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Sammanfattning 
Scania verkar på en global marknad med tillverkning på flera orter och en förutsättning 
för att kunna garantera kvalité på de produkter som levereras, oavsett vart de produceras, 
är ett konsekvent tillämpat standardiserat arbetssätt vid tillverkning och montering. 
Monteringsbeskrivningar - eller elementblad som de benämns på Scania är en viktig del i 
att kommunicera detta "standardiserade arbetssätt" över hela företaget och alla dess 
tillverkningsenheter.  

Det s.k. standardiserade arbetssättet är relativt väl utvecklat mellan de verkstäder som 
monterar samma typ av huvudkomponenter, men i ett vidare perspektiv så förekommer 
det mellan olika enheter såväl skillnader i presentation av data i elementblad som 
arbetsmetoder för att ta fram dem. Det finns därför ett uttalat behov av att standardisera 
såväl framtagning som presentation av data i elementblad. 

Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla och testa en effektiv arbetsprocess 
för att tidsätta och ta fram lättförståeliga elementblad med stöd av digitala underlag. 
Därmed har en koppling mellan processerna för digital provmontering och framtagning 
av elementblad skapats. 

Ett förslag till arbetsmodell för framtagning av elementblad för chassimonteringen 
presenteras. I denna används de digitala underlagen både vid tidssättning med hjälp av 
standardtidssystem och för framtagning av bilder för beskrivning av monterings-
operationerna. Arbetsmodellen är anpassad till de applikationer som Scania använder 
idag.  

Resultatet av den enkät där arbetsprocessens effektivitet utvärderats visar att den har 
potential att leverera elementblad av högre kvalité än dagens process.  

 

Nyckelord: Monteringsberedning, tidsstudier, arbetsprocess 



 

  



 

 
Abstract 
Scania operates in a global market and has manufacturing at multiple sites worldwide. 
Independently of where they are made, a consistently applied standardized work is a 
fundamental necessity to ensure the quality of their products. Assembly instructions – or 
element sheets as they are called at Scania, play an important role in communicating this 
standardized work across the entire company.  

The so called standardized work is relatively well established amongst production units 
which assembles the same type of key component, but in a wider perspective there are 
differences in presentation of the data in element sheets as well as the work methods 
used to create them. This evokes the need to standardize the creation process as well as 
how the data of the element sheets are presented. 

The purpose of this study has been to develop and test an efficient work process where 
digital models are used for creating element sheets with a high level of comprehensibility, 
and in addition for conducing predetermined motion time study (PMTS) of the activities 
included in them. Thus, a link between digital test assembly (DTA) and the process for 
creating element sheets has been established. 

A proposal for a work process for the creation of element sheets for the chassis assembly 
is presented. In this, the use of digital models while conducting PMTS as well as when 
extracting illustrations for describing assembly operations are fundamental. The work 
process is adapted to fit Scania’s existing software portfolio. 

The result of the survey where the work process efficiency was evaluated showed that it 
has the potential to deliver element sheets with a higher quality than the process of 
today.  

 

Keyword: Assembly process planning, motion time studies, work process 
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1 Inledning 
Då fordonsindustrin under senare år har gått från att massproducera till att leverera allt 
mer kundanpassade lösningar ställer detta allt större krav på flexibilitet på de 
produktionssystem som är ämnade att tillverka dessa fordon. Inte minst innebär detta att 
fler produktvarianter uppkommer, vilket i sin tur leder till ett allt större behov av att ta 
fram korrekta och lättlästa monteringsbeskrivningar - elementblad på ett effektivt sätt. 

1.1 Bakgrund 
Scania CV AB tillverkar lastbilar, bussar och motorer för såväl industri som marina 
applikationer. Dessutom tillhandahålls såväl service och underhåll som finansiella 
tjänster. Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 87 686 MSEK, varvid lastbilar stod för 
64 % av detta. Scania Produktionssystem, SPS, innehåller den filosofi och de regler som 
företaget producerar sina varor efter (Scania CV AB, 2012). 

Scanias lastbilar är indelade i ett antal huvudkomponenter - Moduler: motor, växellåda, 
axlar, hytt och chassi. Dessa tillverkas av olika avdelningar och på olika orter runt om i 
världen. Montering av axlar, växellådor och motorer finns i Södertälje och i São Paolo, 
Brasilien. Hyttmontering återfinns i São Paolo och Oskarshamn. Däremot finns förutom 
i Södertälje och Sao Paolo, även slutmonteringar av lastbilar i Zwolle i Holland och 
Angers i Frankrike.  

För att kunna garantera samma kvalité på de produkter som levereras, oavsett vart i 
världen de produceras, krävs att ett konsekvent standardiserat arbetssätt tillämpas vid 
tillverkning och montering.  

Monteringsbeskrivningar – eller elementblad (Figur 1) som de benämns på Scania är en 
viktig del i att kommunicera detta ”standardiserade arbetssätt” bland alla berörda 
produktionsenheter. Det så kallade standardiserade arbetssättet är relativt väl utvecklat 
mellan de produktionsenheter som monterar samma typ av huvudkomponent, men i ett 
vidare perspektiv förekommer det mellan olika enheter såväl skillnad i presentation av 
data i elementblad som arbetsmetoder för att ta fram dem. Det finns därför ett uttalat 
behov av att standardisera såväl framtagning som presentation av data i elementblad. 

 
Figur 1. Exempelbild över de delar ett elementblad är uppbyggd av. 



Kapitel 1 – Inledning 

 2 

Gemensamt för monteringsbeskrivningar på alla avdelningar oavsett huvudkomponent 
är att: 

• Varje enskild monteringsbeskrivning skall motsvara ett element (därav 
benämningen elementblad), där ett element är en så liten del av en 
monteringsoperation, att det kan flyttas till nästföljande monteringsstation utan 
att kvalitén äventyras  

• Vad, Hur och Varför montaget skall genomföras finns beskrivet 
• Det innehåller information om hur lång tid arbetsmomentet tar, inom vilket 

huvudområde på line1 det skall ske, och vilka komponenter och verktyg som 
krävs 

• Processen dokumenteras med hjälp av fotografier tagna av global 
produktionsteknik på respektive produktområdes utvecklingsline, vilka sedan 
placeras på elementbladet för att underlätta förståelsen 

Produktionsteknik inom montering är på Scania organiserad i global och lokal 
produktionsteknik. Här är global ansvarig för att leverera elementblad beskrivna utan 
hänsyn till lokala variationer, och lokal produktionsteknik, vilka är belägna på respektive 
produktionsort ansvarar för arbetsinnehåll som tillkommer på grund av lokala 
förhållanden. Global produktionsteknik jobbar nära produktutveckling och konstruktion 
och har därför fokus på produkttid, den värdeskapande tiden. Exempelvis är tiden som 
krävs för att sammanfoga två komponenter värdeskapande, medan tiden för att hämta 
dessa från pall eller låda inte det. Global produktionsteknik analyserar, utvecklar och 
verifierar lämplig och tar även fram nya verktyg för att effektivisera 
monteringsoperationer. De bestämmer också inom vilket funktionsområde2 på line som 
montaget ska ske. Lokal produktionsteknik jobbar därefter med att balansera ut nya 
monteringsoperationer mellan stationer för att passa den takttid som råder lokalt.  De 
jobbar även med effektiviseringar av monteringsstationerna tillsammans med montörer. 

Det finns även skillnader mellan vilken slags information som finns att tillgå för globala 
processingenjörer beroende på vilken del inom Scania de jobbar. På chassi och hytt 
används idag digital provmontering, DTA 3 , för att analysera och verifiera 
monteringsföljd av nya detaljer i befintliga och kommande produkter. 
Simuleringsingenjörer använder Dassault Systémes DELMIA V54 studera montaget i 
avsikt att finna möjliga monteringsriktningar vilket sedan återkopplas till konstruktion via 
simuleringsfilmer, skärmdumpar och protokoll där eventuella problem noteras. Med 
undantag för viss användning av simuleringsfilmer under tidigt fysisk provmontering och 
begränsad användning av bilder på elementbladen, upphör användandet av det digitala 
underlaget här. Framtagningen av elementblad görs därefter baserat på fotografier tagna 

                                                
 
 
1 Här görs ett medvetet val att använda det engelska ordet line framför det svenska ordet 
lina, då det anses vara en mer precis benämning vilken bör minska feltolkningar 
2 Funktionsområde – FO, på engelska Function Area – FA 
3 Digital Test Assembly 
4 Beskrivning av DELMIA V5 finns under 4.3.1 
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vid fysisk provmontering varvid även monteringstiden registreras med tidtagarur, ett 
arbete som dessutom inte kan genomföras förrän de fysiska detaljerna finns levererade. 

Detta innebär att det jobb som är nerlagt för att stegvis bygga upp den digitala 
provmonteringen inte tas tillvara av global produktionsteknik på utvecklingsline, utan här 
baseras beredningen helt och hållet på de fysiska provmonteringarna.  

På motor, växellåda och axlar görs ingen digital provmontering idag vilket betyder att än 
mindre digitalt underlag finns att tillgå för att understödja tidssättning och framtagning 
av elementblad i ett tidigt skede. Däremot använder utvecklingsline på såväl 
motormonteringen, växellåda, axlar och hytt Solme AB:s AVIX5 för att dokumentera och 
tidsmässigt analysera monteringsoperationer innan de implementeras i de producerande 
enheterna (Workshop 4, 2012). Nyligen har ett examensarbete utrett möjligheterna för 
DTA även på motormonteringen och det pågår även en liknande utredning på 
axelmonteringen. Vad som däremot kräver vidare utredning är hur de digitala underlagen 
som tas fram vid DTA kan tillvaratas och användas vid tidssättning och för framtagning 
av tydligare illustrationer på elementbladen. 

1.2 Syfte, problemdefinition och avgränsningar 
Syftet med examensarbetet har varit att utveckla och testa en effektiv arbetsprocess för 
att tidsätta och ta fram lättförståeliga elementblad med stöd av digitala underlag. Därmed 
har en koppling mellan processerna för digital provmontering och framtagning av 
elementblad skapats. I begreppet effektiv vägs såväl tidsbesparing som kvalitetshöjning 
in.  

