
 I

 
 
 
 

Integration av PLM och CAD i komplex produktutveckling 
En utredning av Scanias framtida systemmiljö för produktdatahantering 

 
av 
 

Pernilla Pettersson Emenius 
Martin Kleinwichs 

 

 
 

 

Examensarbete MMK 2006:17 MCE114 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 

 

Produktutveckling 

PLM CAD 



 II



 III

 

 
 

 Examensarbete MMK 2006:17 MCE114 

 
Integration av PLM och CAD i komplex 

produktutveckling 
En utredning av Scanias framtida systemmiljö för 

produktdatahantering 
 

   
  Pernilla Pettersson Emenius 

Martin Kleinwichs 
Godkänt 
2006-02-17 

Examinator 
Lars Hagman 

Handledare 
Niklas Adamsson 

 Uppdragsgivare 
Scania CV AB 

Kontaktperson 
Kent R Johansson 

Sammanfattning 
I dagens tillverkande företag är kraven stora på tidigt integrerad produktutveckling. Ett sätt att 
underlätta kommunikation mellan avdelningar samt samverkan mellan människor och 
därigenom möjliggöra tidigt delad produktinformation inom företaget, är att använda PLM, 
Product Lifecycle Management.  

Scania står nu inför en uppgradering av sin CAD-miljö, från Catia v4 till Catia v5. I detta 
skede är det viktigt att även de samverkande systemen i Scanias PLM-lika datamiljö anpassas 
för att i framtiden vara en del i utvecklingen. Scania har en idé om hur dessa datasystem ska 
utvecklas i samband med övergången från Catia v4 till Catia v5. Sannolikt kommer den del av 
ModArc som berör CAD att ersättas med Enovia LCA. Dessa, samt övriga samverkande 
datasystem, beskrivs ingående i rapporten.  

I och med uppgraderingen av de datasystem som berör CAD kommer produktdatamodellen 
att ändras. Syftet med detta examensarbete är att beskriva och granska hur denna 
produktdatamodell, med avseende på mekaniska artiklar, kan komma att se ut. I arbetet 
redogörs det även för de möjligheter och begränsningar, både tekniska och 
arbetsmetodsmässiga, som datamodellen ger upphov till samt ges förslag på 
förbättringsåtgärder.   

Som grund för studien valdes, utöver litteraturstudier, tre olika utgångspunkter: samtal med 
systemkunniga på Scania, omvärldsanalys samt intervjuer med systemanvändare på Scania. 
Vidare valdes en abduktiv ansats vilket innebär en alternering mellan teori och empiri så att 
kunskap från bägge källor successivt omtolkas. 

Då insamlade resultat analyserades framkom ett antal förslag på tekniska 
förbättringsåtgärder som Scania bör ha i åtanke när den nya datasystemmiljön ska utformas. 
Bland annat uppmärksammades vikten av att Scanias produktstruktur samt produktdata endast 
får beskrivas på ett ställe i datasystemmiljön, detta för att inga inaktuella kopior ska finnas 
tillgängliga i systemen. Vidare identifierades på vissa avdelningar ett behov av att ha 3D-
modeller knutna till alla 2D-ritningar samt ett varierande behov av produktstrukturens 
beskrivning i Spectra. I analysen framkom även underlag för förslag på arbetsmetodsmässiga 
förbättringsåtgärder. Bland annat bör rutiner för namngivning av nedbrytningar, samt utbyte 
av känsligt material med leverantörer, ses över. Vidare uppmärksammades ett behov av 
tillgång till 3D-underlag på flera avdelningar utöver konstruktionsavdelningen. Slutligen 
belyses vikten av en kort samexistensperiod mellan Scanias gamla och nya datasystemmiljö. 
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Abstract 
In today's producing companies, there is a high demand on early integrated product 
development. One way to facilitate communication between departments and collaboration 
between people and thereby enable early sharing of product information within the company 
is to use PLM, Product Lifecycle Management. 

The CAD environment at Scania is at the moment being upgraded from Catia v4 to Catia 
v5. In this stage it is important that also the interacting computer systems in Scania’s PLM 
environment are adjusted and in the future join the development. Scania has an idea of how 
these systems will be developed as the transition from Catia v4 to Catia v5 is being carried 
out. They are planning to replace the part of ModArc that concerns CAD with Enovia LCA. 
These, along with other interacting computer systems, are described in more detail in the 
report. 

As the computer systems that concern CAD are being upgraded the product data model 
will change. The aim of this thesis is to describe as well as examine this new product data 
model, regarding mechanical components. The thesis also contains a description of the 
possibilities and restrictions, both technical and work method related, that the data model 
gives rise to. Furthermore a proposal on improvement measures is produced.  

In addition to literature studies three different starting points were chosen to underlie the 
thesis: deliberations with employees at Scania with knowledge about the computer systems, 
contemporary technical studies of other companies and interviews with system users at 
Scania. Further more an abductive approach was chosen which means an alternating review of 
theoretical and empirical results so that knowledge from both sources gradually are 
reinterpreted until a conclusion is drawn.   

When the results were analysed a number of proposals emerged on technical improvement 
measures that Scania should have in mind when the new computer system environment is 
designed. Among other things, Scania’s product structure and product data should only have 
one source each. Descriptions in other computer systems then have to be based on the given 
source, this in order to make sure no inaccurate copies will be available in the computer 
systems. Further more, a need for a three dimensional model tied to every blueprint and a 
varying need of the product structure's description in Spectra was identified. During the 
analysis, proposals on work method related improvement measures were also observed. For 
one thing, the procedures for naming a product structure breakdown as well as the procedure 
concerning exchange of classified information with suppliers, should be looked into. The need 
of three dimensional data in other departments besides construction was also noticed, 
something which could bring the department entirely new possibilities in its daily work. 
Finally, the importance of a short period of coexistence between the old and new versions of 
Scania’s computer system environment is elucidated.  
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1 Inledning 
 
Scania utvecklar och tillverkar tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. En 
viktig del av verksamheten är även service och kundfinansiering. Huvudkontoret är beläget i 
Södertälje men de bedriver verksamhet över hela världen och har 28 000 anställda varav 
24 000 arbetar i Europa. Scanias välutvecklade datasystem för en moduluppbyggd1 [1] 
produkt medför att kundens alla önskemål kan tillgodoses, samtidigt som det bidrar till bättre 
produktkvalitet [2].   
 
I dagens tillverkande och utvecklande företag är kraven stora på tidigt integrerad 
produktutveckling. Anledningen till detta är önskan att upptäcka eventuella fel och 
problemområden samt att bygga upp kunskap så tidigt som möjligt i 
produktutvecklingsprocessen. Om felen kan åtgärdas innan följdfel hinner uppstå så ökar 
kvaliteten på produkten, ledtider kortas ner och verksamheten kostnadseffektiviseras. Ett sätt 
att underlätta kommunikation mellan avdelningar samt samverkan mellan människor och 
därigenom möjliggöra tidigt delad produktinformation inom företaget, är att använda PLM2.  
 
I takt med att teknikutvecklingen går framåt öppnas nya möjligheter för företag att förbättra 
och förfina sina metoder och tekniska system. Nya kraftfulla CAD3-system finns idag på 
marknaden, men för att kunna utnyttja dessa mjukvaror på ett effektivt sätt krävs att även 
PLM-miljön utvecklas för att stödja de nya möjligheter CAD-systemen ger upphov till. På 
PLM-sidan har utvecklingen inte hunnit lika långt och det är därför svårt att köpa ett färdigt 
PLM-system som passar ett specifikt företags alla behov. Detta medför att ett företag som 
Scania, som vill ligga i spetsen för utveckling och vars produkt är så starkt modulariserad, 
själva vill utveckla lösningar för ett effektivt PLM-system. Begreppet CAD/PLM är relativt 
ungt men det finns ändå mycket litteratur skriven inom området [3-8]. 

                                                           
1 En utbytbar monteringsgrupp som ingår i en större produkt eller ett system.  
2 Product Lifecycle Management – hantering av företagets produktinformation under hela produktens livscykel, 

beskrivs närmre i kapitel 4.2. 
3 Computer Aided Design. 
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2 Problembeskrivning 
 
Nedan beskrivs den datasystemsituation som nu råder på Scania, 
vilken är bakgrunden till detta examensarbete. Baserat på denna 
bakgrund har uppsatsens syfte och avgränsning utformats, vilka även 
återges i detta kapitel.    

2.1 Bakgrund 
Scania står, vid tidpunkten då denna uppsats skrivs, inför en uppgradering av sin CAD-miljö 
från Catia1 v4 till Catia v5. I detta skede är det viktigt att även de samverkande datasystemen i 
Scanias PLM-lika datamiljö anpassas för att i framtiden vara en del i utvecklingen. De 
datasystem som är mest sammanfogade med Catia, och som därmed berörs vid en 
uppgradering, är systemen2 ModArc, Spectra och GEO. Scania har en idé om hur dessa 
datasystem ska utvecklas i samband med övergången från Catia v4 till Catia v5, se figur 1. 
Tanken är att ersätta den del av ModArc som berör CAD med Enovia LCA3. Under denna fas 
är det tänkt att Spectra ska förbli oförändrat, endast nödvändiga justeringar ska göras.  

 
Figur 1 Till vänster visas hur datasystemmiljön ser ut innan uppgraderingen av systemen. Till höger visas 
hur systemmiljön kommer att se ut då de nya datasystemen Catia v5 och Enovia LCA är införda. 
 
Det projekt som arbetar med systemövergången kallas Carina. Ett femtiotal personer är 
inblandade i processen och nu, vid tidpunkten då uppsatsen skrivs, saknas en övergripande 
beskrivning av hur Scanias produktdatamodell4 kommer att se ut när Enovia LCA är infört i 
datasystemarkitekturen.  

2.2 Syfte  
I och med uppgraderingen av de datasystem som berör CAD kommer produktdatamodellen 
att ändras. Syftet med detta examensarbete är att beskriva och granska hur denna 
produktdatamodell, med avseende på mekaniska artiklar, kommer att se ut. I arbetet ska det 
även redogöras för de möjligheter och begränsningar, både tekniska och 
arbetsmetodsmässiga, som produktdatamodellen ger upphov till samt ges förslag på 
förbättringsåtgärder.   

                                                           
1 CAD-program utvecklat av Dassault Systèms och distribuerat av IBM, beskrivs närmre i kapitel 5.1.3. 
2 Tre delvis egenutvecklade datasystem på Scania, beskrivs närmre i kapitel 5. 
3 PLM-system utvecklat av Dassault Systèms och distribuerat av IBM. 
4 En schematisk bild över hur produktinformation hanteras, beskrivs närmre i kapitel 4.6. 

 Enovia LCA 

CATIA v5
  GEO 

      Spectra      ModArc 

CATIA v4
   GEO 

     Spectra
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2.3 Avgränsningar 
Fokus kommer att läggas på hur produktdatamodellen ser ut när Enovia LCA har ersatt 
ModArc och Catia v5 har ersatt Catia v4. Tanken är att även Spectra i en senare fas ska 
ersättas av ett nytt datasystem, men detta projekt är endast på utvecklingsstadiet. 
 
Det är även viktigt att poängtera att varken elektronik eller tjänster kommer att behandlas i 
uppsatsen trots att dessa är viktiga i Scanias verksamhet. 
 
Vidare kommer omvärldsanalysen att begränsas till industriföretag som tillverkar komplexa 
och heterogena produkter.  
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3 Metod 
 
Vilken metod som används i en undersökning avspeglar sig ofta på 
resultatet. I detta kapitel redogörs det för de metoder som har använts 
i detta arbete. I vilken utsträckning de val som gjorts har påverkat 
resultatet är svårt att avgöra men nedan lyfts faktorer fram som kan 
ha haft inverkan.  

3.1 Metodbeskrivning 
Valet av metod för denna studie gjordes utifrån vad som var till störst praktisk nytta för 
studiens syfte med hänsyn tagen till författarnas förkunskaper. Som grund för studien valdes, 
utöver litteraturstudier, tre olika empiriska utgångspunkter vilka ligger till grund för analysen; 
samtal med systemkunniga på Scania, omvärldsanalys samt intervjuer med systemanvändare 
på Scania, se figur 2.  

 

Figur 2 Litteraturstudier har kompletterats med information hämtad ur tre olika utgångspunkter. Den 
insamlade informationen ligger sedan till grund för analysen.  

 
Arbetets syfte är av ett granskande och beskrivande slag och dess underlag byggs upp av 
kunskap både från teori och empiri. Därför valdes en abduktiv ansats, som till skillnad från 
induktion och deduktion innebär en alternering mellan teori och empiri så att material från 
bägge källor successivt omtolkas. Induktion innebär att utifrån empiri bygga upp en generell 
teori, medan studien vid deduktion utgår från allmänna principer som testas på enskilda 
empiriska fall. Abduktion innebär således en kombination av induktion och deduktion, se 
figur 3 [9-11]. 

 
Figur 3 Illustration av förhållandet mellan teori och empiri. Vid induktion byggs en teori upp utifrån empiri 
medan deduktion används för att testa gällande teori på särskilda empiriska fall. Abduktion innebär en 
kombination av induktion och deduktion. Baserad på [11]. 

Intervjuer med 
systemanvändare 

på Scania 
Omvärldsanalys  

Samtal med systemkunniga 
på Scania 

Litteraturstudier  
och kurser 
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Empiri 

Induktion DeduktionAbduktion



Kapitel 3 Metod 

 6

Då arbetet syftar till att beskriva en specifik datasystemmiljö och illustrera dess tillhörande 
produktdatamodell valdes en kvalitativ insamling av information. En kvalitativ undersökning 
pekar på unika situationer och bygger på individuell tolkning och bearbetning av resultat [10].  
 
Arbetet inleddes med litteraturstudier för att öka förståelsen inom problemområdet. För att få 
en bred kunskapsbas genomgicks ett antal kurser av de delsystem som var relevanta för 
uppgiften. Då en grundläggande förståelse hade uppnåtts påbörjades deskriptionsfasen1 under 
vilken Scanias datasystemmiljö skulle beskrivas [12]. I samband med detta genomfördes 
samtal med systemkunniga personer på Scania. Processen med att beskriva datasystemen i 
rapporten pågick allt eftersom information samlades in.  
 
Då utformningen av de olika datasystemen började klarna påbörjades komparationsfasen2 
[12]. Först genomfördes då en omvärldsanalys för att utforska hur andra företag arbetar med 
PLM-system. Fyra tillverkande företag valdes ut och representanter för företagen 
intervjuades. Varje företag besöktes en gång och intervjutillfällena varade i ungefär fyra 
timmar. Vid varje intervju närvarade en eller två representanter från det besökta företaget. 
Den teknik som användes vid dessa intervjuer kallas för riktat öppen vilket innebär att 
ämnesområden sätts upp av intervjuarna och utrymme ges till intervjupersonen att beskriva 
fritt inom dessa områden [11, 13]. Efter varje besök sammanfattades informationen från 
intervjun och för att säkerställa att rätt bild av företagets datasystemmiljö uppfattats skickades 
sammanfattningen sedan till intervjupersonen för granskning. Även kompletterande frågor 
ställdes i efterhand.  
 
Då omvärldsanalysen började närma sig sitt slut inleddes en intervjuperiod med 
systemanvändare på Scania. Nyckelpersoner som kunde representera en större grupp från 
olika avdelningar intervjuades, fyra personer3 från produktion, två personer från konstruktion, 
en person från eftermarknad och en person från inköp. I detta skede var intervjuerna 
fokuserade vilket innebär att de var tidsbegränsade till ungefär en timme och syftet var delvis 
att bekräfta vissa teorier som uppkommit under arbetets gång [14]. Intervjutekniken som 
användes kallas för halvstrukturerad vilket innebär att förbestämda frågor ställs i större grad, 
med mindre frihet för respondenten till utsvävningar [13]. 

