005) beskriver, ligger inte på någon 
lämplig nivå för att introducera KBE, men det ger en bra känsla för hur CATIA:s 
knowledgeware kan användas för att uppnå både tidsvinster och kvalitetssäkra artiklar. Precis 
som framkommit under i stort sett samtliga intervjuer så bör en introduktion av KBE ske 
småskaligt och med överkomliga mål. Flänsröret kan ses som ett exempel på hur man skulle 
kunna automatisera delar av designprocessen, till skillnad från Prasad & Rogers cylindrar som 
var helt automatiserade. Det är även ett exempel på vad en lämplig nivå skulle kunna vara, så 
det kräver relativt lite arbete för att uppnå denna grad av automatisering. På Scania skulle det 
kunna vara lämpligt att på gruppnivå börja bygga en liknande kunskapsbas som byggts upp 
kring flänsröret, och försöka få användandet av denna att fungera inom gruppen.  

5.1.2 Vinster och svårigheter med KBE 
Införande av KBE kräver en engagerad satsning från företagets sida, att köpa in de licenser 
som behövs för att kunna skapa och använda KBE baserade modeller är en stor ekonomisk 
satsning. Även den tid som måste läggas ned på att introducera arbetssättet och de nya 
verktygen är en insats som måste till. Dessa insatser måste betraktas som investeringar och de 
ska givetvis löna sig på sikt, införande av KBE är precis som tidigare konstaterats inget 
självändamål. Kan dessa investeringar göras så finns det stor potential för att kunna göra 
tydliga vinster med arbetssättet. 
 
Vad gäller det faktiska konstruktiva arbetet så är det precis som Stokes (2001) beskriver, att 
det krävs en betydligt större arbetsinsats initialt. Traditionellt sett så krävs ju egentligen 
väldigt lite förarbete för att skapa exempelvis ett nytt flänsrör. Om samma artikel väljs att 
göras som en KBE-modell så måste konstruktören dels vara mer noggrann i uppbyggnaden av 
artikeln. Den måste vara uppbyggd på ett helst standardiserat sätt för att kunna möjliggöra att 
andra användare förstår hur geometrin är skapad och även för att kunna underlätta för 
återanvändning. Man måste även lägga ned mycket arbete med att formulera den kunskap i 
form av standarder, know-how, praxis, lagkrav etc., som styr hur geometrin bör eller måste se 
ut på ett explicit sätt. På flänsröret var viss kunskap lätt att infoga, höjden på den stora flänsen 
skulle enligt praxis vara ett visst mått och detta kan enkelt uttryckas i form av en check i 
CATIA. Annan kunskap var mer komplex att bygga in, som den runda flänsen som kunde ha 
flera olika ytter- och innerdiametrar, och om diametern ändrades, så ändrades även övrig 
geometri på flänsen på ett olinjärt sätt. Det krävdes därför betydligt mer tid att enbart skapa 
förutsättningarna för att bygga upp röret, än att enbart modellera upp det på vanligt vis.  
Har man dock lagt ned den tid som krävs för att göra detta så har man även möjliggjort att 
dramatiskt minska designtiden nästa gång ett flänsrör ska tas fram. Stokes (2001) säger att 
KBE sparar tid och pengar samt höjer kreativiteten, och tid har definitivt sparats in för 
flänsröret. I ett skarpt läge innebär detta givetvis även att kostnaden minskar i princip i samma 
takt som tiden. Vad gäller kreativiteten på just flänsröret så har man som konstruktör 
begränsade möjligheter att vara kreativ, det mesta på röret är trots allt standardiserat, men på 
en godtycklig artikel ges ökade möjligheter att vara kreativ på grund av tidsvinsten. 
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Det finns begränsningar precis som Johansson (2007) säger, men de specifika problem som 
han tar upp utgör inget hinder för KBE-modellering på den nivå som är rimlig i ett 
instegssyfte. Det som hade varit önskvärt som Johansson (2007) tar upp är möjligheten att få 
ut kunskapen man byggt in på ett förståeligt sätt, vilket hade inneburit att användare av KBE-
modellen inte hade behövt några egentliga kunskaper alls.  
 