Initialt har befintlig process för framtagning av elementblad på Scanias chassimontering 
kartlagts, varefter brister i denna identifierats med bakgrund av framtagen teoretisk 
referensram och egna observationer. Därefter har förslag på ny arbetsprocess tagits fram 
och testats, där de digitala underlagen som tas fram vid digital provmontering används 
för att understödja tidigare tidsbedömning och slutligen generering av elementblad. 
Processen har validerats och dess förmåga att beskriva ett standardiserat arbetssätt har 
utretts. 

Examensarbetet är begränsat till att endast använda Scanias befintliga 
programvaruportfölj. Då arbetsprocessen tas fram för global produktionsteknik är det 
endast värdeskapande tid som är intressant vid tidssättning. Då det nyligen tagits fram en 
global standard för elementbladens innehåll förutsätts att Scanias alla 
monteringsavdelningar fortsättningsvis kommer att använda samma mall för 
elementblad. Examensarbetet har därför fokuserat på hur informationen på ett effektivt 
sätt kan tillföras given mall, och inte på utformningen av denna. 

  

                                                
 
 
5 Beskrivning av AVIX finns under 4.3.2 



Kapitel 1 – Inledning 

 4 

 

 



Kapitel 2 – Metod och Utförande 

5 

 

2 Metod och Utförande 
Examensarbetet är utfört på Scania (TDR – Industrial Development) i Södertälje. Då 
TDR – Industrial Development arbetar med arbetsmetoder som påverkar och involverar 
de flesta av Scanias avdelningar har min placering under examensarbetet gjort det möjligt 
att på ett enkelt sätt knyta nyttiga kontakter för projektarbetet.  

Den metodik som använts hamnar inom ramen för en fallstudie men kan även liknas vid 
aktionsforskning, då jag själv testat arbetssättet allteftersom det har vuxit fram och 
kontinuerligt varit ute i verksamheten för att få ny input. Arbetet har uppdelats i tre olika 
faser; kartläggning och inhämtning av teori, Konceptgenerering och utveckling, och 
validering och analys (Figur 2). För mer detaljerad planering och upplägg av de olika 
faserna, se Bilaga 4. 

 
Figur 2. Faser som arbetet indelats i. 

2.1 Teori 
Parallellt med behovskartläggningen som beskrivs nedan har en litteraturstudie 
genomförst inom ramen för examensarbetet. I denna har framförallt KTHs 
referensdatabas Primo, Google Schoolar och SAE Digital Library använts för 
informationssökning. Typiska sökord som använts har varit: assembly instructions, 
virtual assembly, digital test assembly, methods-time measurement, assembly instructios, 
work instruction, time analys. För att få ett vidare perspektiv av hur 
monteringsbeskrivningar bör utformas så har, utöver litteraturstudien, även Yvonne 
Eriksson, professor vid Mälardalens högskola, intervjuats i egenskap av sin expertis inom 
området informationsdesign med fokus på hur information som ska användas av 
människor bör presenteras. De frågor som ställdes är redovisade i Bilaga 5.  

2.2 Kartläggning 
Den nuvarande arbetsprocessen för elementbaldsframtagning har kartlagts genom 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en workshop. De personer som deltog har 
alla strategiska positioner i dagens arbetsprocess samt gedigen erfarenhet inom området. 
Deltagarna bestod av två provledare för digital och fysisk provmontering båda med 4 års 
erfarenhet, två processtekniker från Global produktionsteknik med 7-8 års erfarenhet och 
två processingenjör från Global produktionsteknik, med 3-4 års erfarenhet. Därutöver har 
inom ramen för processkartläggningen även egna observationer gjorts, samt efter-
forskning på Scanias interna websidor. Detta dels för att ta reda på vilka krav och behov 
som finns, men framförallt för att få en tydlig bild av vilka aktiviteter som ingår i dagens 
arbetsprocess, deras input och output samt andra viktiga relationer mellan dem. Kart-
läggningen har även varit underlag för att identifiera vilka brister och 
förbättringsmöjligheter som finns i dagens process.  

Kartläggning	  av	  behov	  
inhämtning	  av	  teori	  

Konceptgenerering	  
&	  

Utveckling	  
Validering	  och	  

Analys	  
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2.3 Fallstudie 

 Konceptgenerering 2.3.1
Utifrån resultaten av litteraturstudien och processkartläggningen togs det ganska tidigt 
fram ett koncept som sedan succesivt utvecklades genom att valideras i workshopform. 
Deltagarna i dessa workshops bestod av personer som ingår i ett internt tvärfunktionellt 
nätverk som jobbar med att ständigt förbättra de arbetsprocesser som finns kring 
balansering, tidssättning och generering av elementblad.  

Alla personer i detta nätverk har ett jobb som är starkt anknutet till monteringsberednign 
varav nio personer dagligen arbetar med tidssättning av arbetsmoment och framtagning 
av elementblad. Fyra av personerna i nätverket har en bakgrund mer kopplad till digital 
och fysisk provmontering. Därutöver har även en person från chassis SPS-office som är 
väl insatt i chassis nuvarande elementbladsprocess deltagit vid sammankomsterna. De 
övriga två återstående deltagarna har varit mina två handledare vika hållit i och 
koordinerat nätverkets sammankomster. Totalt har det under examensarbetet 
genomförts tre olika workshops med denna grupp. En inledande, där målet med 
projektet presenterades, en där ett tidigt utkast, ett koncept till ny arbetsmodell 
presenterades och diskuterades, och en slutgiltig där den framtagna processen 
verifierades och utvärderades.  

Då alla monteringsavdelningar är representerade i detta nätverk har det förutom att agera 
bollplank för det förslag till arbetsmodell som vuxit fram under examensarbetet också 
bidragit med en viktig insikt av hur de jobbar på andra avdelningar idag.  

Förutom via återkoppling vid workshops så har även arbetsmodellen vuxit fram genom 
olika tester i de programvaror som funnits tillgängliga. De som använts i detta 
examensarbete är alla sådana som finns i Scanias programvaruportfölj för att stödja 
digital provmontering, 3D-visualisering och framtagning av elementblad. Scania använder 
följande programvaror för detta: Dassault Systémes DELMIA V5, Process Engineer och 
3DXML-player och Solme AB:s AVIX. För att visualisera arbetsprocessen har SPARX 
Enterprise Architect använts. Konceptet har utvecklats genom input från workshops och 
genom test i de tillgängliga programvarorna. Därutöver har jag även varit i kontakt med 
utvecklare på AVIX vid ett antal tillfällen samt genomgått en utbildning i  denna 
programvara. 
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 Validering 2.3.2
Den sista workshopen i examensarbetets slutfas användes för att validera den framtagna 
processens giltighet och utvärdera dess potential. Efter denna fick deltagarna svara på en 
enkät i ett försök att mäta den framtagna arbetsprocessens effektivitet i förhållande till 
dagens. De frågor som här ställdes kan ses i Bilaga 6. Vidare genomfördes ett test för att 
undersöka delar av teorin och ge en vink om hur användandet av digitalt genererade 
bilder istället för fotografier påverkar förståelsen för hur monteringsoperationen skall 
genomföras, och specifikt vilken vy som föredras och hur användning av rött påverkar 
förståelsen. Testet gick ut på att 12 stycken montörer blev ombedda att rangordna åtta 
stycken bilder med avseende på hur lättförståeliga bilderna var. Bilderna var placerade i 
ett i övrigt tomt elementblad, motsvarande den version som är föreslagen som standard 
från centrala SPS-Office vid rapportens tryck. Gruppen bestod av 11 manliga och 1 
kvinnlig montör med en längd mellan 158 och 190 cm. Endast en av de testade 
montörerna var färgblind. De var 21-48 år gamla, hade jobbat med montering i 2-20 år 
och som verifierings montörer på MSPAA i mellan 3 månader och 2 år. De jobbade 
inom funktionsområdena (FA) 1:1, 1:2, 2, 3:2, 4:1 och 4:2. I testet ingick bilder ur tre 
olika vyer: rakt framifrån, snett underifrån och ur tänkt montörs vy. För var och en av 
dessa vyer fanns två varianter, en där inget rött finns i bilderna, och en där ett par för 
monteringsoperationen ovidkommande detaljer visas i rött. Valet av dessa bilder gjordes 
för att testa vilka effekter röda inslag och olika vyer har för hur lättförståelig en bild är. 
Därtill inkluderades en bild i sekvens, också denna ur tänkt montörs vy, och ett fotografi 
av samma operation sett rakt framifrån, vilket tagits av processingenjör under fysisk 
provmontering i avsikt att använda denna på en monteringsbeskrivning enligt dagens 
process. Detta för att se vart i rangordningen, dels det traditionella fotot hamnar, men då 
även för att se hur de förhåller sig till två bilder i sekvens. Det är viktigt att poängtera att 
alla de åtta bilderna beskriver samma monteringsoperation. Bilderna tilldelades en 
bokstav A-H slumpvis genom lottdragning, detta för att ingen förväntad utfallsordning 
ska störa montörerna under testet (Figur 3). För att även få kvalitativ input om 
montörernas val ombads de även att motivera varför de valt den sämsta bilden som 
sämst och den bästa bilden som bäst. I Bilaga 7 finns bilderna presenterade så som de 
presenterades vid testet. 
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Figur 3. De bilder som ingick i det genomförda bild-testet. 
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3 Litteratur och Omvärldsstudie 
Den teoretiska referensram som ligger till grund för det arbete som utförts utgörs dels av 
Scanias Produktionssystem (SPS) och R&D Factory:s egen motsvarighet av detta, Digital 
provmontering (DTA), monteringsberedning samt de delar av teori kring perception och 
kognition som författaren ansett som mest relevanta att ta hänsyn till vid framtagning av 
den nya arbetsprocess som examensarbetet skall presentera. 

3.1 Scania produktionssystem 
Scania produktionssystem togs fram i början av 1990-talet (Scania CV AB, 2012) och har 
sedan dess framgångsrikt använts för att ständigt förbättra företagets 
produktionsprocesser. Produktionssystemet presenteras visuellt med Scaniahuset vilket 
ständigt förbättras (Figur 4). 

 
Figur 4. Scaniahuset (Scania CV AB, SPS-office, 2000). 