3.2 Studiens kvalitet 
För att säkerställa att uppgiften belyses från flera håll har många olika källor använts för 
inhämtning av information. Dessa, som beskrivs ovan, har bestått av samtal med 
systemkunniga samt intervjuer med systemanvändare på Scania och personer på andra 
företag. En stor informationsbank har på så sätt genererats och ligger till grund för de 
slutsatser om Scanias nya produktdatamodell som denna rapport leder fram till. Samtliga 
personer som bidragit med information behandlas anonymt i rapporten. 
 
Angående samtal med systemkunniga på Scania kan sägas att ett stort intresse och en god 
vilja hos anställda på Scania har bidragit till att information från ett stort antal kunniga 
personer har kunnat inhämtas. Även examensarbetets handledare har med sitt kontaktnät, utan 
att begränsa författarnas frihet, bidragit till att många personers åsikter kunnats lyftas fram. 
Möjlighet har getts att träffa flera personer, i olika omgångar, kunniga inom samma område 
för att på bästa sätt få olika synvinklar på samma datasystem. Detta har även bidragit till att 

                                                           
1 Beskrivande metod.  
2 Jämförande metod.  
3 På avdelningen produktion hölls en intervju med en chef samt tre personer i dennes avdelning. 
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grundläggande kunskap först kunnat inhämtas om varje datasystem för att senare kompletteras 
med mer specificerade frågor.  
 
De intervjuer som utförts med användare av relevanta datasystem på Scania har varit 
halvstrukturerade vilket bidragit till att information kommit upp som från början inte varit 
avsedd. Denna information har visat sig vara värdefull för kommande analys. Då ett så brett 
intervjuresultat ska bearbetas, finns det däremot risk för att de subjektiva tolkningarna av det 
insamlade materialet kan ha en negativ påverkan på analysens kvalitet [15]. Intervjuerna har 
varit indirekt styrda, vilket innebär att frågorna till stor del har utformats beroende på 
respondentens svar. En fördel med detta är möjligheten att styra intervjun åt önskat håll, men 
det medför även att intressant information kan gå förlorad [16]. Det finns även en risk att de 
intervjuade personerna, genom ledande frågor, har påverkats att ge önskade svar [14]. Något 
som ytterligare kan ha påverkat intervjumaterialet negativt är att intervjupersonerna inte, 
innan intervjun startades, upplystes om att de skulle behandlas anonymt i rapporten. Vidare 
har inte slutanvändare av datasystemen valts till intervjuobjekt, utan chefer som kan 
representera en avdelnings åsikter om datasystemen. Detta för att på ett effektivt sätt samla in 
många personers åsikter under en begränsad tid. Att enbart intervjua chefer innebär dock även 
en risk, då det inte kan garanteras att deras åsikter representerar avdelningens.  
 
De företag som valts till omvärldsanalysen är alla industriföretag som tillverkar komplexa 
heterogena produkter för att jämförelsen med Scania ska bli så betydelsefull som möjligt. 
Nackdelen med att välja företag som liknar Scania är att lösningar som kan finnas på företag 
inom andra branscher eventuellt förbises. Dessutom bör det påpekas att företagen har valts 
utan att hänsyn har tagits till deras datasystemmiljös utseende. Detta visade sig ha negativ 
effekt på studien då flera av företagen har en mindre utvecklad PLM-miljö än Scania, en 
jämförelse av datasystemmiljöerna blev då inte lika relevant som väntat. Vidare kan sägas att 
företagen själva fått utse lämpliga representanter, detta för att säkra att intervjuer hållits med 
personer som innehar rätt kunskap. I samtliga fall har detta fungerat bra, utom i ett fall då 
intervjupersonen inte var insatt i de ämnen som efterfrågades.  
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4 Teoretiska begrepp 
 

För att kunna tillgodogöra sig informationen i denna rapport är det 
viktigt att förstå vissa grundläggande begrepp. I detta kapitel 
presenteras underliggande fakta som utgör en teoretisk grund för 
analyser och slutsatser i detta arbete.  

4.1 Concurrent Engineering 
Konkurrensen mellan tillverkande företag har under senare år ökat kraftigt vilket har lett till 
större krav på deras produkter. För att möta kraven har företagen behövt se över sin 
organisation och genomföra de förändringar som krävs för att följa med i utvecklingen. En 
ökande trend är att de företag som är marknadsledande är de som är mest innovativa, inte de 
företag vilka enbart har innovativa produkter utan de som även har applicerat innovativa 
lösningar på sina processer [17]. Tre utmaningar som företagen ställs inför är: att förbättra 
kundrelationer och kundkännedom, att uppnå optimal drift samt att förse marknaden med 
ledande produkter. Det är alltså viktigt att förstå och snabbt bemöta kundernas önskemål. 
Detta innebär i praktiken att företaget måste få ut rätt produkt på rätt marknad, vid rätt 
tidpunkt och till rätt pris [18]. 
 
Ett sätt att styra företaget mot dessa mål är att utforma organisationen efter tankesättet 
Concurrent Engineering. Concurrent engineering, som ofta även kallas Integrerad 
Produktutveckling, är ett begrepp som belyser vikten av tvärfunktionellt arbete under hela 
produktutvecklingsprocessen. Syftet med Concurrent Engineering är att minimera tiden för 
varje iteration under utvecklingsprocessen samt att parallellisera avdelningarnas 
utvecklingsarbete. Alla avdelningar som berör nödvändiga områden i 
produktutvecklingsprocessen, se figur 4, ska tidigt kunna påverka och ha åsikter om 
produktens utformning [19-21]. Tidiga ändringar bidrar till: 

 
• Lägre utvecklingskostnader då tidiga konstruktionsändringar är mindre kostsamma 

eftersom stora resurser ännu inte hunnit investerats i produkten. Sena 
konstruktionsändringar orsakar ofta kompromisser vilka kan ge en ineffektiv och 
kostsam tillverkningsprocess. 

 

• Kortare ledtider, vilket är en följd av den tidiga iterativa process som uppstår när alla 
avdelningar gemensamt utvecklar produkten.  

 

• Ökad produktkvalitet, då sena ändringar på produkten ofta inte är optimala ur 
kvalitetssynpunkt.    
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Figur 4 De nödvändiga områden som ingår i utvecklingsprocessen från koncept till färdig produkt [22].  
 
 
I traditionell produktutveckling avsätts vanligen en liten del av utvecklingstiden till att 
definiera produkten. Konstruktionsfasen påbörjas tidigt och en stor del av utvecklingstiden 
åtgår till att konstruera och omkonstruera produkten. Nyckeln till att minska ledtider är att 
tydligt definiera produkten innan konstruktionsarbetet påbörjas, något som kräver att många 
avdelningar deltar i arbetet innan konstruktionsfasen inleds. En förenklad bild av de olika 
faserna i traditionell produktutveckling är att planera, konstruera, kontrollera och 
omkonstruera produkten. Concurrent Engineering innebär snarare att många avdelningar 
tillsammans genererar ett koncept, godkänner, utvecklar och slutligen implementerar en 
produkt som uppfyller uppsatta mål. Detta arbetssätt innebär oftast färre 
konstruktionsändringar samt att produkten har färre fel vid produktionsstart, faktorer som 
medför lägre produktutvecklingskostnader, se figur 5. Huvudtanken är att utvecklingen inte 
bara ska utföras av tekniska avdelningar, utan att även exempelvis produktions-, inköps- och 
eftermarknadsavdelningarna ska vara deltagande i att definiera produkten för att på bästa sätt 
producera en produkt som är anpassad till kundens krav [23, 24].  
 

 
Figur 5 Ett exempel på konstruktionsändringar som funktion av tiden för en amerikansk bil, framtagen med 
hjälp av traditionell produktutveckling, och en japansk bil, framtagen med hjälp av Concurrent Engineering 
[25]. 
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Då Concurrent Engineering innebär stor interaktion mellan avdelningar medför det att stora 
mängder information utbyts inom företaget. För att göra det möjligt att arbeta enligt konceptet 
Concurrent Engineering, och därmed kostnadseffektivisera verksamheten, måste skapad 
produktinformation hanteras på ett effektivt sätt. Ett sätt att hantera information rörande 
produkter och processer samt underlätta kommunikationen mellan avdelningar, för att stödja 
Concurrent Engineering som arbetssätt, är att använda sig av PLM, Product Lifecycle 
Management. PLM kan hjälpa företaget att kostnadseffektivisera sin verksamhet genom att 
[18]: 

 
• Leverera mer innovativa produkter och tjänster. 
• Reducera kostnader. 
• Höja kvaliteten på produkter och tjänster. 
• Korta ner ledtider. 
• Etablera nära och djupa kundrelationer. 

 
I figur 6 visas några av de effekter som användningen av PLM kan ha på en verksamhet, 
exempelvis reducerade kostnader, kortare ledtider och ökad vinst. 
 
 

 
 

 
 
Figur 6 Den övre bilden visar en typisk kurva över lönsamheten för en produkts livscykel. Den nedre bilden 
visar en förflyttning av kurvan till vänster vilket är målet med PLM och produktfokuserade investeringar [17].  
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4.2 PLM – Product Lifecycle Management 
PLM, Product Lifecycle Management, har uppstått ur begreppet PDM, Product Data 
Management, som växte fram i mitten av 1980-talet. Det rådde då stor förvirring kring vad 
hantering av produktrelaterad information skulle kallas men då denna typ av information 
alltmer blev känd som produktdata blev PDM, med tillhörande PDM-system, ett passande 
begrepp [18]. Med tiden infördes fler begrepp vilka hanterar information som finns på 
företaget och det övergripande begreppet PLM växte då fram. PDM är numera enbart en 
grundläggande del i det bredare begreppet PLM vilket mer ses som en affärsstrategi och 
tillsammans med ERP1, SCM2 och CRM3 utgör en grund för företaget. CIMdata definierar 
PLM som [18]: 
 

• En affärsstrategi som applicerar ett antal affärslösningar vilka stödjer skapandet, 
hanteringen, spridningen samt användandet av produktinformation. 

 

• Stöd för hela företaget samt dess kunder och leverantörer. 
 

• Tillämpas från koncept till slutet på produktens eller fabrikens liv. 
 

• Integrerar människor, processer, affärssystem och information. 
 
Det PDM-system som under 1980-talet endast var utformat för att sköta hantering av CAD-
filer mellan olika program [26], utvecklades i samband med att begreppet PLM växte fram 
och numera pratas det mest om PLM-system. Ett PLM-system är en stor del av PLM och det 
ska, till skillnad från ett PDM-system, även stödja koncept-, design-, planerings-, 
produktions- och underhållsstadierna i produktens livscykel ända fram till dess avveckling. 
PLM-system samlar produktinformation och gör den åtkomlig för alla inom organisationen 
via olika verktyg, från CAD-system till webbaserade verktyg [27]. De viktigaste funktionerna 
i ett PLM-system kan sammanfattas i följande punkter [28]: 
 

• Hantering av artiklar, artikeldata och dokument samt produktstrukturer för 
avdelningarna konstruktion, produktion och reservdelshantering.  

 

• Funktioner för granskning, godkännande och frisläppande av underlag. 
 

• Hantering av krav och kravdokument samt versionshantering. 
 

• Elektronisk ärendehantering. 
 

• Möjligheter till integration med CAD-system och affärssystem. 
 
PLM kan inte uppnås enbart genom teknologi, minst lika viktigt är förändringar i processer 
och rutiner inom alla delar av företaget [29]. Det är viktigt att förstå den breda innebörden av 
PLM och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Den största svårigheten för många 
företag är inte själva implementeringen av PLM-systemet utan att förmedla behovet och 
nyttan av PLM till alla inom organisationen. En lyckad implementering av PLM förutsätter att 
företagsledningen är insatt i dess betydelse och ställer sig bakom beslutet [17]. 
 

                                                           
1 Enterprice Resource Planning. 
2 Supply Chain Management. 
3 Customer Relationship Management. 
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PLM möjliggör effektiva produkt- och processförändringar samt underlättar tvärfunktionellt 
arbete genom att eftersökt information lättare hittas, se figur 7. Tyst kunskap1 är dock svår att 
dokumentera och distribuera med hjälp av ett datasystem. Det är därför viktigt att poängtera 
att trots att ett PLM-system underlättar spridningen av information så är muntlig 
kommunikation fortfarande viktig [30]. 
 

 
Figur 7 Bilden till vänster visar en datasystemmiljö utan ett PLM-system. Pilarna illustrerar en användares 
sökväg då hon vill ha information som finns på andra avdelningar. Den högra bilden visualiserar hur ett 
gemensamt PLM-system samlar information på företaget och gör den lättåtkomlig för alla avdelningar.  

 

4.3 Egenutvecklade och kommersiella datasystem 
Vanligtvis använder industriföretag två olika sorters datasystem, egenutvecklade och 
kommersiella. De egenutvecklade datasystemen handhar ofta det interna informationsflödet 
som är individuellt för varje företag, medan kommersiella datasystem används inom mer 
generella områden som inte är företagsspecifika. Fördelen med egenutvecklade datasystem är 
att de på ett effektivt sätt kan anpassas till företagets produkter och 
produktutvecklingsprocesser. Ytterligare en fördel är att egenutvecklade datasystem kan 
utvecklas och anpassas vartefter nya behov uppstår på företaget, samt när brister med 
datasystemet upptäcks. På detta sätt får företaget med tiden ett datasystem som är väl anpassat 
till företagets processer, produkter och arbetssätt. Kommersiella datasystem är sällan så 
skräddarsydda som egenutvecklade datasystem [31].  
 
Nackdelen med datasystem som är anpassade till företagets specifika behov är att de är 
mycket dyra att utveckla och framförallt att underhålla. En blandning av egenutvecklade och 
kommersiella datasystem för med sig stora kostnader. Det är både svårt och dyrt att anpassa 
egenutvecklade datasystem när de kommersiella datasystemen uppdateras eller när en ny 
version ges ut. De flesta företag har inte tillräckliga resurser för detta ändamål. Även om 
resurser finns är det vanligt att ett företags datasystemarkitektur består av en blandning av 

                                                           
1 Tyst kunskap innefattar bland annat relationer, normer, värderingar och erfarenheter [30]. 
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egenutvecklade och kommersiella datasystem [31]. Det är exempelvis inte ekonomiskt 
försvarbart att utveckla ett eget CAD-system då dessa inte behöver anpassas till företaget på 
samma sätt som datasystem vilka hanterar information.  
 
Ett alternativ till att utveckla egna datasystem är att använda något av det hundratal 
kommersiella PLM-system som finns på marknaden för att lösa företagets 
informationshantering. Ett par av de största är PTC Windchill, MatrixOne eMatrix, Dassault 
Systemés ENOVIA och UGS TeamCenter [31]. Genom att använda och anpassa utvalda delar 
av dessa PLM-system kan företaget få ett relativt välanpassat informationshanteringssystem 
utan att själva avsätta resurser till att utveckla och upprätthålla ett eget.    
 
Det är inte ovanligt att ett företag som har ett egenutvecklat informationshanteringssystem 
som existerat under många år kommer till den punkt då det blir för dyrt eller avancerat att 
utföra vidare anpassningar till kommersiella datasystem. Företaget står då inför två val, att 
satsa ytterligare resurser på att försöka anpassa sitt egna datasystem eller att byta datasystem. 
Det kan vara svårt för systemansvariga, som lagt ner mycket tid på att utveckla ett datasystem, 
att inse att den bästa lösningen är att byta datasystem. När detta beslut väl är taget väntar ett 
stort arbete med att anpassa det nya datasystemet till den gamla systemmiljön. Processen att 
byta ut en del av ett företags datasystemmiljö underskattas ofta. Ett PLM-system kan liknas 
vid ett hjärta i systemmiljön och att byta ut detta är lika omfattande som en 
hjärttransplantation. Den stora arbetsinsatsen ligger inte i själva operationen utan i 
förberedelserna, att hitta ett hjärta som passar och rehabilitering efter operationen. På liknande 
sätt ligger inte det största jobbet i själva införandefasen av det nya PLM-systemet utan i 
förstudier, att hitta ett PLM-system som kan motsvara företagets behov samt anpassningar när 
det nya PLM-systemet har satts i bruk [32]. 