De framgångshistorier som beskrivs i litteraturen är givetvis väldigt attraktiva på så sätt att 
väldiga vinster har gjorts med hjälp av kunskapsbaserade system, att kunna komprimera ett 
helt manårs arbete till 10 timmar skulle vilket företag som helst nappa på. Det är dock inte 
alla artiklar som lämpar sig för KBE-modellering och definitivt inte alla som kan uppvisa 
liknande resultat. Ett problem är därför att kunna utvärdera om en artikel eller produkt lönar 
sig att KBE-modellera. Flänsröret som valts som demonstrationsmodell görs om relativt ofta 
och har flera återkommande geometrier vilket gör den till en lämplig modell. Det lite enklare 
alternativet med powercopies kräver lite mer arbete med att positionera ut flänsarna korrekt 
men att helt bygga upp sitt flänsrör tog ungefär 30 minuter. Det andra alternativet med 
document template eliminerar ytterligare arbetsmoment och att bygga upp ett flänsrör från 
grunden tog uppskattningsvis 15 minuter. Detta kan då jämföras med de cirka 8 timmar som 
det kan ta att bygga flänsröret helt manuellt. Det ska dock beaktas att om flänsröret behöver ta 
hänsyn till mycket omkringliggande geometrier så kräver detta en större arbetsinsats, men 
denna tid tillkommer då oavsett om man bygger röret med KBE-modellen eller manuellt. En 
annan viktig aspekt är det faktum att man med KBE-modellen kan vara förvissad om att 
gällande standarder på röret är uppfyllda, och man har på så sätt minskat risken för fel. 

5.1.3 Designautomation 
Cederfeldt (2007) skriver om designautomation, vilket anses vara synonymt med KBE. Detta 
eftersom att arbeta med KBE är ett sätt att uppnå designautomation inom konstruktion. Då 
Cederfeldt (2007) skriver att det huvudsakliga syftet med designautomation är att effektivisera 
produktutvecklingsprocessen, är detta även sant för KBE. Vad innebär det då att effektivisera 
denna process? I den undersökning som Cederfeldt (2007) talar om, var den största 
motivationsfaktorn att kunna minska ledtiderna till leverans, tätt följd av att kunna minska 
arbetsintensivt manuellt arbete och att kunna återanvända tidigare lösningar. På Scania visade 
det sig under intervjuer att denna bild stämde bra överens med vad respondenterna upplevde 
som viktigt. Tid är en viktig faktor som man alltid har för lite av, och att kunna använda sig av 
KBE för att göra tidsvinster ansågs av de allra flesta som det mest intressanta. Att återanvända 
tidigare lösningar var också något som kom upp under intervjuer, och många berättade att 
återanvändande av tidigare arbete var något som man försökte göra i så stor utsträckning som 
möjligt.  
 
Vilka typer av artiklar som är lämpliga för designautomation diskuterades i omfattande 
utsträckning under intervjuer, och många hade svårt att kunna veta hur man bedömde vilka 
artiklar som har potential för KBE-modellering. Cederfeldts (2007) diagram över 
automatiseringspotential ger en fingervisning om vad som är viktigt att beakta då beslut ska 
tas om en artikel eller produkt är värd att KBE-modellera. Han skriver att den ena sortens 
potential är rent ekonomisk, och i praktiken på Scania innebär detta i första hand i form av 
tidsvinster. De spontana svaren från de intervjuade gick isär angående tidsvinst eller 
minimering av fel i modellerna men efter diskussion så ansåg samtliga att tidsvinster nog är 
den viktigaste aspekten idag på Scania. Att en artikel skulle ha stor ekonomisk 
automatiseringspotential kan då jämföras med att artikeln har återkommande geometrier, görs 
om relativt ofta, har en komplexitetsgrad som inte är för låg och antagligen återfinns i flera 
olika varianter. 
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Den andra typen av automatiseringspotential som Cederfeldt (2007) talar om behandlar hur 
väl man känner designprocessen för artikeln. På Scania talade respondenterna om att det 
kunde bli svårt att formulera sin kunskap, hur kunde man på ett vettigt sätt få in kunskapen i 
CATIA så att det fungerade på ett önskvärt sätt. Detta är direkt relaterat till hur väl man 
känner till sin designprocess, men mer än så handlar det om huruvida kunskapen är möjlig att 
formalisera på så sätt att den kan införas i CATIA och användas på ett ändamålsenligt sätt. 
Cederfeldts (2007) diagram kan därför vara mycket användbart även på Scania för att bilda 
sig en uppfattning om huruvida en artikel kan löna sig att KBE-modellera.  