En av de fyra grundprinciperna är Rätt från mig, vilken innebär att var och en skall utföra 
sin del av processen rätt från början. Här påpekas även att ändamålsenliga verktyg, 
instruktioner och metoder helst ska omöjliggöra fel. (Scania CV AB, SPS-office, 2000). 
Alla principerna finns närmare beskrivna i bilaga 2. 

SPS vilar på tre grundläggande filosofier vilka tillsammans utgör grunden för Scaniahuset: 
Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av slöseri. Därutöver finns en 
prioriteringsordning som följs i det dagliga arbetet vilken visas inne i huset i Figur 4 
(Scania CV AB, SPS-office, 2000). 

Produktionssystemet är givetvis uppbyggt kring just produktion, men två andra varianter 
av systemet finns också utvecklade, dels SRS, Scania Retail System, och R&D Factory 
vilket används under utvecklingen. Då den arbetsprocess som detta examensarbete 
resulterat i ligger i gränslandet mellan utveckling och produktion presenteras här även 
några avsnitt från R&D Factory. 
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Det Scaniahus som symboliserar produktutvecklingens motsvarighet till SPS (Figur 5) 
skiljer sig som främst genom det vanliga Scaniahuset genom att Kompetens och Kreativitet 
(1) omgärdar huset tillsammans med Ledarskap, att man i stället för Standardiserat arbetssätt 
betonar Flödesorientering (2) samt att ytterligare en nivå har tillkommit husets grund - 
Standardiserade metoder, Modularisering, CEPPSS, Tvärfunktionellt och parallellt, Visualisering och 
Balansering (3). 

Figur 5. Scaniahuset i R&D:s tappning (Scania CV AB, Project Office - YP, 2011). 

Även om det på många sätt liknar det klassiska Scaniahuset är det några grundläggande 
principiella skillnader:  

• Det är information och kunskap som flödar – inte produkter. 
• Behoven som R&D fyller är ökad kunskap entydig och konsekvent information 

Precis som i SPS läggs stor vikt vid att ha standardiserade metoder där det tydligt 
beskrivs hur arbetsuppgifter ska utföras. Genom tydliga arbetsbeskrivningar som inte 
bara förklarar hur utan också förklarar varför så skapas förståelse vilket i förlängningen 
bidrar till att säkerställa arbetsprocessernas kvalitet. Det är viktigt att de metoder som 
används genomsyras av de principer och kärnvärden som R&D Factory beskriver  
(Figur 6). 
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Figur 6. Koppling mellan olika nivåer i R&D Factory (Scania CV AB, Project Office - YP, 2011) 

 

För att kunna leva upp till principen Rätt från mig är det enligt R&D Factory viktigt att det 
finns rätt förutsättningar för det i form av kunskap, verktyg, instruktioner och metoder. 
Därmed kan det säkerställas att det blir rätt gjort från början (Scania CV AB, Project 
Office - YP, 2011). 

3.2 Digital provmontering 
Digital provmontering, eller DTA, är en metod där man virtuellt verifierar att det är 
geometriskt möjligt att montera komponenterna i ett montage utan att kollisioner 
inträffar. Det kan handla om kollisioner mellan såväl de ingående komponenterna som 
mellan komponenter och verktyg. På så vis säkerställs att det att tillräckligt utrymme 
finns tillgängligt för att monteringsoperationen ska kunna genomföras. Scania använder 
Dassaults Systémes DELMIA V5 Assembly Process Simulation för sin digitala 
provmontering, vidare i rapporten nämnt endast DELMIA V5. 

3.3 Monteringsberedning 
Monteringsberedning görs idag på flera olika sätt, Diffner och Edlund har efter att ha 
intervjuat bland annat SAAB AB i Linköping och Siemens Turbomachinary i Finnspång 
identifierat fyra metoder för att bereda bilder till monteringsbeskrivningar (Diffner & 
Edlund, 2009): 

• Fotografier. Utifrån fotografier tagna av fysiska produkter har 
monteringsbeskrivningen beretts och presenteras därefter på papper med 
kompletterande text  

• Skärmdumpar från CAD. Med bilder tagna från CAD-system bereds 
monteringen på samma sätt som ovan, med presentation på papper med 
kompletterande text 

• CAD-scener. Med CAD-modeller som bas bereds ”scener”.  Dessa är inte lika 
statiska som en bild utan innehåller endast en sorts visningsinställning, där 
kameravinkel, vad som ska vara synligt och liknande finns sparat. När beredaren 
sedan är nöjd genereras en bild som presenteras tillsammans med kompletterande 
text på papper. Det finns dock större möjligheter för beredaren att gå tillbaka och 
göra ändringar i scenen, då exempelvis en ändring av vy är omöjligt när väl en 
bild är renderad. 
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• Digitala instruktioner. Monteringen bereds utifrån CAD-modeller och sparas 
även digitalt. Instruktionen visas sedan för operatören på dataskärm. 

De olika presentationssätten har givetvis alla sina för- och nackdelar.  Fotografier kräver 
ingen utbildning för att användaren ska kunna tolka innehållet och anses även relativt 
billigt (Robinson & Etter, 2000). Det finns även många förespråkare av det ”nya” sättet 
att bereda produktion, med digitala instruktioner. Detta sätt gör det möjligt att snabbare 
utbyta och distribuera information samtidigt som det kan leda till bättre samarbete 
mellan avdelningar (Lui & Xu, 2001) (Sjörén, 2007). Det finns även studier som visar på 
att beredare både blir effektivare och säkrare i sitt arbete genom detta arbetssätt (Sjörén, 
2007; Solme AB, 2012). 

I examensarbetet utfört av Diffner och Edlund utreds 3Dvia Composer som under 
varumärket 3Dvia ingår i Dassault Systémes. Detta system har ett gott stöd för beredning 
av montering med hjälp av 3D-modeller, dock har detta system inte samma grad av 
noggrannhet på positionering som DELMIA V5, men är betydligt mer lämpat för att 
skapa monteringsinstruktioner än DELMIA:s motsvarighet Assembly Work Instruction, 
WKI (Diffner & Edlund, 2009). 3Dvia Composer kräver att 3D-CAD filer konverteras 
till SMG och överförs via 3Dvia-sync. Därefter kan monteringen beredas och genom 
3Dvia-sync hållas uppdaterade även vid konstruktionsändringar (Diffner & Edlund, 
2009). Detta system är enligt Diffner & Edlund användarvänligt och kräver ingen 
egentlig CAD-vana. Det är här möjligt att skapa så kallade CAD-scener, där delar av 
modellen kan markeras och förstoras, och pilar och etiketter kan kopplas till 3D-
modellen (Figur 7).  

 
Figur 7. Exempelbild från 3Dvia Composer (Diffner & Edlund, 2009). 

Vid eventuella produktförändringar blir det därför enkelt att uppdatera 
monteringsunderlagen. En stor nackdel med denna programvara uppkommer vid 
integration med just DELMIA V5, då de aktiviteter som skapats under 
monteringssimuleringen inte kommer med vid konverteringen till SMG. Detta innebär 
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att det inte går att nyttja det arbete som är nedlagt på att bygga upp processen vid digital 
provmontering (Diffner & Edlund, 2009). Vidare måste det i 3Dvia Composer på nytt 
göras en demontering av komponenterna för att kunna ta fram monteringsbeskrivningar 
för var och ett av stegen i monteringssekvensen. När väl detta är genomfört kan 
dokumentationen dock enkelt delas helt elektroniskt och visas genom 3Dvia Composer 
Player, vilket är en gratis viewer som kan visa det som beretts. Alternativt kan resultatet 
även konverteras till något av de universalformat som programmet stödjer som t.ex. JT 
eller VRML, eller mer statiskt i form av; SMG, PDF, AVI, HTML (Diffner & Edlund, 
2009).  

En konkurrent till DELMIA WKI är Siemens motsvarighet Technomatix, vilket bland 
använts av Volvo Cars (Siemens, 2011)). 

Det finns även mindre aktörer på denna marknad, exempelvis det i sammanhanget lilla 
och relativt nystartade företaget Animech Technologies (Animech Technologies, 2012). 
Med deras applikation AniPart finns möjligheter att skapa interaktiva illustrationer 
baserade på 3D-modeller. AniPart är med andra ord en applikation som beskriver 
produkter och hur dessa används snarare än hur de skall monteras. Själva hävdar dock 
Animech att AniPart har ett stort tillämpningsområde. Det material som skapats på 
plattformen kan enkelt distribueras och visas via en enkel Viewer (Animech 
Technologies, 2012).  

 Monteringsbeskrivningar 3.3.1
Monteringsbeskrivningar och eller arbetsinstruktioner i allmänhet är dokument som har i 
uppgift att på ett korrekt och tydligt sätt förmedla hur människor på verkstadsgolvet skall 
utföra sitt arbete för att uppfylla de krav som finns specificerade (Lundgren et. al., 2008). 
Oavsett vilken typ av manual eller instruktion som ska skrivas menar Etter och 
Robinsson att det är viktigt att göra en analys över vilka som ska använda informationen 
(Robinson & Etter, 2000). De presenterar tre frågor som bör vara centrala vid skapandet 
av en instruktion: 

• Vem är det som ska använda den? 
• Vad ska den användas till? 
• Vart ska den användas? 

De menar vidare att dessa frågor bör vara besvarade för att en effektiv instruktion ska 
kunna skapas. Hur en instruktion ska utformas styrs mycket av vilken kunskapsnivå som 
den tänkta användaren har. Här måste beredaren ta hänsyn till användarens behov av 
informationen (Robinson & Etter, 2000). Det är även viktigt att poängtera att 
instruktioner i allmänhet görs av människor för andra människor, vilket betyder att om 
endast automatiska processer används finns inget behov av arbetsinstruktioner 
(Lundgren et. al., 2008).  

En bra monteringsbeskrivning innehåller både bild och text, dessutom skall bilden 
definiera vad som ska utföras. Vad som ska göras, hur det ska göras och varför bör 
tydligt framgå, samtidigt bör den inte innehålla för mycket detaljer (Eriksson, 2012). 
Monteringsbeskrivningen har enligt Eriksson tre huvudsakliga syften: 

• Utbildning 
• Repetera och se att det gjorts på rätt sätt 
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• Ge överblick vid exempelvis rotation mellan stationer 

Språket bör hållas neutralt och korrekt fackterminologi bör användas för att det ska vara 
tydligt vad som menas. För att undvika missförstånd är det vid översättningar särskilt 
viktigt att en konsekvent terminologi tillämpas (Eriksson, 2012). Men trots att området 
kring hur människor uppfattar och tolkar text och bild är väl utforskat, finns brister i hur 
instruktioner används, främst på grund av att användaren inte ser informationen som 
viktigt (Lundgren et. al., 2008). 