4.4 Associativa länkar 
De flesta CAD-system innehåller idag associativa länkar. Ett associativt beroende innebär att 
om en förändring utförs på ett dokument eller en modell som är associativt länkat till ett annat 
dokument eller modell så överförs förändringen helt eller delvis automatiskt1. Om exempelvis 
två 3D-modeller har en associativ länk mellan sig innebär det att om en geometriförändring 
görs på den ena 3D-modellen överförs denna ändring till den andra 3D-modellen. Dessa 
länkar är ett mycket kraftfullt hjälpmedel för konstruktörer då de gör det möjligt att få en bra 
förståelse av en konstruktionsändrings konsekvens på en artikel eller produkt. Denna funktion 
är ett viktigt stöd för att optimera produkters funktion, tillverkningsprocess och totala kostnad 
under konstruktionsprocessen [33, 34]. Länkarna bidrar till att färre konstruktionsfel uppstår 
och det blir lättare att tidigt hitta fel. Tidigt upptäckta fel leder till kortare ledtider, sänkta 
utvecklingskostnader och en högre produktkvalitet.  

4.5 Produktstruktur 
En produktstruktur beskriver den ofta hierarkiska inbördes relation mellan en grupp objekt 
som tillsammans bygger upp en produkt. En produkts struktur kan beskrivas ur olika 
synvinklar, exempelvis ur system-, funktions- eller komponentperspektiv [35]. 
Produktstrukturens syfte avgör vilka delar som ska ingå samt vilka relationer de har 
sinsemellan. Det är viktigt att vara observant då uttrycket produktstruktur ibland används då 
komponentstruktur vore en mer korrekt benämning. Två välkända varianter av 

                                                           
1 I vissa fall ges endast en indikering om att en ändring har skett som måste accepteras för att ändringen ska slå 

igenom. 
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produktstruktur är MBoM1, som beskriver strukturen av komponenterna i den ordning 
produkten monteras, och EBoM2 som beskriver strukturen enligt hur den konstrueras.  
 
Scanias produktstruktur består av endast en produkt med nästintill oändligt många varianter. 
Det innebär att en lastbil och en buss är två varianter av samma produkt. Anledningen till 
denna beskrivning är att Scania i stor utsträckning använder sig av moduler vilket innebär att 
varianterna buss och lastbil innehåller vissa lika delar. Hur Scanias produktstruktur ser ut 
beskrivs närmre i kapitel 5. 

4.6 Produktdatamodell 
Begreppet produktdatamodell är relativt nytt och har därför ännu ingen allmänt gällande 
definition. Nedan redogörs för den definition på produktdatamodell som kommer vara 
gällande i denna rapport. 
 
Enligt Nationalencyklopedin är definitionerna för modell och produktdata följande [36]: 
 
Modell:  I vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en representation av 

ett fenomen.   
 

Produktdata: Produktdata är till exempel krav på produkten, produktens utformning 
och tillverkningssätt, emballage, handböcker, service-, reparations- och 
destruktionsanvisningar och marknadsföringsdokument.   

 
Jarmo Laitinen menar i sin doktorsavhandling att en produktdatamodell är ett 
begreppsmässigt schema som strukturerar den nödvändiga information som behövs för att 
beskriva en fysisk produkt, konstruerad och tillverkad av en människa [37]. 
 
I ett stort projekt som pågår på Scania används följande definitioner [38]: 
 
Produktmodell: En ”ritning” över alla sammanhang vi behöver se produkten i. Reglerar 

vilka objekt- och strukturtyper som kan förekomma. 
 
Produktdata: En delmängd av produktbeskrivningen, den del som beskriver objekten. 

Är en realisering av objektmodellen. 
 
Den definition som gäller för denna rapport är, med stöd från ovan nämnda definitioner:  
En schematisk bild över hur produktinformation hanteras. 

                                                           
1 Manufactoring Bill of Materials – lista över de ingående artiklarna i en produkt beskriven hierarkisk enligt hur 

den är monterad. MBoM är specifik för varje produktionsanläggning. 
2 Engineering Bill of Materials – lista över de ingående artiklarna i en produkt, beskriven hierarkiskt enligt hur 

den är konstruerad.  
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5 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras de resultat som tagits fram ur studier av 
Scanias datasystem, ur omvärldsanalys genomförd på fyra stora 
företag samt ur intervjuer gjorda med systemanvändare på Scania. 

5.1 Systembeskrivning 
Scania har en datasystemarkitektur som till största del är egenutvecklad för att på bästa sätt 
tillgodose företagets specifika behov. För att få en bättre inblick i hur de befintliga 
datasystemen samverkar samt hur de kommande datasystemen kommer att samverka krävs en 
grundläggande förståelse av de olika datasystemen, vilket ges i följande avsnitt. 

5.1.1 Spectra  
Spectra är ett egenutvecklat datasystem, byggt på stordatabasmiljön Aros, som hanterar 
Scanias produktstruktur. För att förstå Spectras funktion måste först förfarandet vid en 
kundorder beskrivas, se figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 En kundorders gång via Spectra till lastbil färdig för leverans. Baserad på [39]. 
      

När en kund ska beställa exempelvis en lastbil ställs hon inför ett stort antal val av modell, 
utrustning, färg etcetera. Alla dessa val går genom ett kontrollsystem, SMOFS1. Detta 
datasystem fungerar som ett grovmaskigt nät och kontrollerar att exempelvis vald motor 
passar ihop med vald växellåda. I SMOFS tilldelas varje val en variantkod och resultatet blir 
en lång lista med variantkoder som definierar alla val kunden har gjort. Denna lista med 

                                                           
1 Scanias Maskinella Order och Fakturerings System.  
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variantkoder skickas sedan till Spectra som verifierar att produktvarianten går att bygga samt 
bestämmer ett preliminärt datum för leverans.  
 
Spectra hanterar Scanias produktstruktur och bryter hierarkiskt ner alla byggbara varianter till 
minsta beståndsdel. Produktstrukturen är uppbyggd med tankesättet att företaget endast har en 
huvudprodukt. Med hjälp av olika moduler skapas sedan ett nästan oändligt antal varianter av 
denna produkt. I Spectra kan det historiska utseendet av alla varianter som tillverkats 
visualiseras. Denna funktion är till stor hjälp för bland annat eftermarknad då den exempelvis 
ger relevant information om vilka reservdelar en produktvariant kräver. 
 
I figur 9 illustreras hur Spectra bryter ner Scanias produkt. Under Scanias företagsprodukt 
som är den högsta nivån ligger ett antal produktklasser som består av lastbil, buss samt 
industri- och marinmotorer1. Varje produktklass kan ses ur tre olika produktvyer: systemvy, 
funktionsvy och modulvy. Komponentstrukturen för alla produktvarianter finns under 
modulvyn. Varje produktvariant delas upp i flera delmoduler och längst ner i kedjan ligger de 
artiklar, A2, som alla produkter i grunden är uppbyggda av. De flesta artiklar har ett GP3 
knutet till sig som talar om dess exakta position. Det är även möjligt för en artikel att ha flera 
GP då den kan förekomma flera gånger på samma produkt, exempelvis en fälg.  

 
Figur 9 Produktstrukturens principiella uppbyggnad i Spectra. Källa: Scania. 

                                                           
1 Produktklasserna är fler än tre då exempelvis lastbil är indelad i 4-serien och 5-serien. 
2 Part – benämning på en artikel i Scanias produktstruktur. 
3 Geometry Position – produktklass i Spectra.   
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5.1.2 ModArc 
ModArc1 är Scanias modellarkiv. Datasystemet har Scania, i samarbete med företaget 
Technia, utvecklat och byggt på dataplattformen Matrix. Matrix är i sin tur skapat av företaget 
MatrixOne.  
 
Utvecklingen av ModArc startade i april 1998 och endast ett år senare sattes datasystemet i 
bruk. Anledningen till den påskyndade implementeringen var oron för datarelaterade problem 
i samband med millenniumskiftet. Detta medförde att datasystemet inte var helt genomarbetat 
när det började användas och många justeringar gjordes i efterhand. ModArc utvecklades från 
början för 2D-användning och därför har man i efterhand varit tvugna lägga in funktioner för 
att ta hand om 3D. ModArc lagrar följande information: 

 
• Produktdokumentation 

Catia v4-filer, både 3D-modeller och 2D-ritningar, samt Saber-filer2.  
 

• Verktygsdokumentation 
CimCAD-filer3, 2D-ritningar av verktyg som används i produktion. 
 

Vid bearbetning av en modell checkas4 modellen ut ur ModArc för att sedan checkas in igen 
då ändringen är gjord. Datasystemet är utvecklat så att data både kan nås direkt från 
gränssnittet i Catia och genom att öppna upp ModArc i ett eget fönster.  
 
ModArc lagrar 2D-ritningar men de kan även hämtas från datasystemet SDA5, se figur 10. 
Endast de senaste ritningsversionerna lagras i SDA, önskas gamla ritningar måste dessa 
hämtas i ModArc. 

 
Figur 10 2D-ritningar kan hämtas antingen från ModArc, där alla skapade ritningar finns, eller från SDA. I 
SDA lagras de senaste ritningsversionerna, gamla ritningar måste hämtas i ModArc. Fördelen med SDA är 
att det har ett mer användarvänligt gränssnitt. 
 

                                                           
1 Model Archive – modifierad version av Matrix som lagrar CAD-filer. 
2 El-scheman som tillsammans med kabeldragningsscheman från Catia v4 bildar så kallade Cable lists. 
3 CimCAD är ett CAD-system som endast hanterar 2D-ritningar. 
4Benämning av förfarandet att hämta eller spara en CAD-modell. 
5 Scania Drawing Archive – lagrar 2D-ritningar. 

ModArc 

Ritningar 
Scania Drawing 

Archive 



Kapitel 5 Resultat 

 20

All information som finns i SDA finns att hämta i ModArc, men många väljer att arbeta i 
SDA för att användargränssnittet är mer lättanvänt. Detta är ett problem då SDA inte alltid är 
pålitligt, ett exempel på detta är följande: 
 

 SDA uppdaterar och sparar alltid sista versionen av en 2D-ritning. Om en ritning 
innehåller tre blad och det sista bladet tas bort i samband med en uppdatering, så 
kommer SDA tro att det sista bladet på den tidigare versionen inte är ändrad. Det 
sista bladet kommer alltså att förbli oförändrat i den sista versionen istället för 
borttaget som det var tänkt. Resultatet blir att det i SDA ser ut som att den sista 
ritningsversionen (liksom den tidigare) innehåller tre blad när den i själva verket 
endast innehåller två.  

 
För att undvika detta finns det planer på att göra om SDA så att filer hämtas direkt från 
ModArc istället för att lagra filer i SDA, med andra ord behålls SDAs användargränssnitt men 
informationen hämtas direkt från ModArc.  

5.1.3 Catia  
Catia är ett CAD-program utvecklat av Dassault Systèmes som marknadsförs och distribueras 
av IBM. Scania befinner sig just nu i processen att uppgradera sitt CAD-system från Catia v4 
till Catia v5. Även CAD-programmet CimCAD, som idag används av verktygsberedare på 
Scania, kommer att ersättas av Catia v5. Catia v4 och Catia v5 skiljer sig markant från 
varandra i både uppbyggnad och arbetssätt. Nedan beskrivs de viktigaste skillnaderna mellan 
Catia v4 och Catia v5.  
 
Det första användaren lägger märke till är skillnaden på gränssnittet i Catia v4 jämfört med 
Catia v5. Catia v4 är utvecklat för UNIX medan Catia v5 är byggd främst för Windows NT. 
Detta ger Catia v5 ett mer lättanvänt, Windows-likt, gränssnitt uppbyggt av ikoner istället för 
text, se figur 11 och 12. Att Catia v5 har en högre prestanda än Catia v4 är också något som 
märks tydligt.  
 
En annan fördel med Catia v5 är dess förmåga att ha flera Parts1 eller fönster aktiva samtidigt. 
Innebörden av detta är att användaren kan konstruera eller göra förändringar på mer än en 
Part i en konstruktionsomgivning vilket ger ökad förståelse och minskar antalet felaktiga 
konstruktioner. I Catia v4 består konstruktionsomgivningen endast av skalmodeller2 som inte 
kan redigeras. Ytterligare en fördel med Catia v5, jämfört med Catia v4, är att det är lättare att 
använda den funktion som uppdaterar konstruktionsomgivningen då en artikel har förändrats. 
Risken om denna funktion inte används är att någon annan konstruktör har gjort förändringar 
på ingående artiklar i konstruktionsomgivningen under arbetets gång. Detta kan leda till 
interferens vilket inte upptäcks förrän modellen checkas in. 
 

                                                           
1 Catiaspecifik nomenklatur för komponent. 
2 En skalmodell visar endast ytan av en modell vilket gör att den tar mindre lagringsutrymme och blir lättare att 

hantera. På en skalmodell kan inga ändringar utföras. 
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Figur 11 Bilden visar gränssnittet i Catia v4. Till höger i fönstret visas funktionsknapparna och till vänster, i 
ett separat fönstret, listas modellens ingående delar. 

 
 

                                                     
 

Figur 12 Bilden visar gränssnittet i Catia v5. Till höger i fönstret visas funktionsknapparna och till vänster 
modellens strukturträd. 

  Struktur 
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Vidare finns det i Catia v5 större möjlighet för konstruktören att själv utföra 
interferensanalyser direkt under konstruktionsarbetet än i Catia v4. Det är ännu inte beslutat i 
hur stor omfattning denna funktion kommer att användas på Scania då regelbundna 
interferensanalyser idag utförs i GEO1.  
 
I Catia v5 finns möjligheten att skapa en Product2 av flera Parts. Olika Parts kan även skapas 
från grunden i samma fönster vilket ger en bättre överblick av helheten och förenklar 
konstruktionsarbetet. Sammanställningen kan sedan sparas ner och kallas då för en 
CATProduct. Idag är det inte bestämt i hur stor utsträckning Scania kommer att använda sig 
av denna funktion då strukturen i Spectra bygger på enskilda komponenter.  
 
I Catia v4 positioneras alla ingående artiklar i en sammanställning med koordinater i ett 
referenskoordinatsystem. I Catia v5 placeras istället artiklar i förhållande till varandra med 
hjälp av fästvillkor och låser på detta sätt inte artiklarna med positioner i ett tredimensionellt 
koordinatsystem. Denna metod för med sig att positioneringen blir mer överskådlig och risken 
att artiklar hamnar på fel plats minimeras. I Scanias fall kommer fästvillkoren, som 
konstruktören satt upp, försvinna när modellen checkas in i GEO för att ersättas av 
koordinater i Spectra.  Denna process påverkar inte konstruktörens arbete utan sker endast för 
att strukturen i Spectra ska bli korrekt. En funktion som underlättar förändringsarbetet och 
minskar antalet felaktiga modeller är en inbyggd associativitet i operationerna. Konsekvensen 
av associativiteten blir att då en förändring görs på en artikel uppdateras den i alla 
sammanställningar där artikeln ingår. Denna funktion ger helt nya möjligheter att förstå 
konsekvensen av en konstruktionsändring.   
 
En annan funktion i Catia v5 som underlättar användarens arbete är att en CATPart kan 
kopieras in i en CATProduct på samma sätt som exempelvis ett textstycke i Word3. 
Valfriheten finns att antingen skapa en fysisk kopia eller en länk till den sparade artikeln för 
att behålla associativiteten med den ursprungliga artikeln. 
 