5.2 METODIK 
Har man bestämt sig för att skapa en KBE-artikel så behöver man liksom vid traditionell 
konstruktion planera sitt arbete. Det kan egentligen göras på två olika sätt: Hopgood (2001) 
beskriver kunskapsbaserade system och CI, och det som är aktuellt för Scanias del är just 
kunskapsbaserade system. Som Hopgood (2001) skriver så innebär detta att all kunskap 
oavsett hur den finns representerad i dagsläget, måste beskrivas explicit i form av symboler 
och ord för att skapa regler, checkar, formler, relationer etc. Eftersom denna kunskap snabbt 
kan bli omfattande och svår att uttrycka i exempelvis kod, så kan det behövas expertis som 
har till uppgift att stödja denna process. Precis som La Rocca & van Tooren (2007) skriver så 
kan det vara lämpligt att sätta samman ett team som skapar ett ramverk för 
kunskapsmodellering och ansvarar för att uppdatera och underhålla detta. Även Skarka (2006) 
menar att en konstruktör bör samla in och definiera kunskapen, men att en särskild expert bör 
ta denna kunskap och implementera denna. På Scania har det under intervjuer även 
framkommit att det råder osäkerhet kring hur kunskap skulle kunna omsättas i explicit form, 
och det skulle därför kunna vara lämpligt att det finns en resurs som konstruktörer kan vända 
sig till för att få stöd med själva implementeringen av kunskap i modellen. Detta är då givetvis 
beroende på graden av komplexitet som kunskapen består i, och enklare saker skulle givetvis 
en konstruktör själv kunna föra in i modellen. Chapman & Pinfold (2001) talar just om denna 
varierande grad av intelligens och att mer primitiva modeller innehåller grundläggande 
kunskap som geometri till skillnad från mer avancerade som kan ta mer specifika beslut. 
Enkla artiklar som ändå bedöms som lönsamma att KBE-modellera kan då eventuellt skapas 
av konstruktörerna själva medan mer programmeringsintensiv kunskap kan behöva lämnas 
över till en expert. 
 
En annan viktig aspekt vid KBE-modellering är att extra hänsyn måste tas till att andra måste 
kunna förstå hur modellen fungerar och utformningen måste vara sådan att användaren inte 
avstår från att använda modellen. När Chapman & Pinfold (2001) beskriver DART så påtalar 
de att systemet måste kunna åsidosätta de inställningar som finns för att inte hämma 
konstruktören, och detta är även något som genomsyrat samliga intervjuer på Scania. På 
frågan om man vill ha mer rådgivande och varnande system eller mer styrande och 
förbjudande system har koncensusen varit att man som konstruktör aldrig får bli förbjuden att 
göra saker. Man menade att det alltid måste finnas möjlighet att testa sina egna idéer och 
därmed frångå de regler och kontroller som finns inbyggda i modellen, att helt enkelt alltid ha 
full kreativ frihet. Möjligheten att då kunna få en rapport på vilka regler och checkar som 
frångåtts uppfattades därför vara mycket användbart för att kunna skapa spårbarhet i systemet.  
 
Hur kunskapen ska lagras och hanteras kan också ske på två olika sätt. Som Johansson (2007) 
säger så kan man antingen låta CATIA vara grunden i systemet, eller så lyfter man ut denna 
till ett yttre system. Dessa har både för- och nackdelar, men för Scanias vidkommande kan det 
vara lämpligt att i ett första steg enbart arbeta med CATIA. Detta var även uppfattningen 
under workshopen att Scania skulle börja med att testa detta i CATIA. Eftersom 
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uppfattningen under intervjuerna på Scania var just att det var lämpligt att introducera KBE i 
liten skala med enkla tillämpningar, finns ingen anledning att investera i ett fristående system, 
utan CATIA är fullt kapabel att kunna hantera den kunskap som är aktuell på denna nivå. 
Skulle Scania i ett senare skede bedöma det som aktuellt att ytterligare fördjupa och bredda en 
eventuell satsning så kan det då vara lämpligt att ta ställning huruvida ett separat system ska 
upprättas för att hantera kunskap. Det Johansson (2007) menar är att en mer omfattande 
kunskapsmodellering med avancerade beräkningar och dylikt blir svårt för CATIA att 
hantera, och att ett yttre system lämpar sig bättre för det ändamålet.  
 