 Tidsstudier 3.3.2
Tidsstudier används för att tidsätta olika typer av arbetsuppgifter och är väl lämpat för att 
tidsätta arbetsmoment vid montering på line. En monteringsline är ett flödesorienterat 
produktionssätt som är uppbyggd av ett antal stationer i serie. Vanligtvis förs produkten 
framåt, från station till station, med hjälp av någon form av bärare, transportband eller 
liknande (Boysen et. al., 2007). För att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja 
stationerna och få ett bra flöde krävs att det råder balans mellan stationerna. Därav 
begreppet balansering, som inom montering innebär att olika arbetsmoment fördelas ut på 
olika stationer för att åstadkomma en jämn fördelning mellan de stationer som finns 
tillgängliga. Inom fordonsindustrin finns ofta en takttid definierad, vilken är baserad på 
volymbehovet. Den definierade taktiden blir då den tid produkten som längst kan 
spendera/tillbringa på varje station för att önskad volym ska kunna produceras på given 
tid.  Takttiden kan beräknas enligt: 

!"#$ =   
!"##$ä!"#$"  !"#
!"#$%&'ℎ!"

 

 
Då effektiva monteringslines ofta kräver en stor mängd utrustning och har en relativt 
hög automationsgrad, förknippas de ofta med stora investeringskostnader (Boysen et. al., 
2007). Då det är antalet stationer som i praktiken bestämmer takttiden så är det också 
detta som avgör linens kapacitet.  

En grundläggande förutsättning för att kunna balansera tillförlitligt och därigenom 
minimera slöseri, är att tiden för monteringsoperationen är känd. Mätning av denna sker 
vanligen genom tidtagning vid fysisk provmontering eller aktivitetsanalys med hjälp av 
standardtider.  

Genom att använda standardtider underlättas bedömningen av leveranstider eftersom 
man därigenom undviker individberoende variationer. Därmed blir det också lättare att 
fatta korrekta beslut kring resursbehov (MTM-föreningen, 2001). Analys med hjälp av 
standardtider har gjorts i över 60 år och började med Method Time Measurement, MTM, 
som presenterades i USA 1948 (MTM-föreningen, 2001) (Hasselqvist et. al., 1969), och 
introducerades på Volvo i Sverige 1949. MTM bygger på Stegmertens prestations-
bedömningssystem eller levelingsystemet som det även kallas. Detta system värderar ett 
antal faktorer som har inverkan på tidsåtgång: 

• Skicklighet 
• Intensitet 
• Förhållanden 
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Var och en av dessa faktorer graderas i sex steg som i sin tur är uppdelade i ett antal 
undergrader, och beroende på gradering ges en tid. Faktorer finns fastställda för varje 
grad och undergrad. Dessa är i storleksordningen likvärdiga mellan skicklighet och 
intensitet medan faktorerna för förhållanden är något mindre (MTM-föreningen, 2001). 

Ur det ursprungliga MTM, som idag benämns MTM-1 har det kommit ett antal nyare 
versioner: 

• MTM-2 Förenkling av MTM-1 som gjordes och presenterades i Sverige år 1965 
• MTM-3 Ett system som utvecklades av en arbetsgrupp inom MTM-gruppen AB 

med uppdrag att fylla ett behov där väsentligt annorlunda egenskaper än vad 
MTM-2 ger var efterfrågat. Det är även utvecklat för att vara snabbare och 
enklare att använda än MTM-2. Togs dock fram med samma utvecklingsmetod 
som MTM-2 och har inte fått något genomslag. 

• Maynard Operation Sequence Technique, MOST är en metod som 
fokuserar mer på hur komponenten hanteras än enbart på arbetarens 
rörelsemönster. Metoden togs fram 1972 och är uppbyggd kring ett sekvenstänk. 

• Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys, SAM Även detta är utvecklat 
för att analysen skall vara enklare och snabbare att använda. Det är inte nedbrutet 
i samma detaljeringsgrad som MTM-2 och det är baserat på ett sekvenstänkande 
(MTM-föreningen i Norden). Systemet utvecklades under 1982 med medverkan 
från Volvo ASEA SAAB-SCANIA (MTM-föreningen, 2001). SAM är den MTM 
variant som är mest använd i Norden (MTM-föreningen i Norden). 

Gemensamt för dessa system är att de är baserade på samma grundmaterial vilket består 
av 114 000 Time Measurment Units, TMU, och 14 000 noggrant granskade 
tidsbestämmande rörelser. Med en mätfaktor på 50 är SAM snabbare än både MTM-2 
och MTM-3 däremot har den en mät-osäkerhet som ligger på en nivå mellan de två. 
Viktigt att beakta är att inget av MTM-systemen anger en tid som ett arbete tar att utföra, 
utan ger endast en normtid att förhålla sig till (MTM-föreningen, 2001). 

Det finns ett antal stödverktyg för att genomföra tidsstudier tillgängliga på marknaden. 
AVIX är ett verktyg som används av ett flertal företag i fordonsindustrin, däribland 
Volkswagen, Scania, BMW, Daimler och Autoliv, men här ses även andra stora företag 
som ABB, Siemens, SKF, Ericsson och Bombardier (Solme AB, 2011). AVIX är 
uppbyggt i moduler där en av dessa, Metodmodulen, används för genomföra tidsstudier. 
Modulen används för att analysera manuellt utfört arbete i syfte att tidsätta 
arbetsmoment och identifiera och kategorisera momenten beroende på om de är 
värdeskapande eller inte. Användaren skapar en struktur som representerar den som 
råder på företaget. Översta nivån i denna struktur är Företag, därefter Byggnad, sedan Line 
och slutligen Arbetsstation. Under varje station bryts därefter arbetet ner i två nivåer, först 
i Tempon och under det ett antal Aktiviteter (Figur 8).  
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Figur 8. Principbild över AVIX trädstruktur. 

I AVIX metodmodul analyseras rörelser med programmets egen metod, vilken benämns 
100-takt. Även denna är baserad på samma statistiska underlag som MTM-2 och SAM, 
men analysmetoden skiljer sig en del. Här har alla olika typer av rörelser slagits samman 
på ett annat sätt och varje enskild rörelse klassificeras endast som A, B, C eller D. 
Exempelvis innebär ett B: ”En lång rörelse utan svårighet”, eller ”En kort rörelse med 
inpassningsproblem” (Solme AB, 2012). Detta innebär att metoden är väldigt snabb med 
en mätfaktor på 10. Dock får metoden på grund av analyssättet anses mindre exakt än de 
övriga, då nedbrytningen inte sker på samma nivå. Givetvis är det en avvägning varje 
företag måste göra då det här uppstår en trade-off mellan vad som är ”rätt tid” och hur 
snabbt det går att få fram den. Det finns även en SAM-modul inbyggd, där tiden kan 
sättas enligt den standard som gäller för SAM. Då detta är en relativt ny del av 
programmet finns idag ingen motsvarighet till den kategorisering av om arbetet är 
värdeskapande eller inte vilken finns i AVIX eget analysverktyg. De flesta företag som 
idag använder AVIX, däribland även Scania, använder dock 100-takt och inte SAM (Kurs 
i AVIX med Ehrensvärd, 2012). 

Det finns även metoder framtagna för att tidsätta arbete i en virtuell miljö. I de flesta 
CAD-system finns tillgång till Digital Human Models, DHM, vilka vanligen används för 
att genomföra ergonomianalys (Stephens & Godin, 2006). Det är också möjligt att även 
göra tidsuppskattningar med hjälp av dessa system. En DHM eller manikin som de även 
kallas kan statiskt flyttas runt i produktens omgivning för att åskådliggöra och analysera 
vilka arbetsställningar som en viss monteringsoperation kräver (Stephens & Godin, 
2006). Detta anses dock väldigt tidskrävande vilket gör att användningen av denna 
funktionalitet inte är särskilt utbredd för tidssättning. Författarna beskriver även en 
annan teknik, Motion Capture, som gör det möjligt att göra mer dynamiska analyser. 
Genom att montera sensorer på en verklig montör kan dennes rörelser överföras till den 
virtuella miljön varefter denna där kan analyseras, vilket ger en bättre förståelse för vilka 
ställningar som den studerade monteringsoperationen kommer att innehålla (Stephens & 
Godin, 2006). Men detta kräver alltså att fysiska komponenter finns närvarande, då den 
data som ges kommer från en verklig montör. Men det även möjligt att genom Enovia 
Custom Time Analysis, CTA, en modul till DELMIA Process Engineer, kunna återge en 
tid på operationer utan att manikiner används (Dassault Systémes, 2012). Detta system 
kräver att ett bibliotek byggs upp där tid för olika typer av operationer sparas. Därefter är 
det möjligt att tidssätta alla de aktiviteter som byggts upp i DELMIA V5 genom att ange 
vad som görs under varje aktivitet. Det är här även möjligt att tidsätta med hjälp av 
standardtidssystem såsom MTM1, MTM2, och SAM genom användning av modulen 



Kapitel 3 – Litteratur och omvärldsstudie 

17 

 

Standard Time Measurement, STM ( (Dassault Systémes, 2008). Delmia Process 
Engineer har med gott resultat använts vid implementering av mätning med 
standardtidsystemet MOST för Bombardier Aerospace i Belfast, detta helt i digital miljö  
(Jin, et. al. 2008). 