När en modell sparas i Catia v4 skapas en *.model-fil som innehåller all information om 
modellen, exempelvis 2D-ritning, 3D-fil och textdokument. Då en modell sparas i Catia v5 
skapas istället flera fristående filer. Exempel på dessa är CATProducts, som innehåller 
strukturen över de Parts som ingår, CATParts, vilka innehåller själva 3D-modellerna samt 
CATDrawings som innehåller 2D-ritningarna. Detta är exempelvis användbart vid skapandet 
av en sammanställningsritning av flera Parts. Eftersom 2D-ritningen sparas i en egen fil kan 
den skapas utan att 3D-modellen måste sparas vilket innebär att dubbellagring undviks. I 
Catia v4 görs detta genom att 3D-modellerna för varje Part hämtas in och sparas i en 
sammanställningsmodell för att på så sätt få fram en 2D-ritning. Ritningen är därmed knuten 
till sammanställningsmodellen och kan därför inte existera utan 3D-modellen. 
 
I Catia v5 skapas under arbetets gång en tydlig struktur över produkten som konstrueras. 
Exempel på information som strukturen innehåller är: 

                                                           
1 Dataapplikation och arbetssätt som integrerar Catia och Spectra, beskrivs närmre i kapitel 5.1.4. 
2 Sammanställning av komponenter.   
3 Gäller endast då Catia v5 körs på en PC med Windows. 
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• Vilka artiklar som ingår i sammanställningen. 
 

• Fästvillkor mellan ingående komponenter. 
 

• Information om en artikels instans (till exempel fäste höger eller fäste vänster). 
 

• Referensinformation om en artikel, det vill säga förklaring i ord vad artikeln 
egentligen är (fäste höger). 

 

• Applikationsdata vilken kan vara kinematisk, till exempel test för att se om en artikel 
går att montera i ett visst utrymme. 

 
Denna struktur finns tillgänglig i Catia-fönstret och är till stor hjälp under 
konstruktionsarbetet, se figur 12. Exempelvis kan fästvillkor mellan ingående artiklar tas bort 
direkt i strukturen. Även i Catia v4 finns struktur tillgänglig, men i ett separat fönster, se figur 
11. Denna struktur innehåller däremot inte lika mycket information som i Catia v5 och det går 
inte heller att redigera modellen direkt i strukturträdet.  

5.1.4 GEO 
För att knyta samman information från Catia v4 och Spectra används GEO som är utvecklat 
på Scania. I framtiden kommer GEO att knyta samman information från Catia v5 och Spectra 
se figur 13.  
 

 
Figur 13 Till vänster visas hur datasystemmiljön ser ut innan uppgraderingen av systemen. GEO sammanför 
Spectra och Catia v4 medan ModArc och Catia v4 direkt kan utbyta information med varandra. I framtiden 
kommer GEO istället att sammanföra Spectra och Catia v5. Dessutom kommer Enovia LCA att samverka 
direkt med både Catia v5 och Spectra.  

 
GEO är egentligen inte ett datasystem utan är snarare ett arbetssätt och en dataapplikation 
som integrerar Catia och Spectra vilket bidrar till ökad produktkvalitet. Med hjälp av GEO 
samanförs artikelmodellen som är sparad i ModArc med artikelns geometriska placering 
enligt de koordinater som är lagrade för artikeln i Spectra. En tredimensionell och geometrisk 
korrekt modell över flera artiklar kan på så sätt simuleras i Catia för att ge en visualiserad bild 
av produkten. Detta medför stora möjligheter för kvalitetssäkring, exempelvis kan DMU:er1 
skapas för att genomföra interferensanalyser och se om artiklar krockar. 
 
För att maximera nyttan av GEO bör det användas kontinuerligt under hela 
produktutvecklingsarbetet. Beskrivningen nedan redogör för den tänkta arbetsordningen för 
en konstruktör som använder GEO. Tyvärr använder sig inte alla avdelningar av detta 

                                                           
1 DMU (Digital Mock-Up) är en digital prototyp av produkten. 
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arbetssätt vilken komplicerar arbetet i många fall. Scanias mål är att alla medarbetare ska följa 
detta flödesschema. 
 

1. Konstruktören går till sin produktsamordnare1 och får, baserat på sitt ECO-nummer2, 
ett artikelnummer. Hon får också en GEO-positionering som vid utdelandet är satt till 
(0, 0, 0). Detta markerar att konstruktören har tillåtelse att konstruera en detalj samt 
positionera den i GEO. 

 
2. Produktsamordnaren lägger in de aktuella artiklarna för giltig variant i 

produktstrukturen, Spectra. 
 

3. Direkt när konstruktören har börjat rita på en detalj i Catia ska hon publicera denna i 
GEO för att visa andra konstruktörer ungefär hur stort utrymme detaljen kräver samt 
dess ungefärliga placering. Konstruktören bör helst redan innan modellen påbörjats 
reservera utrymme. Detta förhindrar missförstånd och kollision vid senare 
konstruktionsarbete.  

 
4. Varje förfining av den påbörjade detaljen uppdateras sedan i GEO. Detta bör ske vid 

varje ändring av detaljen.  
 
Något som alla konstruktörer ska ha i åtanke är: ”modeller som inte syns i GEO finns inte”. 

5.1.5 Enovia LCA 
Enovia LCA är ett PLM-system som är utvecklat av Dassault Systèms och distribueras av 
IBM. Detta avsnitt redogör för de olika användargränssnitt som finns i Enovia LCA samt hur 
systemet beskriver strukturer. Dessutom förklaras hur Enovia LCA interagerar med ett 
tillhörande CAD-program och hur den genererade informationen sparas i systemet.  
 
Enovia LCA har tre olika användargränssnitt vilka beskrivs nedan:  
 

• Java-klienten, den ”Tjocka Klienten”3. Detta gränssnitt innehåller Enovia LCAs 
samtliga funktioner och kräver att både Enovia LCA och Catia v5 används 
samtidigt. 

 

• VPM Navigator är det gränssnitt som kan användas direkt från Catia v5 och 
kommer därför främst att användas av konstruktörer. Funktionerna i Enovia 
LCA nås från Catia och det räcker därför med att CAD programmet är öppet. Än 
så länge innehåller dock VPM Navigator inte Enovia LCAs samtliga funktioner 
vilket gör att det i dagsläget inte räcker att enbart ha detta gränssnitt.  

 

• LCA-Navigator, den ”Tunna Klienten”4, är ett webbaserat gränssnitt där enbart 
läsversioner kan öppnas. Denna klient kommer troligtvis att användas för 
godkännandeprocesser och vid andra tillfällen då inga ändringar ska göras. Det 
är även möjligt att det här i framtiden kommer att finnas ett dokumentarkiv där 
alla dokument, exempelvis Word-dokument, som berör produkten kan sparas. 
Idag sparas dessa i Scanias filarkiv som saknar struktur vilket gör att det är svårt 
att hitta önskat dokument5. 

                                                           
1 Produktsamordnaren är den person som har till uppgift att bygga produktstrukturen. 
2 ECO (Engineering Change Order) är ett underlag för en teknisk förändring på en produkt. 
3 Enovia-specifikt uttryck för Java-klienten. 
4 Enovia-specifikt uttryck för LCA-Navigatorn. 
5 En tillfällig lösning håller nu på att tas fram. DocArc, som är skapat i Matrix, ska implementeras vid årsskiftet. 
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PLM-Systemet beskriver produktstruktur genom att använda tre olika produktklasser som är 
hierarkiskt relaterade till varandra: 
 

• PCR – Product Class Root är den högsta instansen. Här finns ingen egentlig 
information om produkten utan den beskriver endast inbördes struktur. 

 

• PC – Product Class är klassen under PCR. Varje PC kan i sin tur innehålla flera 
PC för att arbeta sig ner i strukturen. 

 

• PRC – Product Root Class är den lägsta instansen. Först här återfinns 
information om själva produkten. Denna produktklass innehåller artiklar under 
vilka all information om den givna artikeln lagras. Även information om den 
givna artikelns omgivning lagras i PRC och kan läsas upp och visualiseras för att 
underlätta konstruktionsarbetet1.  

 
Det är dock inte nödvändigt att använda sig av alla produktklasser, det är exempelvis möjligt 
att knyta an PRC direkt under PCR. I figur 14 nedan beskrivs hur dessa produktklasser skulle 
kunna appliceras på Scania.  

 
Figur 14 Fiktivt exempel på hur Scanias komponentstruktur skulle kunna se ut i Enovia LCA. 

 
Den lägsta instansen i Enovia LCA, PRC, innehåller som figur 14 visar en artikel. Med en 
artikel menas ett artikelnummer med tillhörande metadata, artikeln har i sin tur dokument 
knutna till sig. Exempel på sådana dokument är CAD-filer samt tillhörande dokument såsom 
monteringsbeskrivningar och dokument från avdelningarna för inköp och service, se figur 15.  

                                                           
1 Hur omgivningen läses in beskrivs längre fram i avsnittet. 
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Figur 15 Schematisk bild över den information som tillhör en artikel som lagras i PRC.   

 
Arbetet som görs i CAD sparas ner i Enovia LCA, enkelt beskrivet delas informationen upp 
och sparas i tre olika fack. Då en CATProduct har konstruerats i Catia v5 och ska sparas så 
bryts den ner i dess beståndsdelar och varje CATPart sparas för sig1, ingenting sparas alltså i 
CAD-programmet. Strukturen, som beskriver vilka artiklar som ingår samt hur de förhåller 
sig till varandra, sparas i ett fack. I ett annat fack sparas artikelnummer samt metadata om 
artikeln. Dokument och modeller som tillhör artikeln sparas i ytterligare ett fack. Detta 
illustreras i figur 16.  Då en CATProduct ska genereras i Catia så uppger konstruktören först 
en gällande struktur. Strukturen för den givna modellen anger vilka artikelnummer som ska 
ingå och i vilken ordning de ska förekomma. Varje artikel har i sin tur dokument knutna till 
sig och representationsdokumenten, 3D modellerna, öppnas då upp i Catia.  

                                                           
1 Det förhåller sig inte alltid på detta sätt vilket beskrivs längre ner i detta avsnitt. 
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Figur 16 Illustration över hur information sparas i Enovia LCA. Strukturen för en CATProduct, som 
beskriver vilka artikelnummer som ingår samt hur de förhåller sig till varandra, sparas enkelt beskrivet i ett 
fack. Artikelnumren med tillhörande metadata är i sin tur sparade i ett annat fack och CATParts samt övriga 
dokument som tillhör varje artikel sparas i ett tredje. Om en CATProduct ska läsas upp i Catia v5 så hämtas 
informationen från Enovia LCA, ingenting finns alltså sparat i Catia. Källa: Scania.  

 
Modellers struktur sparas, som beskrivs ovan, i ett eget fack i Enovia LCA men det finns även 
en indelning inom det facket, se figur 17. De färdiga strukturer som finns i Spectra, som 
används vid nedbrytning1 av produkten för att få fram en konstruktionsomgivning, kommer 
att sparas i Referenced Structure. Dessa nedbrytningar kommer att hämtas från Spectra och 
sparas ner i Enovia LCA, ungefär 300 olika produktvarianter kommer förmodligen att finnas 
sparade. Om konstruktören vill ha en variant som inte redan finns i Enovia LCA får hon själv 
göra en nedbrytning i Spectra på samma sätt som det görs idag. Den nya varianten sparas 
sedan i Enovia LCA för att bli lättillgänglig för kommande användare, detta gör att innehållet 
i Referenced Structure kommer att utökas med tiden. Det kommer dock att läggas in en 
funktion vilken tar bort strukturer som inte har använts på länge. Varje konstruktör kommer 
även att ha en egen lagringsplats där tillfälliga modellstrukturer kan sparas, en såkallad WP2. 
Det är ännu inte bestämt om konstruktörerna ska få tillgång till varandras WP eller om ett 
gemensamt arkiv för WP ska inrättas där ofullständiga konstruktioner kan delas. Eftersom 
avdelningarna för verktygsberedning och rigg arbetar med andra produkter, och därmed andra 
strukturer, kommer även de avdelningarna att ha varsin egen lagringsplats för sina strukturer. 
För att säkerställa att de refererade strukturerna är aktuella kommer de regelbundet att 
uppdateras från Spectra.  

                                                           
1Att genom olika val ta sig ner i komponentstrukturen för att slutligen nå den produktvariant som eftersöks.   
2 Work Product 
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Figur 17 Illustration över de olika sorters strukturer som sparas i Enovia LCA. Det är ännu inte bestämt om 
konstruktörerna ska ha tillgång till varandras WP eller om ett gemensamt arkiv ska finnas för delning av 
ofärdiga konstruktioner. 

 
Det är inte bestämt ännu om uppdateringen av Referenced Structure kommer att ske 
automatiskt eller om konstruktören själv får gå in i Spectra och begära en uppdatering vid 
behov. Oavsett om de refererade strukturerna uppdateras automatiskt eller inte så kommer 
konstruktörernas Work Products behöva uppdateras manuellt. Då en förändring har skett i 
Reference Structure så kommer detta att indikeras i WP och konstruktören kan då välja att 
uppdatera sin omgivning. 
 
I Catia v5 finns det två olika sätt att spara modeller och de två alternativen innebär olika 
möjligheter. Konstruktören väljer1 om informationen som tillhör modellen ska sparas i så 
kallad Explode Mode, eller som Publications Exposed. Om informationen sparas i Explode 
Mode sker lagringen i Enovia LCA enligt beskrivningen ovan2, vilket möjliggör följande: 
 

                                                           
1 Scania kommer förmodligen att införa en standard för när modeller ska sparas i Part respektive Document. 
2 Struktur, artikelnummer och dokument för en CATProduct sparas var för sig i Enovia LCA, ingenting sparas i 

Catia. 
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- Ur komponentstrukturen i Enovia LCA är det möjligt att välja vilken/vilka artiklar 
som ska läsas upp i CAD-programmet. Alla delar av den totala produkten behöver 
alltså inte läsas upp då endast ett par är av intresse. 

 
- Det är möjligt att lägga till och ta bort CATParts direkt i PLM-systemet. Hela 

produkten behöver alltså inte först öppnas i Catia för att därifrån ta bort en Part, 
exempelvis en skruv eller ett fäste, utan detta kan göras direkt i Enovia LCA.  

 
- En funktion i Enovia LCA, kallad tidseffektivitet, gör det möjligt att på en 

CATPart lägga till information, exempelvis att en viss Part ska ersätta en annan 
vid ett givet datum. 

 
Det finns däremot tillfällen då det inte är möjligt att spara informationen i Explode Mode, 
exempelvis då en CATProduct innehåller information om de ingående artiklarnas samverkan. 
Som det är beskrivet ovan sparas produktens struktur, ingående artikelnummer samt ingående 
dokument var för sig. Då modellen innehåller såkallade Applications, det vill säga 
information som påverkar flera artiklar i modellen såsom kinematik, kan de alltså inte sparas i 
Explode Mode.  
 
I dessa fall är det mer lämpligt att spara modellen som Publications Exposed vilket innebär att 
det sparas i form av något som kallas Black Box. All information gällande modellen sparas 
ner i Catia v5, endast en fil som anger var informationen kan hämtas sparas i strukturen i 
Enovia LCA, se figur 18. Resultatet blir att innehållet i en Black Box inte kan ses i Enovia 
LCA, först när det öppnas upp i Catia kan informationen läsas och redigeras. Till skillnad från 
information som är sparad i Explode Mode är det alltså inte möjligt att göra förändringar 
direkt i PLM-systemet. 
 
 

 
Figur 18 Strukturträd i Enovia LCA över en modell skapad i Catia. Ingen struktur finns över innehållet i 
Black Box utan denna indikerar endast att strukturen finns tillgänglig i Catia. 
 