5.3 CATIA 
CATIA V5 är idag på god väg att införas på Scania, men väldig mycket arbete sker 
fortfarande i CATIA V4. Samtidigt har de som arbetar i CATIA V5 idag ingen som helst 
kunskap eller erfarenhet av systemets knowledgeware, med undantag för en handfull 
människor som provat att använda denna vid ett kurstillfälle. Frågan om hur Scania kan ha 
nytta av CATIA:s knowledgeware är därför inte helt enkel att besvara. Därför har två olika 
sätt att arbeta på presenterats, det första försöker presentera vad man redan idag skulle kunna 
använda knowledgeware till. Att använda sig av enkla regler, reaktioner och checkar i 
kombination med powercopy ger stora möjligheter att vinna tid och säkra kvalitet, och kan 
införas småskaligt utan stora insatser i form av expertisgrupper och speciellt ansvariga för 
kunskapsmodellering. Det andra alternativet försöker påvisa hur man eventuellt skulle kunna 
utöka denna verksamhet för att göra än större vinster. Att representera kunskapen i VB har 
mycket större potential än att formulera det i CATIA:s KWE language, samtidigt som 
document template ger utökade möjligheter till kontroll och automatisering. De licenser som 
är aktuella för båda dessa alternativ är KWA, KWE, PEO, och PKT.  
 
Knowledge Advisor  
IBM (www.ibm.com) beskriver KWA som ett verktyg för att fånga och återanvända kunskap, 
och detta exemplifieras väl i demonstrationsmodellen. Enkla regler och kontroller fungerar 
väl för att kunna stödja konstruktören i sitt arbete. Det är även fullt möjligt att kringgå 
begränsningen att det enbart går att formulera checkar, reaktioner och regler i CATIA:s egna 
KWE-language. Separata VB-script kan infogas och dessa kan hänvisas till av dessa regler, 
checkar eller reaktioner. Knowledge Advisor kan därför anses vara den mest grundläggande 
knowledgewarelicensen och detta var också något som kom fram under workshopen. 
 
Knowledge Expert 
IBM (www.ibm.com) menar att KWE används för att skapa kunskapsbaser och för att sprida 
denna inom företaget. Den skiljer sig dock väldigt lite från KWA och kunskapen formuleras 
fortfarande i form av regler, checkar och rektioner, men med möjligheten att kunna 
programmera dessa i VB. Möjligheten att kringgå detta i KWA gör dock att KWE erbjuder i 
princip samma funktionalitet som KWA och dess användbarhet kan ifrågasättas om KWA 
finns tillgänglig. Den stora skillnaden är att KWE är ett mer kontrollerande verktyg, den 
kunskap som implementeras kan hållas skyddad från en användare om denna använder KT1-
licensen. Man har då som användare ingen möjlighet att se eller ändra den kunskap som finns 
inbyggd i modellen. Både under intervjuer och under workshop framkom det att hindra 
konstruktören från möjligheten att ändra i sin modell inte är önskvärt. 
 
Product Knowledge Template 
IBM (www.ibm.com) säger att PKT är till för att spara och återanvända kunskap, och detta är 
PKT mycket användbart till. Powercopy är väldigt användbart men PKT erbjuder document 
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template som är än mer kraftfullt. Flera artiklar kan sparas i samma document template, och 
framför allt kan man som användare själv välja vilka parametrar som ska styra denna 
template. I kombination med KWA är det ett synnerligen användbart verktyg för att 
återanvända kunskap och geometri. Liksom i KWE finns en run time miljö, KT1, där 
användare begränsas till att enbart implementera document templates.  
 
Product Engineering Optimizer 
IBM (www.ibm.com) framför att PEO låter användaren utföra optimeringsberäkningar på sin 
modell. Detta har dock inte kunnat implementeras på demonstrationsmodellen, då det saknar 
tillämpning på denna. Detta har respondenterna under intervjuer haft svårt att kunna se 
tillämpningar för. Att utföra optimeringar är främst användbart vid mer avancerade 
frågeställningar som att kunna optimera ett flöde genom ett rör. Detta innebär då mycket 
beräkningar och att införa detta i PEO framstår inte som realistiskt. För att kunna 
implementera sådan kunskap som att driva geometrier med optimeringsdata är sådan 
funktionalitet som behöver läggas utanför CATIA, precis som Johansson (2007) menar, och 
därmed även överlåta beräkningar till för ändamålet speciellt utformad programvara. Med 
detta sagt så finns det givetvis tillfällen då PEO är väldigt användbart på Scania då det gäller 
optimering av längder och volymer. 
 