3.4 Mänsklig perception och kognition 
Mänsklig perception och kognition innefattar hur människor uppfattar och tolkar 
information såsom bilder, text, symboler och färger. Det finns idag ingen utbredd 
forskning kring de kognitiva processer som sker i en produktionsmiljö (Stork & Schubö, 
2010). Vidare menar Stork och Schubö att det i dagens mer flexibla produktionssystem 
finns en större variation av monteringsoperationer och dess relaterade handlingar i 
jämförelse med det repetitiva arbetsinnehåll som uppkommer vid massproduktion, vilket 
tolkas som att allt större behov av tillförlitliga instruktioner infunnit sig. Den information 
som behöver tolkas vid manuell montering innehåller hela spännvidden av kognitiva 
funktioner, från perception, uppmärksamhet, minne och planering till genomförande 
(Stork & Schubö, 2010). Montörer exponeras för mycket information, vilket innebär att 
relevant information måste väljas ut för att handlingarna ska kunna utföras på ett 
lämpligt sätt (Stork & Schubö, 2010). För att understödja detta finns olika sätt att rikta 
användarens uppmärksamhet. Ett sätt är att framhäva det som är betydelsefullt i 
exempelvis en illustration är att använda olika storlekar, orientering eller färger. 
Alternativt kan symboler, exempelvis i form av en pil, vara det som visar en viktig 
komponents läge i en illustration (Stork & Schubö, 2010), (Wolfe & Horowitz, 2004). 
Wolfe och Horowitz (2004) delar in olika typer av attribut i kategorier beroende på hur 
sannolikt det är att de faktiskt främjar visuell uppmärksamhet. De attribut som med 
störst sannolikhet leder den visuella uppmärksamheten rätt är just rörelser, storlekar 
orientering och färger (Wolfe & Horowitz, 2004). 

Mayer definierar ”Multimedia instructional message” som presentation av material som 
innefattar ord, såväl talat som skrivet, och bilder, såsom animationer video, illustrationer 
och fotografier, där målet är att främja inlärning (Mayer, 2002). I Mayers teori om 
kognition finns tre antaganden om hur människor lär från text och bilder: ”the Dual 
Channel Assumption”, ”the Limited Capacity Assumption” och ”the Active Processing 
Assumption” (Mayer, 2002). Mayers teori, omfattande dessa tre antaganden är mer 
utförligt beskriven i Bilaga 3. 

Vid tolkning av en monteringsbeskrivning behöver montören först se vad det föreställer 
för att sedan förstå vad som händer i bilden, därefter måste montören förstå vilka 
handlingar som krävs för att detta ska utföras, detta ofta med hjälp av en text kopplad till 
bilden (Eriksson, 2012). Illustrationer fungerar bättre än enbart text för att hjälpa 
användaren att identifiera komponenter på en produkt eller för att lära sig en procedur. 
Vid behov av översättning av instruktioner är bilder bra informationsbärare, då dessa inte 
är lika utsatta för nyckfulla översättningar som text. Därför är bilder många gånger 
viktigare än texten i manualer och instruktioner (Robinson & Etter, 2000, s. 90), 
(Eriksson, 2012). Tydliga, lättlästa anvisningar och beskrivningar är givetvis viktiga, men 
tydliga illustrationer är avgörande (Robinson & Etter, 2000, s. 90). Etter and Robinson 
menar vidare att det finns tre nyckelattribut som gör illustrationer till en kritisk del vid 
utformning av manualer och instruktioner. Välutformade illustrationer: 
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• Leder blicken rätt 
• Förmedlar viss typ av information bättre än prosa 
• Underlättar översättning 

De illustrationer som används i monteringsbeskrivningar bör tydligt visa såväl Vad, Hur 
och Varför en monteringsoperation ska utföras. Enkla och rena bilder är även att föredra 
då det minskar antalet detaljer som läsare behöver avläsa, dock finns det även en kulturell 
faktor som avgör vilket perspektiv montörer är vana vid (Eriksson, 2012). Illustrationer 
som används i instruktioner och manualer kan presenteras på olika sätt, det kan vara 
fotografier, teckningar av olika slag, sprängskisser eller bilder från CAD-modeller 
(Robinson & Etter, 2000, s. 98) (Dassaults Systémes, 2011). 

Fotografier är vanligt förekommande som illustrationer i både manualer och monterings-
instruktioner. En stor fördel är att de är relativt lätta att tolka och förstå även en oerfaren 
användare. Då fotografiet faktiskt är en avbildning av det verkliga objektet behöver heller 
inte användaren någon särskild träning för att lära sig att tolka innebörden av 
illustrationen. Fotografier anses även vara ett billigt alternativ för att framställa 
illustrationer, såväl med avseende på den utrustning som krävs och den tid det tar att 
framställa dem (Robinson & Etter, 2000, s. 98).  

Dock är vanliga fotografier inget bra alternativ man i ett fotografi inte enkelt kan 
framhäva vad som är väsentligt respektive inte kan dölja det som är oväsentligt 
(Eriksson, 2012), (Robinson & Etter, 2000, s. 99). Fotografier är också begränsade på så 
sätt att det inte går att via en genomskärning av en komponent (Robinson & Etter, 2000, 
s. 99). Kvaliteten på ett fotografi är också starkt beroende av yttre omständigheter såsom 
goda ljusförhållanden och av fotografens skicklighet. Etter och Robinson (2000) framför 
att ett alternativ för att framhäva vissa delar av en illustration är att lägga en 
kontrasterande kontur kring den viktiga komponenten, eller att peka med en pil på vad 
som är viktigt. Huruvida pilar bör användas i sådant syfte råder det dock delade meningar 
om, Eriksson (2012) ser närmast ett problem med att använda pilar i ett sådant syfte, då 
hjärnan tenderar att uppfatta en pil som en riktning eller en rörelse. Eriksson (2012) 
menar vidare att pilar därför endast bör användas för att visa rörelser, och att de helst 
bara används i horisontell eller vertikal led, då det är svårt att såväl rita som tolka pilar 
som går inåt, alternativ utåt i bilden. 

Teckningar är vanligt använda i manualer då de går att utforma för att visa exakt vad som 
önskas, oavsett om vyn vore möjlig att se i verkligheten eller inte. Teckningar gör det inte 
bara möjligt att utelämna sådant som endast är i vägen i det specifika fallet utan det går 
även att framställa genomskärningar och sprängskisser. Tyvärr är detta förenat med stora 
kostnader då en skicklig tecknare måste anlitas för att framställa denna typ av 
illustrationer (Robinson & Etter, 2000, s. 99).  Etter and Robinson avråder även från att 
använda traditionella detalj- och sammanställningsritningar i manualer, då tolkning av 
dessa kräver en hel del erfarenhet.  

Precis som med teckningar är det med en 3D-modell möjligt att i en virtuell miljö såväl 
dölja sådant som inte är av intresse, som skapa genomskärningar och sprängskisser 
(Diffner & Edlund, 2009), (Dassaults Systémes, 2011). Att ha ett ändamålsenligt 3D-
verktyg vilket kan hantera de av konstruktören skapade 3D-modellerna är därför av stor 
vikt för att på ett effektivt sätt kunna framställa lättförståeliga illustrationer. 
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Sammanfattningsvis finns det stora fördelar med att ha monteringsbeskrivningar - 
elementblad direkt kopplade till de 3D-modeller de har för avsikt att beskriva montering 
av. Detta minimerar onödigt extraarbete med att uppdatera versioner av dokument vilket 
är nödvändigt när instruktionen frikopplas från sin källa. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras en allmän och kortfattad nulägesbeskrivning av hur 
framtagningen av elementblad görs på Scania idag och de skillnader som finns mellan 
olika avdelningar. Därefter presenteras översiktligt de programvaror som används vid 
Scania för DTA och framtagning av elementblad. Avsnittet avslutas med en mer 
detaljerad beskrivning av nuvarande arbetsprocess för framtagning av elementblad på 
chassi i Södertälje samt de brister som konstaterats utifrån tidigare beskrivna 
omvärldsstudie. 

4.1 Elementblad 
De elementblad som tas fram på Scania används i huvudsak som en del i att utbilda 
montörer i hur nya monteringsoperationer skall genomföras. Därutöver utger de också 
dokumentation över arbetssätten. Även fast elementbladen givetvis finns tillgängliga i 
anslutning till monteringsstationens så använde de inte ute vid line då takttiden inte 
medger detta. Det är naturligtvis inte heller tänkte att operatörerna där skall använda 
elementbladen för att ta reda på vad de ska göra. För detta tillämpas på Scania utbildning 
såsom beskrivet ovan. Ett elementblad är indelat i ett antal fält (Figur 9). 

 
Figur 9. Exempelbild på ett av de elementblad som används på Scania. 

Fälten inramade med grönt är det som har legat i fokus i examensarbetet, både med 
avseende på hur den information som där presenteras skall tas fram samt hur den bör 
presenteras för att uppnå bästa effekt. För övriga fält har det i examensarbetet endast 
utretts hur denna information på ett effektivt sätt kan placeras ut på elementbladet. 

   Tid	  
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Behov av nya elementblad uppkommer när nya komponenter behöver införas eller 
befintliga produkter uppdateras. Dessa ändringar går under namnet Engineering Change 
Order, ECO. Ett flertal ECO samlas i regel i ett MECO6, Major Enginering Change 
Order, vilket är den identitet ärendet har i produktion fram till att ändringarna har blivit 
nya globala elementblad och fått egna ID-nummer.  

Elementblad skapas av processingenjörer på Global produktionsteknik för respektive 
utvecklingsline. Dessa fungerar som en mellanhand mellan konstruktörer och 
processingenjörer på Lokal produktionsteknik. Processingenjörer på Global 
produktionsteknik jobbar därför med sådant som ligger relativt långt fram i tiden, medan 
processingenjörer på Lokal produktionsteknik jobbar närmare den dagliga produktionen. 

När en processingenjör på Global produktionsteknik skall ta fram ett elementblad är det 
enligt teorin viktigt att denne har en tydlig bild av:  

1. Vem är användaren?  
2. Vart ska den användas?  
3. Vad ska den användas till? 

 

4.2 Skillnader mellan olika produktområden 
Rent allmänt är huvudsyftet med elementblad detsamma på samtliga Scanias 
produktionsenheter, nämligen att beskriva det bäst kända sättet att utföra en 
monteringsoperation i syfte att säkerställa att inga kvalitetsavvikelser eller olyckor 
inträffar och eliminera slöseri (Notander, 2012). 