När information om en modell sparas i Black Box går det alltså inte att följa dess struktur i 
Enovia LCA. Genom att spara modellen i så kallad Expose Mode går det däremot att följa 
strukturen av en modell, som innehåller Applications, i Enovia LCA på samma sätt som då 
information sparas i Explode Mode. Själva modellen kommer dock fortfarande sparas i Catia 
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vilket innebär att det inte går att direkt i Enovia LCA göra förändringar på informationen. Ska 
något ändras så måste modellen först läsas upp i Catia v5.  
 
Det finns dock möjlighet att spara vissa Applications som Explode Mode. Dessa sparas då i ett 
så kallat Technological Package, TP, som lagras i strukturen för en CATProduct i Enovia 
LCA. 
 
En visualisering av begreppen ovan återges i figur 19.  
 
 

 
Figur 19 Det finns två alternativ för att spara modeller i Catia v5. Om modellen sparas i Explode Mode sparas 
modellens beståndsdelar och dess struktur direkt i Enovia LCA, ingenting sparas i Catia. Innehåller modellen 
Applications, såsom kinematik, sparas modellen som Publications Exposed vilket innebär att informationen 
lagras i Catia. I Enovia LCA representeras då modellen i form av en såkallad Black Box vars innehåll inte 
kan ses från Enovia LCA. Modeller med Applications kan även sparas som Expose Mode vilket har samma 
funktion som Black Box men där strukturen på modellen kan ses i Enovia LCA, detta alternativ 
rekommenderas dock inte av tillverkarna. Källa: Anonym. 

 
Att spara en modell som Publications Exposed, istället för Explode Mode, innebär att den inte 
påträffas i en analys över var en specifik artikel ingår, oavsett om artikeln ingår där eller inte. 
Analyseras istället vad dokumentet för artikeln påverkar, så kommer dokumenten för de 
modeller där artikeln ingår (Black Box) att pekas ut. För att vara säker på att hitta alla ställen 
där en särskild artikel finns bör det alltså göras två analyser, en som undersöker vad artikeln 
ingår i och en som granskar vad dokumentet för artikeln påverkar. 
 
Det är idag inte möjligt att titta på historiken på en produkt i Enovia LCA, denna funktion 
togs bort på grund av att det då skapas många instanser som saktar ner programmet. Det är 
alltså endast den senaste versionen av en produkt som finns sparad. Detta berör dock inte 
Scania avsevärt eftersom Spectra lagrar produktens komponentstruktur och i Spectra finns 
möjligheten att göra en historisk nedbrytning som sedan kan läsas upp i Catia via Enovia 
LCA. 
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5.2 Benchmarking 
För att få mer kunskap om hur datasystemmiljöer kan se ut har fyra företag besökts. Genom 
intervjuer med personer på företagen som är insatta i företagets PLM-miljö har innehållet i 
följande avsnitt tagits fram. De frågor som använts till intervjuerna återfinns i bilaga 1. 

5.2.1 Företag A 
Företaget 
Företag A tillverkar truckar och är idag marknadsledande inom sitt område. Företaget är 
uppdelat i tre affärsområden som är stationerade i cirka 70 länder, har över 8000 anställda och 
en årsomsättning på ca 13 miljarder kronor.  
 
Produkten  
Företagets produkter består av ett 70-tal huvudvarianter av truckar men ett stort antal 
valmöjligheter på bland annat lyfthöjd, gaffelbredd och gaffellängd gör att totala antalet 
produktvarianter blir betydligt fler. De levererar även tjänster i form av service samt 
uthyrning av truckar.  
 
Datasystem  
Företaget besöktes vid ett tillfälle då det stod inför stora förändringar i dess datasystemmiljö. 
Idag används PDM-systemet Matrix som har anpassats för att tillgodose företagets specifika 
behov. Efter årsskiftet ska flera av datasystemen uppgraderas för att möta de nya behoven på 
företaget och en ny version av Matrix, Matrix 10.6, förs då in.  Dagens CAD verktyg, 
Mechanical desktop, ska bytas ut till Catia v5 och det gällande MRP1-systemet CM2 ska bytas 
ut till ett ERP3-system. I februari 2006 beräknas implementeringen av de nya datasystemen 
vara klar. 
 
Idag finns det inte något datasystem för geometrisäkring eller någon metod som möjliggör 
interferensanalys på företaget, något som inte anses vara aktuellt att införa inom en snar 
framtid. Intervjupersonen, som arbetar med PLM på företaget, anser att det finns viktigare 
saker att ta itu med innan dess. De har inte någon hierarkisk uppbyggnad av deras produkter 
vilket gör det näst intill omöjligt att i datasystemet söka upp en specifik artikel i en produkt. 
För konstruktörerna innebär det att de inte kan få fram vilka omgivningar en viss artikel 
påverkar, något som är nödvändigt då en artikel ska förändras. Det förutsetts istället att 
konstruktörerna är väl bekanta med produkterna så att de känner till alla omgivningar. Detta 
medför att upplärningsperioden för nyanställda blir väldigt lång samt att det ställer till 
problem vid eventuell inhyrning av konsulter. För att lösa detta problem är verksamhetens 
främsta mål nu att på ett bra sätt beskriva och dokumentera dess produktstruktur. De vill få 
produktens CAD-struktur att vara identisk med dess EBoM och om möjligt även identisk med 
dess MBoM. 
 
Eftersom företaget har utvecklingscenter på flera ställen runt om i världen så är det viktigt att 
produktinformationen når ut till alla. För att korta ner tiden det tar att ladda ner stora filer, 
exempelvis 2D-ritningar och 3D-modeller, har de valt att använda sig av två centrala 
databaser samt flera platser för lagring av filer. Den ena centrala databasen finns i Sverige och 
den andra i USA. Metadata om en sökt fil hämtas från de centrala databaserna och filen läses 
sedan upp från det lokala arkivet (file store) på varje utvecklingscenter, se figur 20. De lokala 
lagringsplatserna för datafiler är replikeringar av varandra vilket innebär att alla innehar 
                                                           
1 Material Resource Planning – resursplanering inom tillverkningsindustrin.   
2 Control Manufacturing – ett MRP-system levererat av företaget SinCom. 
3 Enterprice Resource Planning – företagsövergripande resursplanering, en utveckling av MRP. 
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samma information. De centrala databaserna innehåller även skalmodeller som används av de 
övriga anläggningarna, de som inte arbetar med utveckling, då de vill titta på en artikel. 

 
Figur 20 Metadata hämtas från de centrala databaserna i USA eller Sverige. CAD-filen läses sedan upp från 
det lokala arkivet, file store.   

 
Datasystemmiljö  
Nedan beskrivs den datasystemmiljö där företagets produktdatamodell hanteras.  
 
I PLM-systemet Matrix skapas benämningen för en ny artikel och den ges ett artikelnummer. 
Matrix skickar sedan informationen till MRP-systemet CM1 som lagrar artikeln med dess 
tillhörande MBoM. Information rörande artikeln såsom CAD-filer från Catia v5 och ECO 
lagras i Matrix. Detta illustreras i figur 21.  

 
Figur 21 Artikelnummer samt benämning på en ny artikel skapas i PLM-systemet Matrix och sparas sedan i 
MRP-systemet CM tillsammans med artikelns tillhörande MBoM. Filer från CAD-programmet Catia v5 
lagras i Matrix.  

 
Förloppet från beställning till leverans av en färdig produkt börjar med att kunden bestämmer 
sig för vilken produkt hon vill ha. När kunden preciserat vad hon vill ha skickas kundordern 
iväg till konfiguratorn SSA som avgör vilka tekniska krav som sätts på produkten grundat på 
de val kunden har gjort i ordern. När ordern är kompletterad med de tekniska kraven skickas 
den iväg till MRP-systemet CM som skriver ut en MBoM för produkten som slutligen skickas 
till produktion, se figur 22.  

                                                           
1 I Nordamerika används istället ERP-systemet Movex. 
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Figur 22 Processen från order till produktion börjar med att en order görs tillsammans med kunden. 
Konfiguratorn SSA kompletterar sedan ordern med de tekniska krav som gäller den givna ordern. Slutligen 
skickas ordern till MRP-systemet CM där en MBoM skrivs och skickas till produktion.   

5.2.3 Företag B 
Företaget 
Företag B tillverkar fordon för militärt bruk och har 1100 anställda samt en årlig omsättning 
på cirka tre miljarder kronor. Företaget ingår i en koncern med 110 000 anställda.  
 
Produkten  
Företag Bs största produkt är bandvagnar. Hittills finns cirka 11 000 av företagets bandvagnar 
spridda i över 40 länder. Mer än 90 procent av företagets produkter exporteras och endast 
cirka 10 procent levereras till Svenska Försvarsmakten. Den stora andelen export beror på att 
inställningen till att importera försvarsmateriel har ändrats i världen under senare år. Tidigare 
var försvarsindustrin i de flesta länder lokal, men då detta inte längre anses ekonomiskt 
försvarbart tas idag offerter in även från företag utanför landets gränser. Dock har företaget 
ofta krav på sig från sina kunder att material till produkterna måste upphandlas i 
beställarlandet.   
 
Företagets produkter är sällan helt nyutvecklade utan bygger på vidareutvecklingar av tidigare 
modeller. Kunderna, som vanligtvis är försvarsmyndigheten i ett land, lägger ofta stora 
beställningar och ställer krav på särskilda anpassningar av produkten för att passa ihop med 
landets övriga försvarsmateriel. Detta gör att varje stororder ofta resulterar i en ny produkt 
med ett nytt artikelnummer. När rapporten skrivs har cirka 450 olika produktvarianter 
tillverkats. Då trenden går från få kunder med stora ordrar till fler kunder med mindre ordrar 
så ökar produktvariationen. Detta har gjort att en utveckling mot modularisering har påbörjats 
för att på ett effektivt sätt kunna möta kundernas krav. 
 
Företaget tillverkar, och till viss del även utvecklar, sina produkter efter kundorder. Att varje 
variant som de producerar får ett eget artikelnummer gör att det är lätt att hitta bland 
produkterna i företagets datasystemmiljö. 
 
Datasystem  
Företaget befinner sig nu i slutskedet av implementeringen av Catia v5 och lämnar därmed det 
föregående CAD-systemet Medusa som funnits på företaget sedan 1985. Vid övergången har 

  
 
 

 
Kundorder 

  
 
 

 
SSA 

(Konfigurator) 

  
 
 

 
CM 

(MRP-system) 



Kapitel 5 Resultat 

 34

ungefär 85 procent av modellerna i Medusa kunnat föras över till Catia via STEP-filer1, de 
övriga 15 procenten har behövt göras om i Catia. De modeller som gjorts om har främst varit 
sammanställningar. Idag skapas inga nya produkter i Medusa men det finns fortfarande runt 
30 licenser kvar på företaget som totalt har cirka 120 CAD-licenser. Alla Medusa-licenser ska 
vara borta senast år 2007 då implementeringen av Catia v5 ska vara slutförd. 
  
I samband med beslutet att Catia v5 skulle införas utvärderades även olika PLM-system. 
Enovia LCA och Matrix beaktades bland annat men avfärdades tidigt då de inte ansågs 
tillgodose företagets behov. PLM-systemet SmarTeam prövades på konstruktionsavdelningen 
under en period men det visade sig att interaktionen mellan SmarTeam och företagets 
befintliga PDM-system var lika komplicerad att uppnå som att direkt integrera Catia v5 med 
det befintliga PDM-systemet. Företaget valde då att behålla sitt gamla PDM-system, PDA2, 
som använts sedan 1992 och istället satsa på att modifiera och anpassa det till resten av 
datasystemmiljön.   
 
PDA hanterar och lagrar information från Catia v5, det är även i PDA som företagets 
produktstrukturer beskrivs. Varje produktvariant får ett eget artikelnummer under vilket 
information om produkten, såsom komponentstruktur och tillhörande dokument, lagras. Varje 
ingående artikel i komponentstrukturen har också tillhörande struktur och dokument. På så 
sätt består varje artikel av en komponentstruktur samtidigt som den ingår i en annan. Detta 
illustreras i figur 23.  

 
Figur 23 Illustration av företagets dokumenthantering. En artikel kan vara stor eller liten, allt från en hel 
produktvariant till en lite skruv. Artikeln består av en komponentstruktur samtidigt som den ingår i en annan 
artikels struktur. Till varje artikel knyts tillhörande struktur och dokument.     

                                                           
1 Standard for the Exchange of Product Model Data. 
2 Product Data Administrator. 
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Interaktionen mellan Catia v5 och företagets egna PDM-system, PDA, fungerar bra enligt 
intervjupersonerna. Något som är värt att nämna är dock att PDA inte kan hantera 
associativitet. Detta anses däremot inte vara ett problem på företaget då konstruktörerna hellre 
arbetar utan automatiska uppdateringar av modeller vid konstruktionsändringar.  
 
PDM-systemet PDA har, som nämnts ovan, använts på företaget sedan 1992. Systemet 
beräknas ha ungefär 500 användare varav 300 är dagliga användare. Utöver det ursprungliga 
gränssnittet som innehar all information från databasen har PDA även ett antal klienter, se 
figur 24. Klienten WinPDA innehåller mycket av den information som finns i det 
ursprungliga gränssnittet men den har ett Windowsbaserat gränssnitt vilket gör den mer 
användarvänlig. Systemen Catia v5 och PDA är inte fullständigt integrerade, det går inte att 
nå PDA från fönstret i Catia. Företag B har istället skapat klienten CatiaPDA som hanterar 
kommunikationen mellan systemen. Gränssnittet för CatiaPDA är litet och kan enkelt läggas i 
ett hörn i fönstret för Catia vilket gör att det är lättåtkomligt. IndiviD heter den klient som 
hanterar serienummermärkta artiklar, det vill säga artiklar som är avsedda för ett specifikt 
fordon. Slutligen finns det även en klient som visar 2D-ritningar. I februari 2006 ska 
ytterligare en klient introduceras, en CAD-viewer som visar 3D-modeller men där inga 
konstruktionsförändringar kan göras. 

 
Figur 24 PDM-systemet PDA har utöver sitt huvudgränssnitt även ett antal klienter. I WinPDA, som har ett 
Windowsbaserade gränssnitt, återfinns mycket av den information som hittas i huvudgrensnittet. CatiaPDA 
sköter kommunikationen med Catia v5, IndiviD hanterar serienummermärkta artiklar och den sista klienten 
visar 2D-ritningar. Källa: Anonym.  

 
I företagets datasystemmiljö ingår utöver Catia v5 och PDA även andra datasystem, figur 25 
visar en förenklad bild över denna datasystemmiljö. Via intranätet har företagets anställda 
tillgång till information som finns i PDA och företagets ERP-system, Baan. För att 
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kommunicera med personer utanför företaget, exempelvis leverantörer, används datasystemet 
Heeman som fungerar som en sluss för att undvika spridning av sekretessbelagd information, 
se figur 26. Information som ska delas utanför företaget läggs in i Heeman dit andra företag 
har tillgång. Dokumenten i Heeman kan dock märkas så att endast behöriga personer utanför 
företaget kommer åt dem. 

 
Figur 25 Förenklad bild över företag Bs  datasystemmiljö. 

 
Figur 26 För att säkert dela information utanför företaget används datasystemet Heeman. Genom STEP-
baserad dataöverföring placeras information som ska delas i Heeman, där den externa mottagaren kan hämta 
den. Källa: Anonym. 
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5.2.2 Företag C 
Företaget 
Företag C tillverkar industrirobotar. Företaget har 1100 anställda och en omsättning på cirka 
fyra miljarder kronor per år. 
 
Produkten 
Huvudsakligen tillverkas industrirobotar som främst används till svetsning inom industrin, 
utöver detta erbjuder företaget även industrilösningar samt service och utbildning till deras 
kunder.  
 