Den rapportfunktion som finns för att få ut rapporter på vilka checkar som är uppfyllda eller 
inte, är en utmärkt funktion på pappret men lämnar en del att önska. Den rapport som 
genereras i HTML-format och som återfinns i Bilaga 2, ger en mycket bra överblick över 
vilka checkar som är ok respektive inte ok, men information saknas angående varför 
ouppfyllda checkar inte är ok. Denna information återfinns i XML-varianten av rapporten 
men denna är istället svårtolkad och presenterar inte informationen på något överskådligt sätt. 
Denna funktion behöver utvecklas och önskvärt vore en rapport som kombinerar HTML-
rapportens tydlighet med XML-rapportens information. 
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KAPITEL 6 

SLUTSATS 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som författarna har kommit fram till under arbetet. De 
baserar sig främst på den tidigare analysen och med intentionen att besvara de frågeställningar 
som arbetet förutsatt sig. Slutsatserna har för avsikt att leda till de rekommendationer som 
presenteras i kapitel 7. 
 
 
• Vilka typer av artiklar lämpar sig för KBE-modellering? 
Det något generaliserade svaret på denna fråga är, alla artiklar som har en hög processmognad 
och många artikelvarianter. För att förklara detta lite djupare så innebär det att en artikel som 
är relativt hårt styrd av regler och beräkningar och samtidigt finns i ett stort antal varianter är 
en lämplig artikel. För att bedöma detta kan man lämpligen ha Cederfeldts (2007) diagram 
över automatiseringspotential i åtanke. Utöver detta bör man beakta modellens komplexitet 
såtillvida att den inte bör vara så pass enkel att det går fortare att rita upp den från grunden än 
att lägga ned tid på att skapa en KBE-modell. En annan viktig aspekt är återkommande 
geometrier eftersom dessa kan innebära stora tidsvinster då dessa enkelt kan återanvändas. 
 
• Vilken typ av funktionalitet är lämplig/möjlig? 
I CATIA V5 knowledgeware finns väldigt mycket funktionalitet som har varierande grad av 
användbarhet. Den funktionalitet som framträder som mest lämplig att använda är dels 
möjligheten att bygga in kunskap i modellerna om sina egna geometriska begränsningar i 
form av regler, checkar och reaktioner. Att en modell själv vet exempelvis vilka håldiametrar 
som är standard eller ”tillåtna” i praxis, innebär att risken för att ett oavsiktligt avsteg från 
detta minimeras. Den andra stora användbara aspekten är att snabbt kunna återanvända 
tidigare skapade geometrier. De flänsar som finns på flänsröret är bra exempel på detta och 
det finns stora tidsvinster i att kunna arbeta på ett systematiskt vis med att återanvända 
geometri. Sammanför man dessa så innebär det då att man snabbt skulle kunna importera 
önskad geometri, såsom en fläns eller dylikt, och tillsammans med denna även få den kunskap 
som styr utformningen av dessa. Det finns som visats även möjligheter att ta detta längre och 
att använda sig av gränssnitt för att styra position, orientering och geometri. Detta är bara ett 
exempel på hur, men får ses som en form av vision av vad som skulle kunna vara lämpligt, 
även om det inte nödvändigtvis införs i ett första skede. Optimeringsfunktionen har det 
föreslagits att den kan vara användbar i kunskapsintensiva områden, men få förslag har 
framkommit under intervjuer på lämpliga användningsområden. Dessa finns helt klart, men 
inte i samma utsträckning som för kontroller och återanvändning av geometrier. 
Användbarheten av denna är därför inte lika uppenbar som de andra. 
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• Vilka CATIA V5 licenser behövs för att uppnå detta? 
Rent generellt kan det sägas att KWA är den grundläggande licensen för knowledgeware, med 
denna kan man i kombination med VB skapa i det närmaste godtycklig funktionalitet vad 
gäller att utföra kontroller samt definiera regler och reaktioner. KWE gör sig själv mer 
överflödig genom att inte tillföra särskilt mycket mer funktionalitet än KWA. KWE erbjuder 
möjlighet att styra konstruktionen hårt och inte tillåta att konstruktören exempelvis gör avsteg 
från standard. I KWE kan VB-script skrivas direkt i checken, regeln eller reaktionen, men 
möjligheten att skapa separata VB-script i KWA som enkelt kan anropas från en check, regel 
eller reaktion gör att KWE egentligen inte tillför något nytt.  Powercopy finns tillgänglig 
redan i standardutbudet i CATIA V5, och man behöver således inte köpa in någon separat 
licens för denna. Användbarheten av powercopy är väldigt stor men användarvänligheten är 
desto sämre då det krävs mycket fokus på hur modellen byggs upp för att man ska kunna 
skapa en powercopy med användbara inparametrar. PKT erbjuder där en mer flexibel funktion 
i document template som är lättare att styra och mer användarvänlig än powercopy. PEO har 
inte alls samma breda användningsområde som KWA och PKT, men kan definitivt vara 
användbar på vissa ställen. Sammantaget kan det sägas att KWA och PKT är de licenser som 
behövs för att uppnå den funktionalitet som beskrivits med hjälp av flänsröret, och anses vara 
den funktionalitet som kan vara lämplig för Scania till en början.  
 