Men så som beskrivet i bakgrunden och som framkommit vid observationer och under 
workshops finns ett antal skillnader mellan olika produktområden, i hur framtagning av 
elementblad görs. De mest framträdande skillnaderna är att:  

• Monteringsoperationer beskrivs i olika format – olika mallar, man använder inte 
en standard 

• Tidssättning görs på olika sätt 
• Två olika programvaror används för generering av elementblad 
• Indata till monteringsberedningen på respektive avdelning skiljer sig 
• På de avdelningar där DTA görs, används inte detta för att understödja 

skapandet av elementblad 

  

                                                
 
 
6 MECO – Major Engineering Change Order, se ordlista, Bilaga 1 
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4.3 Tillgängliga programvaror 
De programvaror som finns tillgängliga för att stödja den arbetsprocessen som examens-
arbetet mynnar i beskrivs nedan för att ge läsaren en förståelse och inblick i dessa 
programs uppbyggnad.  

 DELMIA V5 4.3.1
Programvaran för digital provmontering, DELMIA V5, har ett programfönster där både 
den digitala modellen (A) och strukturträdet (B) visas (Figur 10).  

 
Figur 10. DELMIA V5 interface. 

Strukturträdet (B) består av en Process View (B1) vilken innehåller de aktiviteter som 
bygger upp monteringssimuleringen, en Product View (B2) som innehåller de 
komponenter vilka importerats från Enovia7 vid starten av projektet, och en Resource View 
(B3), där de verktyg som används placeras. Under var och en av de aktiviteter som 
skapas kan resurser och komponenter kopplas. En aktivitet beskriver normalt av en 
komponents bidrag till den slutgiltiga produkten. Under varje aktivitet skapas de move, 
show, hide och viewpoints som krävs för att monteringen av komponenten för den aktuella 
aktiviteten ska kunna simuleras och visualiseras. Processen byggs upp i PPR8-hubben, 
vilket är den databas som håller redan på kopplingar mellan processer, produkter och 
resurser.  

                                                
 
 
7 Enovia – Den databas i vilken konstruerade 3D-modeller finns sparade 
8 PPR – Process, Product, Resource 
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 AVIX 4.3.2
Programmet kan användas för ett flertal olika syften. Därför finns ett antal olika 
moduler, där AVIX metodmodul är den som används för att för att analysera och 
befintliga monteringslines eller delar av nya montage. Här finns en Viewer (1), ett 
metodträd (2), ett fält för kommentarer, dokument och analys (3), en processvy (4) och 
ett resultatfält (5) ( Figur 11). 

 
Figur 11. AVIX interface. 

För att genomföra en analys av en serie monteringsoperationer i AVIX importeras först 
en film som visar en monteringssekvens. En trädstruktur (2) som representerar 
monteringslinen i fråga skapas. Filmen som skall analyseras importeras och montaget 
bryts ner station för station i tempon, vilka innehåller ett antal arbetsmoment som hör 
ihop, vanligen är det endast en värdeartikel9 och ett antal fästelement per tempo.  

Därefter genomförs en aktivitetsanalys av varje tempo i AVIX 100-takt för att tidssätta 
monteringsoperationerna, vilket finns beskrivet utförligare i 3.3.2. Under examensarbetet 
har både Scanias nuvarande version 4.3.8 och en betaversion av 4.4.0 testats. Detta har 
varit nödvändigt eftersom version 4.3.8 har haft Scania specifika funktioner såsom fälten 
för Hur och Varför, och möjligheten att skriva ut elementblad i Scania specifik mall, 
medan 4.4.0 Beta innehar ny funktionalitet som bland annat möjliggör import av 
monteringstempon. 

  

                                                
 
 
9 En komponent vilken fyller en funktion i slutprodukten och därmed tillför värde för 
kunden 
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 3DXML-Player 4.3.3
För visualisering av den monteringssimulering som skapas i DELMIA V5 används 
Dassaults Systémes 3DXML-player, vilket har ett interface med dels ett strukturträd (1), 
en 3D-modell (2) och en kontroll för uppspelning av simuleringen (3) (Figur 12). 

 
Figur 12. Interface i 3DXML-player. 

En replay kan spelas upp av den monteringssimulering som skapats i DELMIA V5, 
alternativt kan 3D-modellens alla komponenter visas i ett statiskt utförande där 
användaren under Product List och Resource List manuellt kan ändra vad som ska vara 
synligt och inte. De ändringar som görs i Product och Resource List har dock ingen inverkan 
på den replay som spelas upp. Oavsett visningsläge kan användaren när som helst välja 
att ändra kamera-vy eller zoomningsnivå. Under uppspelning av replay är det även möjligt 
att när som helst pausa, spela ruta för ruta framåt, eller bakåt. Det går även att justera 
hastigheten på uppspelningen. Det är inte möjligt att i detta program ändra några färger 
på 3D-modellerna. 
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4.4 Nuläge – Chassi 
Chassis globala produktionsteknik, MSP, har ett flertal uppgifter utöver att skapa 
elementblad. MSP är indelad i ett antal olika underområden som har olika huvud-
funktioner (Figur 13).  

 
Figur 13. MSP:s organisationskarta. 

De grönmarkerade rutorna representerar roller inom de underområden som har del i 
skapandet av elementbladen och är därför centrala för arbetsprocessen. De globala 
processingenjörerna från MSPAA är högst delaktiga i dagens arbetsprocess för 
framtagning av elementblad som finns översiktligt beskriven i Figur 14 på nästa sida. 

 

 

 

MSP	  -‐	  Global	  
Preparation	  &	  
Developement	  of	  
Final	  Assembly	  

MSPP-‐Process	  
engineering	  

Process	  
Technician	  

MSPL	  -‐	  Logistic	  
Preparation	  &	  
Devellopement	  

MSPA	  -‐	  Pre	  series	  
Assembly	  	  

MSPAP	  Prototype	  
Assembly	  

Assembly	  Leader	  

MAPAV	  Test	  
Vehicle	  Assembly	  

MSPAA	  
Development	  

Line	  

Process	  Engineer	  
Verifying	  
Assembly	  
Worker	  

MSPS	  -‐	  Project	  
Management	  

MSPG	  -‐	  Structire	  
Preparation	  
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Figur 14.  Översikt av den befintliga arbetsprocessen för generering av elementblad. 
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Processen föregås av att provmontör får en provanmodan, PA, från konstruktion vilken 
innehåller information om vad de vill ha provat, vilka detaljer det gäller, vilka varianter 
som berörs, och även vilka verktyg, fixturer och lyftverktyg som behöver testas. Givetvis 
framgår även vem som är ansvarig konstruktör. Därefter hålls ett förmöte där den 
digitala provmontören går igenom omgivningen och det som behöver testas tillsammans 
med berörda konstruktörer och global processtekniker och processingenjör. Om inget 
oförutsett dyker upp bestäms att digital provmontering kommer genomföras med de 
förutsättningar givna i PA och med eventuella tillägg som uppkommer på förmötet. När 
DTA har genomförts dokumenteras eventuella avvikelser i FRAS10 vilket konstruktör 
sedan får i uppdrag att åtgärda.  

Efter eventuell omkonstruktion tas beslut om ny DTA är nödvändig för att verifiera att 
inga krockar sker. När alla avvikelser i FRAS är åtgärdade ges grönt ljus för att beställa 
fysiska detaljer. Det är provledare från MSPAP som ansvarar för både fysisk och digital 
provmontering, men på grund av leveranstider är det inte ovanligt att det är mer än 15 
veckor mellan dessa två tillfällen. Global Processtekniker från MSPP och Processingenjör 
från MSPAA deltar vid visning av digital provmontering varvid de ger input i 
monteringsrelaterade frågor. Dessa tar här även stöd i den Best Practise process som 
finns framtagen för chassi. Denna beskriver det bäst kända sätt att montera på, vilket i 
huvudsak är den sekvens som är mest gynnsam ur monteringssynpunkt, och därför även 
inom vilket FA11 det ska utföras. Chassimonteringens FA är indelade enligt följande: 

FA 0:2  – Ram och ramkomponenter 

FA 1:1  – El och bromskomponenter 

FA 1:2  – Tryckluftskomponenter 

FA 2  – Förmontering av axlar samt dockning mot ram 

FA 3:1  – Komplettering av motorer, sänkning av motorer, förmontering av kylare 

FA 3:2  – Ljuddämpare, batterilåda, stötfångare och SCR-enhet 

FA 4:1  – Hytt  

FA 5  – Slutmontering 

Dessa FA-områden är desamma på alla produktionsenheter och finns därför även 
avspeglad på MSP där processteknikerna och processingenjörerna har ansvar för olika 
FA-områden.  

När detaljerna finns hemma genomförs fysisk provmontering, återigen ledd av 
testingenjör från MSPAP, där processtekniker från MSPP och processingenjör från 
MSPAA deltar. Här tidsätts monteringsoperationerna med tidtagarur, där montören blir 
servad, vilket innebär att denne endast jobbar i ”strike zone12”, dessutom dokumenteras 
förfarandet genom fotografier. I Figur 15 på nästa sida ges ett exempel på den vy som är 

                                                
 
 
10 FRAS – Scanias system för avvikelsehantering, se ordlista, Bilaga 1 
11 FA – Function Area 
12 Det område där monteringsoperationen utförs, se ordlista, Bilaga 1 
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vanligt återgiven på elementblad idag, vilket innebär relativt rakt framifrån och i 
slutmonterat läge.  

 
Figur 15. Ett exempel på hur vyn vanligen visas i dagens elementblad, bilden är tagen under fysisk 

provmontering. 

I bästa fall skapas en så kallad ”first issue” av elementbladet av processingenjören från 
MSPAA direkt efter den fysiska provmonteringen, där Vad beskrivs. Därefter reviderar 
samme processingenjör elementbladet, genom att Hur och Varför monteringsoperationen 
utförs beskrivs. Allt detta arbete görs i en mall i Excel, där texten tillförs de anvisade 
fälten och där fotografierna sätts på plats. Ofta tillfogas även symboler och pilar för att 
härleda vilken del av bilden som hör till vilken beskrivande text.  

Processtekniker från MSPP gör tillsammans med verifieringsmontörer från MSPAA 
sedan en kontroll av monteringsunderlagen enligt en checklista, där det kontrolleras att 
gällande Best practice följs. Därefter sker en verifiering av elementbladet och den tänkta 
sekvensen när första SOP 13 -bilen montereras på MSPs utvecklingsline. 
Verifieringsmontörerna kontrollerar alla positioner med avsikt att säkerställa att följande 
delar stödjer aktuell takttid, kvalitets- ergonomikrav (Boré, Element Sheet Checking, 
2012). 