Företaget tillverkar 14 olika sorters robotar som alla kan konfigureras efter kundens behov. 
Den stora valfriheten på räckvidd, maximal lyftkraft och applikationsutrustning gör att antalet 
varianter av varje robot är nästintill oändligt. Företaget lägger stor vikt vid ständiga 
förbättringar av sina produkter vilket resulterar i att det genomförs i genomsnitt ca 20 
konstruktionsändringar, av varierande omfattning, varje månad. En ständig vidareutveckling 
av produktprogrammet är en bidragande orsak till att företaget är världsledande inom 
robottillverkning och deras produkter återfinns över hela världen. 
 
Datasystem 
Behovet av ett PDM-system uppmärksammades på företaget i början av 1990-talet och 1994-
95 infördes den första PDM-miljön. Sedan 2003, då den senaste stora datasystemförändringen 
genomfördes, består företagets datasystemmiljö av två CAD-system, SolidWorks och 
AutoCAD, kretsschemasystemet EPLAN, Microsoft Word samt ett ERP-system, SAP R/3.  
 
I CAD-programmet SolidWorks, utvecklat av Dassault Systèmes, skapas företag Cs produkter 
och sparas i ett filarkiv som hanteras av SAP. De två programmen är integrerade vilket 
möjliggör åtkomst av SAP inifrån SolidWorks. Detta underlättar för konstruktören då hon 
endast behöver arbeta i gränssnittet för CAD-programmet.  
 
Företaget har inget datasystem för geometrisäkring. Interferensanalys utförs istället manuellt 
av konstruktören under själva skapandet av modellen i SolidWorks. Detta görs genom att 
kritiska delar undersöks för att så bra som möjligt säkerställa att delar som ligger nära 
varandra inte krockar. Denna metod är dock inte helt tillförlitlig då SolidWorks inte kräver att 
hänsyn tas till toleranser på ingående delar. Kollision mellan artiklar upptäcks därför ibland 
först vi montering. 
 
ERP-systemet SAP R/3 4.6c, utvecklat av SAP, är hjärtat i företagets datasystemmiljö. 
Företaget har skapat ett koncept, RaSU1 som är ett urval av SAPs totala funktionalitet. Varje 
bolag har möjlighet att vara med i RaSU. 
 
Till skillnad från andra ERP-system har SAP möjlighet att lagra CAD-modeller och 
dokument. Under åren 1994-95, då PDM infördes på företaget, lades alla dokument och 
stycklistor av gamla utvalda produkter in i det nya PDM-systemet. Historik över dessa 
produkter samt de produkter som är tillverkade efter 1994 kan sökas i SAP.  
 
SAP, RaSU, har ingen egen PLM modul utan PLM funktionalitet utnyttjas från övriga SAP 
moduler. All information som rör företagets produkter finns tillgänglig i SAP. Enda 

                                                           
1 Rent a SAP User – urval av funktioner ur ERP-systemet SAP. 
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undantaget är information rörande förstudier till projekt som istället återfinns i en databas i 
Lotus Notes. Databasen innehåller sådan information som i PLM-system normalt behandlas 
med ECR1. Det finns dock en modul i SAP, IPPE2, som stödjer hela utvecklingskedjan, det 
vill säga även förstadiet till ett projekt. Denna modul används däremot huvudsakligen av 
Automotive- och Aerospaceindustrin.  
 
Datasystemmiljö  
Nedan beskrivs företagets datasystemmiljö, se figur 27.  
 

1. Två CAD-system används idag, SolidWorks och AutoCAD. AutoCAD är på väg att 
ersättas av SolidWorks. 

2. Alla textdokument med id-nummer skapas i Microsoft Word. 
3. För att skapa el-scheman och förbindningstabeller används programmet EPLAN. 
4. När ett dokument godkänns skapas en PDF-fil. PDF-filen är läsbar med Acrobat 

Reader och är tillgängligt för alla i organisationen. Detta gäller alla sorters dokument 
med id-nummer. 

5. SAP R/3 4.6c håller reda på all information och vilken som är gällande i varje tidsläge.  
6. Metadata om dokument och artiklar lagras här. 
7. Alla dokument lagras i filarkivet. 

 
Figur 27 Schematisk beskrivning av företag Cs datasystemmiljö. Källa: Anonym. 

 

5.2.4 Företag D  
 
Företaget 
Företag D, med cirka 11000 anställda, är uppdelat i ett antal affärsområden varav det besökta 
tillverkar stridsflygplan. Affärsområdet omsätter cirka 6,4 miljarder kronor vilket utgör 60 
procent av företagets totala årsomsättning.   
                                                           
1 Engineering Change Request. 
2 Integrated Product and Process Engineering. 
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Produkten  
Affärsområdets produkter är högteknologiska och tar därför tid att tillverka, endast 17 plan 
färdigställs varje år. Produkterna består inte endast av nyproducerade flygplan utan även av 
gamla plan som renoveras eller byggs om. Kunderna, som ofta utgörs av försvarsmakten i ett 
land, är få men varje order inbringar stora intäkter. Detta gör att affärsområdets framtid är 
osäker då kravet för överlevnad är att nya ordrar kommer in. Med försäljningen av en produkt 
följer ett ansvar över service och underhåll som varar cirka 30 till 40 år. Detta för med sig att 
eftermarknaden är mycket viktig för företaget. En stor del av företagets intäkter består av 
reservdelsförsäljning och service. Instrumenten i flygplanen har egna individnummer och kan 
under sin livslängd bestycka ett antal olika plan.  
 
Datasystem  
Intervjupersonen är projektledare för ett projekt som har till uppgift att implementera ett nytt 
PLM-system, de ska ersätta det tidigare PLM-systemet Partman med TeamCenter. Hon 
besitter stor kunskap om projektets utformning men gällande frågor som berör systemen och 
dess utformning var hon tyvärr fel person att prata med. Ingen datasystemförklaring kan 
därför ges.  
 
Något som däremot bekräftades genom detta besök var vikten av bra dokumenthantering. Att 
ha ett datasystem som hanterar all dokumentation rörande produkterna är något som 
affärsområdet anser vara väldigt viktigt. Mycket tid och pengar har därför lagts på att 
modifiera TeamCenter så att det passar affärsområdets behov. Det är dock viktigt att 
poängtera att CAD-modeller inte är inräknade i de dokument som hanteras, det gäller alltså 
endast textdokument. Det bör även betonas att TeamCenter endast kommer att användas inom 
utveckling och eftermarknad. Beredning och tillverkning tillhör ett annat affärsområde och 
använder sig av ett annat datasystem. Utöver textdokumenthanteringen så är 
produktändringsregistrering och produktkonfiguration två områden som TeamCenter ska 
kunna hantera. 

5.3 Intervjuer med systemanvändare på Scania 
För att få ett underlag till beslut om hur Enovia LCA bäst kan utformas för att passa alla 
användare av Scanias datasystemmiljö har intervjuer med representanter från avdelningarna 
konstruktion, produktion, eftermarknad samt inköp genomförts. Dessa intervjuer finns 
sammanfattade i följande avsnitt. I bilaga 2 återfinns de frågor som använts i intervjuerna. 

5.3.1 Konstruktionsavdelningen 
För att samla konstruktionsavdelningens tankar om Scanias datasystemmiljö har två personer 
från avdelningen motorkonstruktion intervjuats.  
 
Intervjupersonerna anser att en svaghet med dagens granskningsförfarande är att när ett 
dokument ska granskas skriver konstruktören in namnet på den person som ska utföra 
granskningen. Detta för med sig att om personen i fråga är frånvarande av någon anledning 
fastnar granskningsärendet i dennes inkorg, vilket fördröjer granskningsprocessen. Det anses 
även att tillvägagångssättet för konstruktörerna att fylla i granskningsflödet är komplicerat. 
Det är stor risk att fylla i fel namn på fel plats, vilket leder till att fel status1 hamnar på 
artikeln. Detta kan förhoppningsvis utformas mer logiskt i Enovia LCA. 
 

                                                           
1 Med status menas var i utvecklingscykeln produkten befinner sig. 
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En annan åsikt är att Spectra inte är tillräckligt visuellt. Spectra har tillräcklig information för 
att göra vilken nedbrytning som helst men det är inte många konstruktörer som klarar av det 
på grund av att Spectras gränssnitt är för krångligt. Detta leder till att många konstruktörer 
tittar på samma nedbrytningar som redan är definierade. Om alla konstruktörer kan göra egna 
nedbrytningar leder det till att nya idéer till konstruktionslösningar eventuellt skulle kunna 
uppstå. En annan orsak till att det är svårt att göra nedbrytningar är att konstruktörerna inte 
förstår variantkoderna. Ett sätt att komma runt detta problem är att införa en form av 
konfigurator som sammanför informationen i Spectra och SMOFS och som med ett 
användarvänligt gränssnitt underlättar framtagning av rätt nedbrytning. Ett annat problem med 
Spectra är svårigheten att positionera artiklar då det är lätt att välja fel 
referenskoordinatsystem. Om fel koordinatsystem väljs hamnar artikeln på fel plats i 
produkten, något som inte är en ovanlig syn i Spectra.  
 
En annan brist är att det förekommer olika benämningar på samma artikel i AI1 och ModArc 
vilket skapar missförstånd. Något som är viktigt för framtiden är att AI alltid ska vara ägare 
av artikeln och generera kopior på namnet när artikeln förkommer på andra ställen än i AI.   
 
Dagens förfarande att i Catia v4 ta fram en konstruktionsomgivning genom att markera 
önskad volym med hjälp av en kub är inte tillräckligt noggrann. Konstruktören får ofta med 
oönskade detaljer, exempelvis kablage. En önskan för framtiden är att avgränsningar inte sker 
med en kub, utan med valfri geometrisk form. 
 
En förhoppning om framtiden är att det ska bli lättare att dela tidiga konstruktionsidéer med 
kollegor då det går att spara sammanställningar från Catia v5 i Enovia LCA.  

5.3.2 Produktionsavdelningen 
På avdelningen produktion intervjuades fyra personer från Chassi-produktion. 
Arbetsuppgifterna på produktionsavdelningen består förenklat i att förbereda en produkt för 
montering genom att göra om strukturen i Spectra till en monteringsstruktur samt att fördela 
de olika monteringsmomenten till olika arbetsstationer på produktionslinjen. Detta görs för att 
på ett effektivt och korrekt sätt montera den angivna produkten. I avdelningens uppgifter 
ingår även att snabbt åtgärda fel i produktionen för att få så korta driftstopp som möjligt. Det 
datasystem som nästan uteslutande används på avdelningen produktion är Spectra. ModArc 
används mycket sällan och Catia aldrig.  
 
Åsikterna om Spectra var, likt på konstruktionsavdelningen, att datasystemet är ologiskt och 
svåranvänt. De anser dock att när tillräcklig kunskap inhämtats om hur Spectra fungerar, 
vilket anses vara fallet hos samtliga medarbetare på Chassi-produktion, är datasystemet 
mycket användbart. Att lära sig Spectra är enligt intervjupersonerna en lång och svår process.  
 
En annan brist med Spectra är att det inte finns möjlighet att se alla funktioner som finns 
tillgängliga i datasystemet. På avdelningen produktion efterfrågas ett tydligare och mer 
lättanvänt gränssnitt hos Spectra som tydliggör tillvägagångssätt att finna rätt information. 
 
På produktionsavdelningen ser man inget behov av att använda en system- eller funktionsvy i 
Spectra. Modulvyn som används idag ger tillräcklig information och strukturens uppbyggnad 
med artiklar i botten fungerar väl.  
 

                                                           
1 Artikel Information – Av Scania egenutvecklat datasystem för hantering av information rörande artiklar. 
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Även åsikterna om ModArc är att det är långsamt och svåranvänt. ModArc används endast 
när efterfrågade 2D-ritningar inte hittas på annat sätt. I dessa fall används ofta Scania 
Drawing Archive då användargränssnittet är betydligt enklare än i ModArc. En risk med detta 
är att missvisande information kan finnas i dessa ritningsunderlag. 
 
En mycket viktig funktion som produktionsavdelningen önskar för framtiden är att 3D-
modeller ska göras åtkomliga för avdelningen. Om produktionsavdelningen fick möjlighet att 
använda 3D-modeller som komplement till de 2D-ritningar som används idag när de 
förbereder en produkt för produktion skulle många fel kunna avhjälpas innan de uppstår på 
produktionslinjen. Idag finns varken Catia eller en CAD-viewern1 åtkomliga för 
produktionsavdelningen vilket innebär att de måste träffa konstruktörerna för att få tillgång 
till 3D-modeller. Vidare skulle 3D-underlag vara till stor hjälp vid själva monteringen. En 
bättre visuell bild av hur artiklar sitter ihop skulle underlätta felsökning vid driftstopp och 
förtydliga monteringsanvisningar som idag endast består av ritningar i 2D. Avdelningen 
menar att sina anställdas erfarenhet av om artiklar går att montera skulle komma till större 
användning och effektivt avhjälpa många fel vid montering på ett tidigt stadium om tillgång 
till 3D-modeller fanns innan en produktionsstart. 
 
En önskan när Catia v5 förs in är att man i större utsträckning ska utföra digital 
prototypmontering för att minimera antalet fel när produkten ska monteras. Idag utförs digital 
prototypmontering främst på små moduler och nästan aldrig på en hel bil. Möjligheterna att 
göra detta är stora med Catia v5, men det krävs en organisatorisk förändring för att olika 
avdelningar tvärfunktionellt ska granska de digitala prototypmonteringarna och tidigt åtgärda 
eventuella fel. 

5.3.3 Eftermarknadsavdelningen 
Under en intervju med en person på eftermarknadsavdelningen belystes åsikter om Scanias 
datasystemmiljö som finns på avdelningen. Intervjupersonen representerar ungefär 100 
personer av vilka cirka 70 använder Spectra, ECO, ModArc samt CAD-viewern 3Dcom 
dagligen. Inga ändringar görs i dessa datasystem utan de används endast för att läsa upp 
information. Datasystemen, framförallt Spectra, anses vara absolut nödvändiga för 
verksamheten. Utöver ovan nämnda datasystem använder eftermarknadsavdelningen en 
mängd egna datasystem. Information i dessa används endast av avdelningen eftermarknad 
men borde enligt intervjupersonen vara åtkomliga för hela organisationen.   
 
Intervjupersonen anser, likt intervjupersonerna på avdelningarna konstruktion och produktion, 
att en stor brist i Spectra är svårigheten att göra en önskad nedbrytning. Det finns inget enkelt 
tillvägagångssätt att hitta rätt konstruktionsomgivning till rätt produktvariant. Ska exempelvis 
alla detaljer som ligger kring bakaxeln i en specifik buss hittas måste tekniskt kunnig personal 
tas till hjälp för att hitta denna omgivning. En önskan är att det vore möjligt att utöver 
modulvyn i KS, Spectra, som visar komponenternas hierarkiska struktur, även kunna se 
funktions- och systemvyn. Detta skulle underlätta arbetet för eftermarknadsavdelningen då 
exempelvis bromssystemet skulle kunna granskas utan kunskap om exakt vilka komponenter 
som ingår i bromssystemet, något som idag är en förutsättning när en nedbrytning hämtas från 
Spectra. 
 
En annan funktion som eftermarknadsavdelningen saknar i datasystemmiljön idag är att en 
varning ges om en förändring utförs på en detalj i en konstruktionsomgivning som används 

                                                           
1 Program som endast används för att titta på 3D-modeller, inga ändringar kan utföras. 
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parallellt med det att ändringen görs. Detta skulle förhindra att en granskning utförs av en 
inaktuell omgivning.  Denna funktion finns i Enovia LCA men intervjupersonen menar att 
den istället ska finnas i Spectra, då det är Spectra som är källan för produktstrukturen och 
därmed konstruktionsomgivningen.  
 
Fördelen med datasystemmiljön som den ser ut idag är att Spectra hanterar produktstrukturen 
och ModArc modellerna. Detta får aldrig förändras då det skulle kunna innebära att man 
arbetar i en inaktuell struktur i datasystemet. Det får endast finnas en källa och det ska vara 
Spectra. Om Enovia LCA i framtiden ska hantera struktur ska den alltid hämtas från Spectra. 
Det får inte förekomma sparade strukturer i Enovia LCA som inte kontinuerligt uppdateras av 
Spectra.  
 