• Vilka för- och nackdelar finns vid användande av KBE-modeller? 
Nackdelarna med KBE härrör främst från att det krävs stora insatser för att ha nytta av KBE. 
Det krävs dels stora investeringar i form av programvara och utbildningar, och det kan vara 
svårt att se exakt hur det ska löna sig. Det kan även vara svårt att bedöma om en artikel 
verkligen kommer att löna sig att KBE-modellera, och det kräver en betydligt större insats att 
skapa sin KBE-modell för första gången jämfört med traditionellt konstruktionsarbete. Det 
finns även en risk att man skaffar en övertro till KBE-modeller och i extremfallet kan det 
innebära att kunskap kan gå förlorad eftersom arbetet alltid sker automatiskt. 
 
Fördelarna är dock att om arbetet läggs ned på att skapa en väl fungerande KBE-modell så 
finns väldigt stora tidsvinster att göra. Om man ser flänsröret som ett enkelt exempel så har 
tiden för att skapa ett nytt flänsrör minskat till mindre än 1/10 av det normala. Denna tidsvinst 
är inte heller en engångsföreteelse, utan denna görs varje gång ett nytt flänsrör ska tas fram. 
Samtidigt ökar man kvalitén på sin modell genom att man har bättre kontroll på huruvida 
standarder efterlevs och att modellens geometri är korrekt. Man kan dessutom säkerställa att 
artikeln positioneras korrekt mot sin omgivning. Då rutinmässigt arbete som inte tillför något 
värde till modellen kan elimineras, ges även större utrymme för kreativitet. Flera olika 
alternativ kan till exempel prövas under samma tid som man tidigare kanske bara kunde 
utvärdera ett. 
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KAPITEL 7 

DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 
 
 
KAPITELINTRODUKTION 
 
I detta kapitel diskuteras vad arbetet resulterat i och vad det kan innebära för Scania. Även 
vidare arbete diskuteras och rekommendationer för detta presenteras. 
 
 

7.1 DISKUSSION 
Under arbetets gång har den tes som beskrevs i inledningen alltid funnits i bakgrunden, 
nämligen att Scania kan ha verksamhetsnytta av att arbeta med KBE i form av tidsvinster 
kvalitetssäkring och riskminimering. Att det finns både fördelar och nackdelar, risker och 
vinster, med KBE är något som framstår som klart. Samtidigt är det även tämligen uppenbart 
att de potentiella vinsterna är så pass övervägande att det är lätt att motivera varför man skulle 
intressera sig för KBE. Bland de svårigheter som finns grundar sig de flesta i att det krävs ett 
stort engagemang för att kunna införa ett nytt arbetssätt. Det finns ekonomiska aspekter av 
detta vilka ligger i att de licenser som behövs för att möjliggöra arbete med KBE måste 
införskaffas. Dessutom måste personal utbildas i hur KBE och CATIA knowledgeware 
fungerar och används på bästa sätt. Det har under intervjuer och workshop framkommit att det 
även finns organisatoriska aspekter såsom att en expertgrupp bör införas. Denna grupp bör 
fungera som en resurs som användare kan vända sig till för att få hjälp och råd, de bör vara 
auktoriteter på hur kunskap på bästa sätt implementeras och även vad som är lämpligt och 
möjligt att åstadkomma med KBE. Detta är dock klart genomförbart om initiativ finns att 
införa KBE. Fördelarna talar för sig själva genom att erbjuda två saker som alltid är väldigt 
värdefullt, nämligen tid och kvalitet. Tid är alltid en bristvara enligt intervjuer och att då 
kunna använda sig av ett verktyg som dramatiskt reducerar tidsåtgången upplevs då som 
väldigt värdefullt. Även kvalitetssäkring är väldigt värdefullt och genererar även i sin tur 
tidsvinster genom att minimera risken för omarbetning och fel som geometrifel och 
passningsfel med flera. 
 