• standarden och dess sekvens  
• verktyg fixturer och annan utrustning 
• Layout och packning 

Som nämnt ovan genomförs den fysiska provmonteringen och arbetet på utvecklingsline 
med stöd av den Best Practise, BP, process som finns framtagen.  

4.5 Brister i chassis arbetsprocess 
De brister och förbättringsmöjligheter som identifierats för dagens arbetsprocess för 
tidssättning och beskrivning av monteringsoperationer är följande: 

• Tidssättningen görs med tidtagarur – vilket inte är konsekvent 
• Det finns inga rutiner för hur digitala modeller kan användas för bildgenerering 
• De bilder som används på dagens elementblad visar endast slutläget och har 

därför svårheter att understödja Hur monteringsoperationen skall gå till 

                                                
 
 
13Start Of Production, se ordlista, Bilaga 1 
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• Fotografier av montagen är inte alltid tydliga då de har svårigheter framhäva det 
som är viktigt i bilden 

• Arbetet med monteringsbeskrivning och tidssättning börjar onödigt sent 
• Det finns inget standardiserat sätt för hur man skiljer på produkttid och 

organisationstid, och inget verktyg som stödjer detta på ett bra sätt 
• Det finns ingen koppling mellan konstruktionsunderlaget – 3D-modellerna och 

monteringsbeskrivningen 

Utöver dessa förekommer brister avseende användande av färger och symboler i 
elementbladen. Exempelvis innehar modellerna en stor variation av färger, där rött 
förekommer relativt frekvent. Enligt Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign 
blir en komponent i rött automatiskt viktigast för ögat, vilket kan innebära att blicken 
leds till något som är oväsentligt för den aktuella monteringsoperationen. Det faktum att 
rött är förknippat med varningssignaler och fara gör också att denna färg bör undvikas på 
komponenter i bilder för att beskriva en monteringsoperation (Eriksson, 2012).  

Det är även viktigt att den vy som bilderna visar motsvarar den vy som montören 
kommer att se på line, då denne annars är tvungen att göra kognitivt krävande 
omförflyttningar inför sin inre syn för få sammanhang mellan vad bilden visar och den 
faktiska situationen.  
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5 Resultat  
Med bakgrund av i föregående avsnitt beskrivna nuläge och de brister som där påvisats 
presenteras här ett förslag till arbetsprocess som syftar att beskriva ett effektivt arbetssätt 
för framtagning av lättförståeliga elementblad utifrån ett digitalt underlag. Därefter 
presenteras även resultatet av en enkät med avsikt att mäta den framtagna 
arbetsprocessens effektivitet i förhållande till dagens. Slutligen presenteras även resultatet 
av det test som genomförts för att utreda olika vyers och färgers inverkan på förståelsen 
samt de allmänna åsikter montörer har angående olika typer av bilder.  

5.1 Framtagen arbetsprocess 
Då Chassi i Södertälje är den enda avdelning på Scania som idag använder DTA så utgår 
den framtagna arbetsprocessen (Figur 16) från den situation som råder där och det 
arbetssätt de tillämpar. Avsikten är dock att arbetsprocessen också skall kunna tillämpas 
mer globalt oavsett avdelning på Scania. Arbetsprocessen och deras delaktiviteter 
kommer nu att presenteras.  

De aktiviteter som skapas i DELMIA V5 motsvaras av tempon i AVIX och slutligen 
elementblad i EXCEL-format (Figur 16). 

Figur 16. Visualisering av hur benämningar används i olika delar av processen. 
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 DTA Digital Test Assembly och dess utdata 5.1.1
Så som beskrivet i avsnitt 3.2 Digital provmontering, så är DTA en metod för att virtuellt 
verifiera att det är praktiskt möjligt att montera komponenterna i ett montage utan att 
kollisioner inträffar och att det finns tillräckligt utrymme för verktyg och liknande. 
Aktiviteten DTA (Figur 18) har i denna process tre tydliga utdata som levereras när ett 
MECO är fullt testat genom digital provmontering.  

 
Figur 18. Delmängd som visar den inledande fasen av processen, där en koppling etablerats mellan DTA och 

Elementbladsgenereringen, ES= Elementblad. 

Dessa utgör i sin tur indata till aktiviteterna ”Time Studies VA” (analys av 
värdeadderande tid) och ”Create first issue of ES” (framtagning av elementblad). Det ena 
utdatat utgörs av en textbaserad fil (assembly sequence in text file) i vilken den sekvens 
och de aktiviteter som skapats i DELMIA V5 under monteringssimuleringen återfinns. 
Det andra utdatat (Visualisation of assembly sequence – 3DXML) är den visuella 
representationen av monteringssekvensen i lättviktsformatet 3DXML. Det tredje utdatat 
(visualisation of assembly sequence – video) är en animerad video (MPEG) av 
monteringssekvensen, även den exporterad från DELMIA V5. Till skillnad från en 
MPEG-fil kan man med i en 3DXML-fil ändra vy och zoomnivå under uppspelning av 
det i DELMIA V5 skapade monteringsförloppet. AVIX läser dock endast konventionella 
videoformat varför videofilen även behövs. 

 

 APM Process model

Time studies VA

Create first issue
of ES

DTA

Satisfying assembly time?

:ES
[Template]

Time 
analysis

Yes

Visualisation of
assembly

sequence -
video

Assembly
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Visualisation of
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3DXML och MPEG exporteras direkt från DTA-programvaran DELMIA V5, där dessa 
enkelt kan sparas ned genom standardfunktionalitet. 3DXML är ett lättviktsformat för 
3D-visualiering utvecklat av Dassault Systémes. De aktiviteter som skapas under Process 
View (Figur 19) i DELMIA V5 finns dock representerade i 3DXML-filen. 

Figur 19. Strukturträd med Aktiviteter i DELMIA V5. 

Därför skapas en så kallad replay av monteringssimuleringen för att den ska vara möjlig 
att spela upp via 3DXML-filen. 

Genom ett Scaniautvecklat script (Export structure to Excel) kan man i Delmia Process 
Engineer14 exportera de aktiviteter som skapats vid DTA i form av kommaseparerad data 
i en textfil (Figur 20) som sedan kan öppnas i Microsoft Excel (Figur 21). 

                                                
 
 
14 Process Engineer är en applikation med vilken användaren kan arbeta med data p 
PPR-hubben (se avsnitt 4.3.1 DELMIA V5). 
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Figur 20. Export från DELMIA Process Engineer. 

 
Figur 21. Resultatet av exporten i excel-format. 

 

För att passa det format som AVIX kräver vid import formateras detta via ett makro 
(Figur 22). 
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Figur 22. Exporterad data efter formatering. 

Vid import i AVIX, mappas sedan varje kolumn till ett för AVIX känt attribut  
(Figur 23). 

 
Figur 23. Mappning av attribut i AVIX. 
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 Time Studies VA – Analys av värdeskapande tid  5.1.2
När den textbaserade monteringssekvensen importerats till AVIX är det möjligt att redan 
innan beställning av fysiska detaljer, genomföra en tidsanalys av värdeskapande tid – 
produkttiden. Detta genomförs av en erfaren processingenjör i AVIX 100-takt med hjälp 
av en egenutvecklad guideline från Hytt i Oskarshamn, se Tabell 1 för delmängd av 
denna. Genom detta reduceras till stor del variationer som annars lätt blir följden av olika 
processingenjörers individuella bedömningar. Som ytterligare stöd importeras även 
animeringen (MPEG) av monteringssimuleringen varefter respektive animerat moment 
kan kopplas till varje tempo. 

Tabell 1. Delmängd av AVIX Guide Line [Avix Guideline], vilket bygger på AVIX egna 100-takt. 

Activity Movements 

Take/leave machine 1B 

Take part from pallet 1A 

Take part from box 1B 

Place machine on 
screw/nut 

1C 

Remove machine from 
screw/nut 

1C 

 

Vid analysen förutsättas att den tänkta montören endast arbetar i ”strike zone”. När 
analysarbetet är genomfört kan en rapport fås från AVIX (Figur 24). 

 
Figur 24. Rapport över tidsanalysen från AVIX. 
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Denna rapport visar hur mycket tid som lagts på varje aktivitet, dessutom kan här läsas ut 
hur mycket av tiden som faktiskt är värdeskapande och vad som är nödvändigt men ej 
värdeskapande. Notera att de aktiviteter som skapats i AVIX representerar delmoment 
av ett tempo och därmed skiljer sig från de aktiviteter som ursprungligen skapats i 
DELMIA V5. 

Resultatet av tidsanalysen (Time Analysis) och den struktur som skapats i AVIX utgör 
indata till nästa aktivitet i processen – Create first issue of ES (Figur 25). I händelse av att 
monteringstiden är otillfredsställande kan dessutom resultatet av analysen som underlag 
för beslut om eventuell omkonstruktion med hänsyn till monteringstid. 

 
Figur 25. Visar återkopplingen till konstruktion som görs möjlig, ES = Elementblad. 

 Create first issue of ES – framtagning av elementblad 5.1.3
Vid framtagning av första utgåvan av elementblad ”first issue” utgår processingenjören 
från AVIX-filen som byggts upp av importerade data. Med utgång från de aktiviteter 
som varje tempo brutits ned i skapas även automatiskt instruktioner under analysen. Allt 
eftersom objekt (komponent), hjälpmedel (verktyg) och vilken faktisk aktivitet som 
processingenjören ansett nödvändig har instruktionen vuxit fram (Figur 26). 

Figur 26. Koppling mellan aktivitetsanalysen, komponenter och den automatiska instruktionen. 
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AVIX erbjuder även möjligheten att importera såväl artikellistor som verktygslistor, 
vilket också bör göras för att de automatskapade instruktionerna skall bli användbara. Att 
importera artikellistor är även en förutsättning för att tidsklassificeringen i AVIX ska 
fungera tillfredställande. Detta då varje artikel har ett attribut vilket anger om det är en 
värdeskapande objekt eller ett fästelement, vilket i sin tur påverkar resultatet av 
tidsanalysen. I detta skede länkas även 3DXML-filen in under Dokument för MECO:t. 
Processingenjören väljer, baserat på sin erfarenhet, lämpliga bilder att koppla till de olika 
tempona i sekvensen. För att kunna visa Hur monteringsoperationen skall genomföras 
bör även bilderna visas i följande sekvens (Figur 27), (1) utgångsläge (innan utfört 
tempo), därefter i (2) monterat läge (efter utfört tempo).  