Intervjupersonen önskar att det var möjligt att ändra förfarandet att spara på komponentnivå i 
strukturen i Spectra. Om exempelvis batterilåda, växellåda och förgasare skulle sparas som 
sammanställningar och utgöra lägsta nivå i Spectra skulle eftermarknadsavdelningen slippa ta 
hänsyn till de ändringar av artikelnummer som ofta inträffar på ingående artiklar i dessa 
delsystem. Detta försvårar arbetet för avdelningen då rätt konstruktionsomgivning blir svår att 
hitta när ingående delar ofta byter namn.  

5.3.4 Inköpsavdelningen 
Från inköp intervjuades en person som är ansvarig för IT-verksamheten på avdelningen där 
cirka 250 personer arbetar med att inhandla produktkomponenter. De använder bland annat 
datasystemen SDA, Spectra och AI samt en CAD-viewer. Inköparna använder endast 
datasystemen för att söka rätt på underlag som används vid förhandlingar och 2D-ritningar 
som ska skickas till leverantörer.  
 
Intervjupersonen anser, likt övriga personer som intervjuats, att Spectra är svåranvänt. 
Datasystemet innehåller mycket information men den är svåråtkomlig. Problem uppstår ofta 
på inköpsavdelningen när en artikel ändras och därmed byter namn. I detta fall måste 
anställda söka i Spectra för att se vilka förändringar som skett, vilket med dagens 
användargränssnitt kan ta mycket tid. Ofta är ändringarna så små att de inte är av större vikt 
för avdelningen. En önskan från inköpsavdelningen är att mindre ändringar som inte nämnvärt 
förändrar produkten inte ska resultera i ett nytt artikelnummer. Om detta inte är möjligt 
önskas en länk mellan en gammal och en ny artikel som är snarlika. Idag försvinner all 
historik över förhandlingar på en produkt då nytt artikelnummer införs, vilket är ett problem.  
 
Vidare menar intervjupersonen att det idag finns många olika sätt att skicka ett 
ritningsunderlag i 2D till en leverantör. Ibland skickas underlag via e-post, vilket inte är bra ur 
säkerhetssynpunkt. En önskan är att rutinerna ska ses över och endast ett sätt att skicka 
underlag ska vara möjligt. En bidragande orsak till variationen i informationsöverföring är att 
leverantörerna inte alltid har rätt dataprogram installerade för att ta emot information i det 
format som används på Scania. För att lösa detta problem planerar Scania att införa en ”web-
plats” där leverantörer som givits tillgång själva kan hämta relevanta 2D-ritningar. 
 
På avdelningen inköp läggs ingen stor vikt på hur Scanias produktstruktur ser ut. Det som 
anses viktigt är istället artikelnummer och tidpunkter då artiklar ska införas respektive utgå. 
Likt Spectra, anser intervjupersonen, att även ECO-systemet är svårnavigerat. Lättare åtkomst 
av tidpunkter efterfrågas. Stor vikt läggs även på ordning bland artikelnummer. Något som 
skulle skapa kaos på inköpsavdelningen vore om artiklar inte har samma nummer i Spectra 
som i Enovia LCA.  
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Avgörande för om en inköpare kan utföra en bra förhandling är om hon fått tillgång till 
underlag i god tid före förhandlingen. Därför är ett tidigt samarbete med konstruktörerna 
viktigt. Något som efterfrågas från inköpsavdelningen är att varje artikel ska ha en ansvarig 
konstruktör samt en ansvarig inköpare. Dessa personer ska gå att söka i AI. Detta skulle 
underlätta avdelningens arbete.  
 
Allmänt kan sägas att inköp egentligen vill lägga så mycket tid som möjligt på sin 
kommersiella process, att förhandla. Helst vill en inköpare bli serverad de underlag som 
behövs för detta. Idag måste dock varje inköpare själv navigera i Scanias datasystemmiljö för 
att finna de rätta underlagen. 
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6 Analys 
 
Scania har genomfört en omfattande utvärdering av olika datasystem, 
vilken ligger till grund för Scanias val av CAD- och PLM-system. Vi 
har i detta arbete utgått från att Catia v5 och Enovia LCA1 kommer 
att ingå i den blivande datasystemmiljön. I detta kapitel analyseras 
detta val baserat på resultaten från ovanstående kapitel och de följder 
som valet medför belyses. 

6.1 Valet av PLM-system 
I och med övergången från Catia v4 till v5 följer ett ökat krav på att Scanias PLM-lika miljö 
ska kunna hantera associativa länkar. Av de PLM-system som Scania har utvärderat är det 
endast Enovia LCA som kan hantera dessa länkar på ett tillfredsställande sätt. Detta är en 
viktig orsak till varför Enovia LCA bör ersätta den CAD-nära delen av ModArc i framtiden.  
 
Under omvärldsanalysen framkom det att företag B, som likt Scania är mitt i processen att 
införa Catia v5, efter utvärdering valt att inte använda Enovia LCA. De har istället 
vidareutvecklat sitt befintliga PDM-system. Orsaken till detta val går att finna dels i företagets 
produktstruktur samt i hur företaget är organiserat. Till skillnad från Scania har företag B ett 
mindre antal konstruktörer. De har valt att inte arbeta med associativa länkar utan uppdaterar 
själva ändringar på komponenter i alla produkter där komponenterna förekommer samt 
upplyser sina kollegor om ändringar på komponenter som indirekt påverkar någon annans 
arbete. Detta skulle vara ohållbart på Scania med sitt stora antal konstruktörer. Även 
produktstrukturen skiljer sig markant mellan Scania och företag B. Företag Bs olika produkter 
har alla egna artikelnummer och samma komponent förekommer oftast på förbestämda platser 
i de olika produkterna vilket underlättar ändringsarbetet. I Scanias produkt, som är långt 
modulariserad, kan samma komponent förekomma på flera olika platser vilket gör att behovet 
av associativa länkar är stort [40].   

6.2 Scanias Produktstruktur 
När Catia v5 och Enovia LCA införs i Scanias datasystemmiljö kommer produktstrukturen 
inledningsvis att ligga kvar i Spectra. Teoretiskt finns möjligheten att flytta över strukturen till 
Enovia LCA men Scania väljer att behålla den i Spectra. Tanken är att strukturen så 
småningom ska flyttas till ett nytt datasystem men tills vidare måste Enovia LCA anpassas för 
att hantera integrationen med Spectra på ett tillfredsställande sätt.  

 
Under intervjuer med representanter från avdelningarna konstruktion, produktion, 
eftermarknad och inköp framkom att en allmän uppfattning hos medarbetarna är att det är 
mycket svårt att göra nedbrytningar i Spectra. Stor erfarenhet av datasystemet krävs för att på 
ett effektivt sätt hitta de omgivningar som är relevanta för arbetet och i många fall tvingas 
medarbetarna ta hjälp av mer rutinerade Spectra-användare för att finna vad de söker. Det är 
framför allt användargränssnittet som gör att Spectra är svåranvänt. Användaren måste vara 
väl insatt i olika kortkommandon och det finns, enligt intervjupersonerna, ingen logisk meny 
som visar vilka funktioner som finns att tillgå i Spectra. Mycket tid går till spillo i sökandet 
efter rätt nedbrytning. I Enovia LCA kommer möjligheten finnas att spara nedbrytningar från 
Spectra. På detta sätt kan medarbetare använda varandras nedbrytningar och spara tid genom 
att inte göra samma arbete flera gånger. Denna funktion skulle även spara tid i projekt då 
                                                           
1 Vi vill betona att det ännu inte är beslutat om Enovia LCA ska föras in i Scanias datasystemarkitektur. 
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samtliga projektmedlemmar har tillgång till rätt nedbrytningar. Risken med detta förfarande är 
att sparade nedbrytningar i Enovia LCA kan bli inaktuella. Scania har idag inte beslutat om 
nedbrytningarna ska uppdateras manuellt eller automatiskt av Spectra. Det vore mycket 
olyckligt om nedbrytningar i LCA inte vore identiska med motsvarande nedbrytning i Spectra. 
Om Scania väljer att uppdatera manuellt är risken stor att detta blir fallet.  
 
Ytterligare en aspekt som är värd att ta hänsyn till är hur medarbetare ska hitta rätt 
nedbrytning i Enovia LCA. För att undvika att hämta en nedbrytning från Spectra som redan 
finns sparad i LCA måste de sparade nedbrytningarna ha logiska namn. Annars är risken stor 
för dubbellagring i Enovia LCA.  

6.3 PLM för hela verksamheten 
Concurrent engineering kräver en väl fungerande PLM-miljö, anpassad för alla avdelningar 
som är verksamma i produktutvecklingsprocessen, något som vi anser att Scania behöver 
utveckla. För att göra detta möjligt måste alla på företaget förstå vikten av PLM och resurser 
måste därför avsättas för detta ändamål. 
 
Konstruktionsavdelningen 
Vår uppfattning är att den rådande datasystemarkitekturen på Scania främst är anpassad till 
konstruktionsavdelningen. Ett tecken på detta är bland annat att den enda vy som finns 
tillgänglig i Spectra är Modulvyn som hierarkiskt bryter ner Scanias produkt till minsta 
beståndsdel. Funktionsvy och Systemvy existerar samt är utvecklade i Spectra men har aldrig 
fyllts med produktinformation och kan därför inte användas. Detta anser vi vara en brist 
eftersom dessa vyer är efterfrågade på andra avdelningar då de har behov av att se 
produktstrukturen ur andra synvinklar. Vår uppfattning om datasystemarkitekturen styrks av 
de representanter vi träffat från avdelningarna eftermarknad, produktion och inköp samt av 
litteratur inom området [19]. Särskilt på eftermarknadsavdelningen märks oron över att 
införandet av Enovia LCA ska försvåra avdelningens arbete i framtiden. Under samtal med 
representanter från konstruktionsavdelningen har det också framkommit att denna avdelning 
är den som är mest nöjd med datasystemmiljöns uppbyggnad som den ser ut idag. Detta bör 
finnas i åtanke när datasystemmiljön nu ska ändras så att den anpassas till alla avdelningar 
och därmed stödjer arbetet kring produkten under hela dess livscykel.  
 
Eftermarknadsavdelningen  
Vid samtal med representanter från eftermarknadsavdelningen framkom ett missnöje med 
utformningen av Spectra. Anledningen är att det är svårt att göra rätt nedbrytning utan att vara 
tekniskt insatt i uppbyggnaden av den omgivning som efterfrågas. Avdelningen eftermarknad 
efterfrågar möjligheten att titta på en funktion eller ett system snarare än en hierarkisk 
nedbrytning av en produkt. En möjlighet att göra modulvyn mer anpassad för 
eftermarknadsavdelningen vore att utveckla den nuvarande beskrivningen av 
produktstrukturen, vilken innebär att Scanias produkt bryts ner till minsta komponent. Genom 
att införa ett ”filter” efter varje mindre delsystem, exempelvis batterilåda, skulle 
eftermarknadsavdelningen slippa ta hänsyn till många ändringar på artikelnivå. När en 
konstruktör utför större förändringar på delsystemet ser hon till att det gamla delsystemet 
ersätts av det nya, se figur 28. Ett exempel ges nedan: 
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Om en skruv som ingår i batterilådan byts ut på grund av felaktig ytbehandling 
påverkas varken utseendet eller funktionen hos batterilådan. Om denna 
förändring skulle kunna genomföras utan att hela batterilådan behöver 
uppdateras underlättas eftermarknadsavdelningens arbete. Idag indikeras endast 
att en ändring skett och personal på eftermarknad måste själva ta reda på om 
ändringen är relevant, vilket tar tid.  

 
Figur 28 Om ett ”filter” infördes vid varje mindre delsystem skulle små ändringar på systemet, som inte är 
relevanta för eftermarknadsavdelningen, kunna ignoreras.  
  
Denna åtgärd skulle underlätta arbetet för eftermarknadsavdelningen avsevärt då de anställda 
inte skulle behöva hålla reda på de många små ändringar som ständigt utförs av 
konstruktörerna på enstaka artiklar. När anställda på avdelningen eftermarknad ska skapa 
manualer för exempelvis service har mindre ändringar på komponentnivå i många fall varken 
betydelse för funktionen eller utseendet av exempelvis växellådan eller batterilådan.  
 
Produktionsavdelningen 
Vid samtal med ett antal personer på avdelningen produktion framgick det att ingen på 
avdelningen använder 3D-modeller i sitt arbete. Då de exempelvis ska skapa 
monteringsbeskrivningar eller åtgärda driftstopp på grund av monteringsproblem utgår de 
alltid från 2D-ritningar. Skulle de ansvariga på produktionsavdelningen även ha tillgång till 
3D-modeller skulle deras arbete, enligt dem själva, förenklas avsevärt. Idag måste de söka 
upp ansvariga konstruktörer för att kunna ta del av 3D-underlag. Samarbete mellan 
avdelningarna produktion och konstruktion är bra, representanter från produktionsavdelningen 
är med tidigt i utvecklingsprojekten där de kan upptäcka monteringsproblem. Deras stora 
erfarenhet av att rent visuellt se om en komponent går att montera på produkten möjliggör att 
problem uppdagas tidigt och konstruktionslösningar kan avfärdas innan mer arbete sker i 
onödan [41]. Skulle produktionsavdelningen arbeta med 3D-modeller även när de förberedde 
för införandet av en ny artikel på produktionslinjen, skulle troligtvis fler fel upptäckas tidigt 
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även där, och kunna åtgärdas innan produktionsstart. Vidare skulle driftstopp kunna åtgärdas 
snabbare om monteringsanvisningar i 3D fanns att tillgå. Ofta beror driftstopp idag på att fel 
komponent hamnat på fel plats. Detta skulle upptäckas fortare med hjälp av en 3D-modell än 
med en 2D-ritning som inte är lika tydlig.   
 
Det skulle redan idag vara möjligt för produktionsavdelningen att ta del av 3D-material i 
arbetet om Catia och ModArc gjordes åtkomliga samt om medarbetarna utbildades. Detta 
kräver att resurser läggs på utbildning samt att ett antal UNIX-stationer installeras och det 
krävs en större utredning för att avgöra om det är ekonomiskt försvarbart att införa dessa 
ändringar i ett skede då Catia v4 är på väg att bytas ut. Det kan vara mer lönsamt att avvakta 
tills de nya datasystemen är implementerade. 
 
Vid införandet av de nya datasystemen, Catia v5 och Enovia LCA, är det viktigt att beakta 
ovanstående information. För produktionsavdelningen skulle det vara av stor nytta att varje 
sammanställningsritning i 2D hade en 3D-modell knuten till sig som de enkelt kunde ta fram 
vid behov. Att sammanställningen sparas är dock inget krav i Enovia LCA då 2D-ritningar 
och 3D-modeller sparas oberoende av varandra. Det skulle innebära att en nedbrytning, som 
är tidskrävande och krånglig, måste göras för att få fram rätt sammanställningsmodell. Det är 
möjligt att lägga in en funktion i Enovia LCA som gör att även 3D-modellen till varje skapad 
2D-ritning sparas. Att använda en sådan funktion skulle innebära att information om 
modellens struktur dubbellagras men vi anser ändå att den bör användas då det finns ett stort 
behov på avdelningen produktion av att ha en 3D-modell knuten till varje 2D-ritning.  

 
Inköpsavdelningen 
Att små konstruktionsändringar medför ett byte av artikelnummer försvårar, liksom för 
avdelningen eftermarknad, inköparnas arbete då det blir svårt att följa statistiken över 
inköpspriser. Onödigt arbete kan undvikas genom att föra in en funktion, antingen i Spectra 
eller i inköpsavdelningens egna datasystem, som kopplar samman två snarlika artiklar.  
 