Det som framkommit under arbetets gång är att konstruktörer har visat ett stort intresse för att 
få möjlighet att arbeta med KBE-modeller, och dra nytta av de fördelar som finns med detta. 
Då kunskapen måste formuleras explicit och det nästan omgående blir nödvändigt att i viss 
mån formulera sig i ”kod” har skapandet av dessa modeller bemötts med ett visst motstånd 
från konstruktörerna. Att sedan implementera mer avancerad kunskap som mer eller mindre 
kräver att den formuleras i VB, har känts helt främmande för dem. Kort sagt kan man säga att 
konstruktörer gärna använder sig av KBE-modeller för att underlätta sitt arbete, men att själva 
skapa dessa modeller känns inte realistiskt. Behovet av att skapa en centraliserad 
kunskapsgrupp är nog därför helt nödvändigt för att överhuvudtaget kunna införa användande 
av KBE. Under workshopen var koncensus att denna grupp då bör bestå av människor som är 
kunniga inom design och konstruktion för att kunna gå ut till grupperna och undersöka vilka 
behov de har. Denna grupp bör dock även ha stor kompetens kring just programmering och 
VB i synnerhet, eftersom om den kunskapen inte finns hos gruppen begränsas möjligheterna 
starkt för den att kunna se vilka artiklar som är lämpliga och framför allt vilken typ av 
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funktionalitet som är lämplig och möjlig hos dessa. För att underlätta och påskynda denna 
grupps arbete kan det även vara lämpligt att i början ta hjälp av expertis med kunskap om 
KBE och CATIA Knowledgeware. Detta för att ge gruppmedlemmarna möjlighet att snabbt 
sätta sig in i ämnet. 
 
Vad det gäller själva modellerna är svårigheten att kunna utvärdera huruvida en artikel är 
lämplig som KBE-modell eller ej. Det har presenterats i detta arbete olika förslag och olika 
aspekter på hur man finner dessa artiklar och därigenom kan fatta beslut om lämplighetsgrad. 
På Scania finns helt säkert mängder av artiklar som lämpar sig mycket väl och en del av dessa 
har kommit upp under intervjuer. En tänkbar väg att introducera KBE skulle då kunna vara att 
gruppvis implementera den kunskap som är relevant för gruppen i sina modeller och på så vis 
bygga upp sin egen kunskapsbas. I förlängningen innebär detta att flera kunskapsbaser kan 
sammanföras till en gemensam kunskapsbank inom Scania. Att starta arbetet med att definiera 
gränssnitt är också relevant då det finns ett behov rent generellt enligt Brantefors & Gadman 
(2007), men även för att understödja uppbyggandet av KBE-modeller. Detta arbete kan 
förslagsvis utföras av GEO- eller Layoutgrupperna vilket var något som även föreslogs under 
workshopen. Att arbeta med fysiska gränssnitt innebär även stora möjligheter att underlätta 
arbetet med KBE eftersom dessa i förlängningen kan användas för att positionera och 
orientera artiklar i rymden. Man kan även använda gränssnitten för att enkelt kunna ändra 
artiklars position men även kunna modifiera dessas geometrier. Ansvarig person för 
gränssnitten kan då definiera hur artiklarna på båda sidor orienteras och även hur de ska se ut.  
 
Att bygga in kunskap i form av regler och checkar för att ge modellerna kunskap om till 
exempel standarder rörande sin egen geometri, kan vara en lämplig start eftersom det inte 
kräver allt för mycket arbete och är relativt enkelt att uttrycka explicit. Detta bör göras med 
hjälp av KWA, eftersom denna licens innehåller all den funktionalitet som man behöver för 
detta. KWE erbjuder ingenting som är så pass användbart att det kan motivera inköp av 
licensen. Även återanvändning av framförallt geometrier är en mycket användbar 
funktionalitet som är lämplig att börja med. Powercopy är ett alternativ, men det kan definitivt 
vara värt att överväga att köpa in PKT för att få tillgång till document template och på så sätt 
öka potentialen för detta. Optimeringar som kan göras i CATIA med hjälp av PEO är inget 
som i ett första skede bedöms som aktuellt, utan det är då viktigare att få igång användande av 
KWA och PKT. Om ett område där PEO bevisligen kan vara till stor nytta påträffas, kan det 
givetvis vara befogat att införskaffa en PEO-licens men generellt är så inte fallet. 
 