Då inköparna ska hämta 2D-ritningar använder de sig av Scania Drawing Archive. En risk 
med att använda information från detta datasystem är att ritningarna består av kopior som inte 
är helt pålitliga, se avsnitt 5.1.2. Då SDA på grund av sitt användarvänliga gränssnitt kommer 
att användas ända fram till att Enovia LCA är fullt implementerat vore det lämpligt att 
genomföra planen att rikta om SDA så att själva ritningarna hämtades från sin ursprungliga 
källa, som idag är ModArc. På detta sätt undviks även dubbellagring av information. 
 
Flera av de problem som uppmärksammades på inköp kräver arbetsmetodmässiga 
förändringar. Idag finns det flera olika sätt att skicka produktrelaterat material till Scanias 
leverantörer och varje inköpare bestämmer själv hur de vill arbeta. Detta arbetssätt känns 
ostrukturerat och det medför en säkerhetsrisk då 2D-ritningar i vissa fall skickas via e-post. Vi 
anser att bestämda rutiner för hur ritningar och annat sekretessbelagt material ska skickas till 
leverantörer bör införas.  
 
Idag är varje inköpare själv ansvarig för att söka reda på det underlag, i Scanias 
datasystemmiljö, som rör pågående förhandlingar med leverantörer. Inköparens huvuduppgift 
är att förhandla om priser och vi anser därför att det finns mycket tid att spara genom att 
istället låta ett par personer med goda kunskaper i datasystemen SDA, ModArc och Spectra 
söka reda på den efterfrågade informationen. Genom att ha specifika personer som ansvarar 
för insamling av nödvändig produktrelaterad information, kan inköparna koncentrera sig på 
sin kommersiella process. 
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6.4 Scanias produktdatamodell  
Utifrån den information som inhämtats om Scanias olika datasystem har en förenklad 
produktdatamodell tagits fram med avseende på datasystemen Catia v5, Enovia LCA och 
Spectra. Denna modell återges i bilaga 3. Även ModArc illustreras i modellen på grund av att 
det kommer samexistera med de övriga datasystemen under en övergångsperiod. 
Samexistensen beror dels på svårigheter att konvertera Catia v4-filer till Catia v5-filer och 
dels på att det tar tid att utbilda systemanvändarna. Att lägga mycket resurser på utbildning 
vid implementeringen är därför oerhört viktigt. På företag B avsattes en tidsperiod under 
vilken alla berörda anställda på företaget skulle genomgå utbildning i de nya datasystemen, 
som sedan totalt ersatte de gamla datasystemen över en natt. Detta är inte realistiskt 
genomförbart på Scania då antalet berörda personer är mycket större än på företag B. Något 
som däremot bör lyftas fram är motivationen hos cheferna på företag B, utan deras uppmaning 
till de anställda skulle utbildningen inte kunnat genomföras på detta sätt. Vikten av utbildning 
och korrekt användning av PLM bör förmedlas genom cheferna, de måste sprida budskapet 
om att det ska prioriteras. De måste dessutom göra det möjligt för personerna på deras grupp 
att vara borta från ordinarie arbetsuppgifter den tid som utbildningen kräver.  
 
Att arbeta med datasystemen i samexistens kommer eventuellt att fungera bra, men det 
medför risken att implementeringsprocessen stannar av. Det får inte glömmas bort att 
samexistensen medför tekniska komplikationer då det måste ses till att båda datasystemen, 
Enovia LCA och ModArc, innehåller identisk information. För att undvika onödigt arbete är 
det därför viktigt att denna period inte varar längre än nödvändigt. Samexistensperiodens 
längd avgörs av hur snabbt de anställda tar till sig de nya datasystemen och arbetsmetoderna, 
inte av tekniska svårigheter med att införa de nya datasystemen, vilket i princip skulle kunna 
ske över en natt. För att undvika en långvarig och kostsam samexistensperiod bör därför stora 
resurser avsättas till utbildning. 
 
Det är även viktigt att samverkan mellan Enovia LCA och AI fungerar bra. AI är ägare av 
artiklarna vilket innebär att all artikelinformation ska återfinnas där, inga artiklar får skapas 
någon annanstans. För att undvika oreda bör det därför, vid skapandet av en artikel i AI, 
automatiskt genereras en artikel med samma namn i Enovia LCA till vilken modeller och 
struktur kan knytas, detta för att säkerställa att konstruktören inte ger artikeln ett annat namn i 
Enovia LCA. 
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7 Slutsats och rekommendationer 
 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som framkommit ur 
analysen. Vidare ges rekommendationer på förbättringsåtgärder, 
både tekniska och arbetsmetodsmässiga.  

7.1 Tekniska förbättringsåtgärder 
Då insamlade resultat analyserades framkom ett antal förslag på tekniska förbättringsåtgärder 
som vi anser att Scania borde ha i åtanke när den nya datasystemmiljön ska utformas. Bland 
annat uppmärksammades vikten av att Scanias produktstruktur och produktdata endast får 
beskrivas på ett ställe i datasystemmiljön, detta för att inga inaktuella och vilseledande kopior 
ska finnas tillgängliga i datasystemen. Vidare identifierades på vissa avdelningar ett behov av 
att ha 3D-modeller knutna till alla 2D-ritningar samt ett varierande behov av 
produktstrukturens beskrivning i Spectra. Dessa insikter leder fram till följande fem punkter.   
 
Rekommendationer till Scania på tekniska förbättringsåtgärder är: 

• Spectra ska automatiskt uppdatera sparad struktur i Enovia LCA för att säkerställa att 
inga inaktuella strukturer finns tillgängliga i Scanias datasystemmiljö. 

 

• Då en artikel skapas i AI ska dess artikelnummer automatiskt även genereras i Enovia 
LCA, detta för att säkerställa att artikeln inte kan ha olika namn i datasystemmiljön. 

 

• Inga 2D-ritningar ska finnas sparade i Scania Drawing Archive, SDA ska istället göras 
om så att ritningar hämtas direkt från ModArc.  

 

• Inför en funktion i Enovia LCA som automatiskt sparar 3D-modellen till varje skapad 
tvådimensionell sammanställningsritning.  

 

• Se över beskrivningen av Scanias produktstruktur för att eventuellt lägga in ett ”filter” 
som separerar mindre delsystem från dess ingående komponenter.  

7.2 Arbetsmetodsmässiga förbättringsåtgärder 
Under analysen framkom även underlag för förslag på arbetsmetodsmässiga 
förbättringsåtgärder. Bland annat anser vi att rutiner för namngivning av nedbrytningar, samt 
utbyte av känsligt material med leverantörer, bör ses över. Vidare uppmärksammades ett 
behov av tillgång till 3D-underlag på produktion vilket eventuellt skulle ge avdelningen helt 
nya möjligheter i sitt dagliga arbete. Slutligen belyser vi vikten av en kort samexistensperiod 
mellan Scanias gamla och nya datasystemmiljö. Detta har resulterat i följande fem punkter.     
 
Våra rekommendationer till Scania på arbetsmetodsmässiga förbättringsåtgärder är: 

• Avsätt tid och resurser till utbildning av anställda för att alla ska förstå att PLM och 
tidig delning av produktinformation är en nödvändighet för att förbli 
konkurrenskraftiga i framtiden.  

 

• Avsätt stora resurser till utbildning i de nya datasystem som ska införas, för att på så 
sätt undvika en långvarig och kostsam samexistensperiod mellan de gamla och nya 
datasystemen  

 

• Inför rutiner för hur de nedbrytningar från Spectra, som sparas i Enovia LCA, ska 
namnges.  

 

• Undersök behovet av att göra 3D-underlag tillgängligt för fler avdelningar än 
konstruktion. 

 

• Se över rutiner för utbyte av känsligt material med leverantörer. 
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8 Slutdiskussion 
 

Vi har under arbetets gång uppmärksammat ett antal saker som ligger 
utanför rapportens avgränsningar, men som vi anser vara så pass 
viktiga att de avslutningsvis bör lyftas fram. Våra åsikter angående 
detta framförs i följande kapitel.  

 
Vid samtal med användare av Spectra framkom ett tydligt missnöje med datasystemets 
utformning. Det textbaserade gränssnittet medför att det är svårt att navigera och skapa rätt 
nedbrytning. Det är därför viktigt att utforma ett användarvänligt gränssnitt, eventuellt mer 
likt Windows, i det datasystem som i framtiden ska ersätta Spectra. Att förenkla 
användningen av datasystemen i verksamheten gör att användarfrekvensen kommer att höjas. 
Detta leder till ökad produktkvalitet och kortare ledtider då söktiden för att hitta rätt 
nedbrytning samt behovet av hjälp från medarbetare minskar. 
 
I kapitel 6.3 behandlar vi frågan om PLM för hela verksamheten där vi lyfter fram vikten av 
att kunna se en nedbrytning ur olika synvinklar, exempelvis funktions- eller systemvy. Det 
kan finnas anledning att utveckla denna idé ytterligare vid utformningen av det datasystem 
som ska ersätta Spectra. Information som vikt, tyngdpunkt, material och kostnad kan vara bra 
att knyta an till produktstrukturen för att exempelvis enkelt kunna ta fram en analys över 
mängden bly som finns i en specifik produktvariant. Att ha en integrerad produktdatamodell 
där kärnan i modellen är det datasystem som hanterar produktens struktur innebär många 
möjligheter. Genom att enbart ha en produktstruktur till vilken all produktinformation är 
knuten, fås en övergripande bild över hela produkten ur flera synvinklar. En fördel med detta 
är att systemanvändarna inte behöver lära sig flera datasystem utan kan få fram relevant 
information enbart genom att navigera i det datasystem som i framtiden kommer att ersätta 
Spectra. Utöver möjligheten att enkelt få fram information som tidigare varit svår att ta fram, 
kommer datasystemet att användas i högre grad vilket medför att kunskapen inom det ökar 
och arbetet blir mer effektivt. Att bygga på strukturträdets grenar med lövverk av dokument 
kräver dock många länkar mellan struktur- och dokumenthantering vilket ställer höga krav på 
integration mellan Spectras ersättare och Scanias övriga datasystemmiljö. Även samarbete 
från användarnas sida är viktig då det vid oregelbunden uppdatering av informationen i 
datasystemet finns risk för att felaktiga och missvisande analyser utförs.    

 
Något som vi anser att Scania bör överväga är att i större utsträckning använda sig av DMU:er 
istället för fysiska prototyper. Detta ger goda möjligheter att hitta fel tidigt i 
utvecklingsprocessen [42]. Ju tidigare ett fel upptäcks och rättas till, desto mindre blir 
kostnaden. Genom att bygga en ny produktvariant digitalt istället för fysiskt, genereras snabbt 
en trovärdig prototyp till ett betydligt lägre pris, på vilken inledande mätningar och analyser 
kan utföras. Att åtgärda fel först när de upptäcks på en fysiskt byggd prototyp är dyrt då 
utvecklingskostnaden redan blivit hög under den tid det tagit att ta fram prototypen. Genom 
att inledningsvis bygga digitala prototyper där fel kan åtgärdas snabbt till en låg kostnad, kan 
den fysiska prototyp som senare byggs vara av mycket högre kvalitet och inte kräva lika 
många ändringar. Vi tror att det finns mycket tid och pengar att spara genom att utöka detta 
arbetssätt. Ytterligare en fördel med digitala prototyper är att de kan byggas för varje 
produktvariant, vilket av kostnadsskäl inte är möjligt med fysiska prototyper. 
     
Vi anser även att Digital monterings- samt demonteringssimulering skulle vara kraftfulla 
verktyg för produktion och eftermarknad, dessa bör därför utvecklas. Även om en DMU visar 
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att samtliga ingående komponenter i exempelvis en lastbil passar ihop, är det inte garanterat 
att den verkligen går att bygga. Genom att simulera montering av befintliga samt kommande 
produktvarianter kan många moment i monteringsprocessen effektiviseras. Detta har Toyota 
praktiserat med mycket lyckade resultat, exempelvis har vissa bilmodellers monteringstid 
minskats till en sjättedel [43]. Resultatet av detta har blivit kortare ledtider samt 
produktionslinjer som kräver mindre utrymme. Genom att digitalt analysera ett 
monteringsförlopp innan en produktvariant börjar tillverkas kan många misstag rättas till 
innan produktionen påbörjas. Exempelvis uppstår möjligheten att optimera funktionen av 
verktyg så att de blir mer lättanvända samt billigare att bygga. Om förändringar på verktyg 
genomförs när produktionen redan har startat leder det till produktionsstopp vilket är mycket 
kostsamt. Vidare kan det, genom att olika monteringsmoment simuleras, säkerställas att 
arbetsmomenten är ergonomiskt utformade. 
 
Sammanfattningsvis vill vi markera vikten av att det digitala arbetssätt, bestående av 
tredimensionell visualisering, som idag är en självklarhet på konstruktionsavdelningen även 
borde vara en naturlig del i resten av organisationen. Den ”digitala värld” som råder på 
avdelningen konstruktion bör vävas samman med en liknande ”digital värld” på de övriga 
avdelningarna på Scania. En sådan miljö skulle främja ett integrerat flöde under hela 
produktens och produktionsprocessens livscykel, från kundorder via avdelningarna 
konstruktion, inköp och produktion till leverans samt slutligen service och eftermarknad.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till företag i omvärldsanalysen  
 
Bakgrund 

• Vilka är användarna av datasystemen (avdelningarna 
konstruktion/produktion/service/inköp)? 

 
• Anledning till att uppdatera datasystem?  

 
• Finns särskild grupp som arbetar enbart med PLM? 

 
• Hur ser er produktstruktur ut? 

 
• Tidigt delad produktinformation i utvecklingsskedet? 
 

Datasystem 
• Varför valde ni det PLM-system som ni har idag? 
 
• Använder ni egenutvecklade eller köpta datasystem? Varför? 

 
• Hur sparar ni era CAD-filer, som sammanställningar eller som enskilda artiklar?  

 
• Var sparar ni era CAD-filer, i CAD- eller PLM-systemet (modellarkiv)? 

 
• Om nytt CAD-system införts, hur konverterades de gamla filerna? 

 
• Vilka datasystem ingår i er datasystemmiljö (CAD, ERP etc.)? Vad hanteras i de olika 

datasystemen? 
 

• Hur delas företagsinformation internationellt? Gemensamt PLM? 
 

• Använder ni er av geometrisäkring? Hur fungerar det? 
 

• Under arbetets gång, hur undviks att flera ändringar görs samtidigt på samma ställe? 
(Boka utrymme alternativt checka ut artikel för ensam redigering). 

 
• Vid implementering av nytt PLM-system, vilka svårigheter fann ni? 

 
• Vad ser ni för svagheter med det PLM-system som ni använder idag? 

 
• Var beskrivs produktstrukturen? I PLM-systemet eller i annat datasystem (exempelvis 

ERP-system)?  
 

• Hur ser en visuell bild av er datasystemarkitektur ut (produktdatamodellen)? 
 
Framtid 

• Vad har ni för planer på förändringar av ert PLM-system i framtiden?
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Bilaga 2 Intervjufrågor till systemanvändare på Scania  
 

• Vilka datasystem använder ni och vad har de för syfte i ert dagliga arbete? 
 
• Hur många är ni på avdelningen och hur många använder sig av systemen ModArc, 

Catia respektive Spectra? 
 

• Vilka nackdelar anser ni att systemen ModArc och Spectra har, både vad gäller 
datasystemen var för sig och integrationen dem emellan samt med Catia? 

 
• Vilka fördelar ser ni hos systemen ModArc och Spectra, både vad gäller datasystemen 

var för sig och integrationen dem emellan samt med Catia? 
 

• Saknar ni några funktioner i Scanias datasystemmiljö? 
 

• Anser du att tillräcklig kunskap om datasystemen finns i gruppen. 
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