Vid konstruktion av KBE-modeller är det viktigt att vara noggrann och tydlig i uppbyggandet 
då modellen måste kunna användas av många andra, och precis som det har betonats både 
under intervjuer och under workshop liksom i litteratur så är det väldigt viktigt att inte införa 
förbud för konstruktören. Användaren måste alltid ha möjlighet att kunna utforska alternativa 
vägar och får inte hämmas i sin kreativitet, och måste därför ha kvar valmöjligheten att bortse 
från vad modellen varnar för. Det har även föreslagits under intervjuer att man vill kunna 
samla alla kontroller till slutet och på så sätt inte bli störd under arbetets gång. Detta skulle 
kunna vara genomförbart, men syftet med att ha kontroller går då förlorat eftersom man då 
inte upptäcker fel förrän långt efter att de är gjorda och som kan kräva väldigt mycket 
omarbetning. Att kunna frångå den kunskap som finns inbyggd kan tyckas innebära samma 
sak, vilket kan vara sant, men det är då ett aktivt val från konstruktörens sida och görs 
antagligen inte utan god anledning. Om checkar då inte är uppfyllda när artikeln är klar är det 
då väldig lämpligt att ta ut en rapport på vilka checkar som inte är uppfyllda. Denna 
information ska då lämpligtvis ansvarig chef ta del av och godkänna innan artikeln frisläpps. 
På så sätt får man en spårbarhet i vad som gjorts och även varför detta gjorts. 
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7.2 REKOMMENDATIONER 
• Skapa en centraliserad kunskapsgrupp  
En kunskapsgrupp bör bildas för att starta och ansvara för införandet av KBE på Scania. 
Denna grupp bör vara en resurs som konstruktörer kan vända sig till för att få stöd med själva 
implementeringen av kunskap i modellen. Konstruktörerna själva bör ha möjlighet att införa 
enklare checkar och regler men programmeringsintensiv kunskap kan behöva lämnas över till 
en expert. Gruppen bör bestå av folk med förståelse för utvecklingsarbete och konstruktion 
samt folk med programmeringskunskaper då detta är viktigt för gruppens arbete. Utöver dessa 
kan det även vara lämpligt att i ett inledningskede inkludera någon yttre expertis på området 
för att påskynda inlärningsprocessen för gruppmedlemmarna. 
 
• Licensbehov 
KWA och PKT är licenserna som man bör börja med. KWA eftersom det är den 
grundläggande licensen för knowledgeware, med vilken kan man i kombination med VB 
skapa önskad funktionalitet vad gäller att utföra kontroller samt definiera regler och 
reaktioner. PKT bör införskaffas framförallt då återanvändning av geometrier är en mycket 
användbar funktionalitet som är lämplig att börja med. Powercopy är ett alternativ, men det 
rekommenderas att köpa in PKT för att få tillgång till document template och på så sätt öka 
potentialen för detta. 
 
• Lämplig start 
En introduktion av KBE på företaget bör vara att gruppvis implementera den kunskap som är 
relevant för just den gruppen i sina modeller och på så vis bygga upp sin egen kunskapsbas. 
I dessa första artiklar bör man bygga in kunskap i form av regler och checkar för att ge 
modellerna kunskap om till exempel standarder rörande sin egen geometri. Detta är en 
lämplig start eftersom det inte kräver allt för mycket arbete och är relativt enkelt att uttrycka 
explicit. 
 
• Gränssnitt 
Arbete med att definiera fysiska gränssnitt bör påbörjas förslagsvis på den pilotgrupp där 
KBE-kunskapsgruppen inleder införandet av KBE på Scania. Gränssnitten kommer då att 
understödja uppbyggandet av KBE-modeller vilket i sin tur borgar för snabbare 
konstruktionsarbete och säkrad kvalitet. Dessa gränssnitt är även mycket värdefulla i andra 
sammanhang än KBE, har tidigare studier visat. 
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