               
Figur 27. Bilder i sekvens. 

Detta är något som processingenjören gör genom att välja ut från vart i 
monteringssekvensen man vill ha en bild, och sedan ställa in zoomnivå och vy, och 
därefter tas en skärmdump med hjälp av Windows Skärmklippverktyg (Figur 28). 

 

 
Figur 28. Beskärning av skrämdump med hjälp av Skärmklippverktyget. 
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Den beskurna bilden kan sedan länkas in under dokument för aktuell operation i AVIX 
metodträd. Bilden kan vid behov därefter editeras i AVIX (Figur 29). 

 
Figur 29. AVIX inbyggda ritverktyg ”Edit Mark-up”. 

När sedan den första utgåvan av elementbladet (first issue) är framtagen fattar man vid 
behov beslut om att utföra en fysisk provmontering. De preliminära elementbladen 
skrivs iså fall ut och används vid den fysiska provmonteringen (Figur 30), där fokus kan 
läggas på att utreda Hur och Varför monteringsoperationen utförs.  

  Physical Test assembly – Fysiskt provmontering 5.1.4
Fysisk provmontering används för att säkerställa att de komponenter som ingår i ett 
montage av en ny eller delvis ny produkt kan komma på plats på det sätt som 
konstruktören och processingenjören har tänkt sig.  
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Figur 30.  Delmängd av arbetsprocessen som visar processen från first issue tills monteringsbeskrivnigen 

revideras efter fysisk provmontering, ES = Elementblad. 

Fysisk provmontering kommer även fortsättningsvis att dokumenteras med fotografier i 
de fall där det digitala underlaget har svårt att beskriva Hur (tempot skall utföras). 
Exempelvis kan det vara nödvändigt att visa ett visst handgrepp eller något 
specialverktyg som konstruerats och som inte funnits tillgängligt vid digital 
provmontering.  

 Revision of ES – Revidering av elementblad 5.1.5
Vid revidering av first issue ändras Vad om nödvändigt, och Hur och Varför beskrivs 
utförligt för var och en av monteringsanvisningarna i MECO:t. Detta sker genom att 
erforderliga fält i AVIX fylls i. I exemplet är Vad ”Assemble the pipe brackets” varefter 
Hur beskriver på vilket sätt det ska göras och Varför beskriver anledningen till detta 
förfarande (Figur 31).  

 
Figur 31. AVIX interface för Hur  och Varför .  
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 Official checking of ES & Global balancing  5.1.6
– Kontroll och förbättringar 

När de förbättrade elementbladen är färdigställda görs de tillgängliga för processtekniker 
som i likhet med dagens process går igenom MECO:ts alla beskrivningar tillsammans 
med verifieringsmontörerna. Om avvikelser hittas passas elementbladet vidare, 
tillsammans med en beskrivning av det som verifieringsmontören anser bristande, för att 
sedan förbättras av processingenjören.  

 Physical verifying of ES and sequence  5.1.7
– Fysiskt verifiering av elementblad och sekvens 

När elementbladen har kontrollerats och åtgärdats återstår den fysiska verifiering av 
elementbladet som sådant och den sekvens som de placerats i. Detta görs på 
chassimonteringens utvecklingsline, vilket är en nerskalad variant av stora 
chassimonteringen. Om ytterligare förbättringsbehov identifieras under verifieringen 
återkopplas detta till processingenjören som genomför förbättringarna (Improvements of 
ES in SOP15). Om inga ytterligare konstigheter återfinns i elementbladet skickas det 
vidare för leverans tillsammans med de övriga elementbladen i MECO:t (Figur 32). 

 
Figur 32. Delmängd av arbetsprocessen från kontroll till leverans till produktionsenheterna ES=Elementblad. 

 Leverans 5.1.8
När elementbladen i MECO:t för varje FA16 är verifierade gör respektive processtekniker 
dem tillgängligt för produktionsenheterna (Figur 33). Detta görs genom att AVIX-filen 
för respektive FA placeras i en leveransmapp i den gemensamma filstruktur som finns på 
chassi, vilken idag används för att leverera excel-baserade elementblad. Filstrukturen 
innehåller en katalog för varje MECO har underkataloger för varje FA vari AVIX-filerna 
återfinns. 

                                                
 
 
15 SOP – Start Of Production, se ordlista 
16 FA – Function Area  
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Figur 33. Delmängd av arbetsprocessen från levereras till implementering. 

Leveransen sker enligt samma tidsplan som tidigare, vilket betyder fyra veckor innan 
SOCOP17.  

 Översättning, implementering och återkoppling 5.1.9
När produktionsenheterna har mottagit AVIX-fil och hela dess innehåll i form av olika 
tempon som beskriver hur montagen ska monteras, översätts det textbaserade innehållet 
i elementbladet i AVIX. Här ändras endast språket, detta för att säkerställa att den 
verifierade metoden används. Kopplingar mellan komponenter, verktyg, bilder och den 
tidsanalys som gjorts på värdeskapande tid ändras därför inte. Utöver översättning lägger 
de lokala produktionsenheterna även in ”organisationstid” i AIVX, vilket är en form av 
”accepterat slöseri” som uppkommer till följd av den lokala monteringslinens utformning 
(Figur 33). Exempel på organisationstid som här läggs till är steg för att hämta/lämna 
verktyg eller komponenter (Figur 34). Lokala tillägg av organisationstid kan även 
uppkomma på grund av längre hanteringstider till följd av skillnader i hur komponenter 
är paketerade och förberedda för line.  

 
Figur 34. Exempelbild över hur organisationstid kan tillföras utan att påverka innehållet i tempona - 

Elementbladen. 

                                                
 
 
17 SOCOP – Start Of Customer Order Production, se ordlista i Bilaga 1 
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Ute på den lokala linen är tiden som behövs för alla moment viktiga, såväl värdeskapande 
som organisationstiden. Detta möjliggör även användning av AVIX funktionalitet för 
balansering. När varje tempo - elementblad balanserats ut på respektive lokal station kan 
tempona skrivas ut från AVIX och bilda de elementblad som kommer användas vid 
inlärning av de nya monteringsoperationerna och som dokumentation av metoden. Om 
det däremot uppkommer avvikelser efter införande, och en bättre metod kan utvecklas 
och testas på lokal produktionsenhet, skall denna återkopplas till MSP, vilket görs på ett 
FA-gruppmöte som hålls månadsvis. Detta för att metoden ska kunna kontrolleras 
centralt och sedan spridas till övriga produktionsenheter (Figur 35). Denna 
återkopplande del av processen är till stor del hämtad från den introduktionsprocess för 
elementblad som Ludovic Boré från chassis SPS-office nyligen framarbetat (Boré, 
Element Sheet Improvement, 2012). 
 

Figur 35. Delmängd av arbetsprocessen som visar återkopplingen av implementerade elementblad. 

Genom att återkoppla avvikelser som uppkommit efter att ett nytt elementblad införts 
hela vägen tillbaka till DTA uppstår möjlighet att virtuellt testmontera montage där 
problem uppstått. Här ses även att en återkoppling hela vägen tillbaka till DTA, vilket 
innebär att en specifik konfiguration vilken det uppstått problem med kan testas 
virituellt. Detta kan vara aktuellt om en sällan förekommande specifikation har problem 
med den metod som elementbladet beskriver. Vilken därför inte enkelt kan verifieras på 
utvecklingsline. 

5.2 Arbetsprocessens effektivitet 
För att få en uppfattning om arbetsprocessens effektivitet har personer som ingår i den 
tvärfunktionella grupp som arbetar med arbetssätt rörande balansering, tidssättning 
ombetts att svara på ett antal frågor där de fått uppskatta vilka effekter ett införande 
skulle ha. Nedan presenteras resultatet av den enkäten som gavs efter den tredje och 
avslutande workshopen (Workshop 3, 2012).  

Totalt har enkäten skickats ut till 14 personer och 11 fullständiga enkäter har inkommit 
vilket ger en svarsfrekvens på knappt 79 %. De svar som inkom var till största delen från  
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chassi och hytt, men alla produktområden var representerade (Figur 36). 

 
Figur 36. Fördelningen av de svar av enkäten som inkom. 

7 av 11 bedömer att den framtagna arbetsprocessen har potential att leverera elementblad 
med en högre kvalité än dagens process. På en femgradig skala ger 7 av 11 betyget fyra 
eller högre vid bedömning av hur det ökade stödet för användning av digitalt genererade 
bilder bidrar till kvalitetshöjningen. På samma sätt ger 9 av 11 en fyra eller högre på en 
femgradig skala angående hur användningen av standardtider har del i den förväntade 
kvalitetshöjningen. Vid båda dessa frågor var ankarpunkterna 1 - inte alls och 5 – Mycket.  

Det faktum att elementbladsgenereringen startar i ett tidigare skede bedöms däremot inte 
bidra i någon större utsträckning till den förväntade kvalitetshöjningen. Enkäten visar att 
det inte råder något tvivel om att arbetsprocessen kan understödja ett standardiserat 
arbetssätt då samtliga svarar ja på den frågan. Dessutom anser 8 av 11 att det visuella 
format som arbetsprocessen presenterats på kan vara lämpligt för att beskriva ett 
standardiserat arbetssätt. Vidare tror majoriteten, 6 av 11, att mer tid kommer att läggas 
på att generera elementblad. Det bedöms även troligt att arbetsprocessen kommer leda 
till att färre korrigeringar kommer vara nödvändiga efter leverans till 
produktionsenheterna än idag. För fullständiga svar från enkäten, se Bilaga 6. 

5.3 Lättförståeliga bilder  
Som beskrivet i metoden genomfördes även ett test för att mäta hur användning av rött 
och olika vyer inverkar på förståelsen, se Bilaga 7 för hela uppsättningen bilder så som de 
presenterades under testet. Som finns beskrivet utförligt i 3.4 har montörerna fått 
rangordna totalt åtta bilder beroende på hur lätta de är att förstå. Montörerna fick även 
ge en kvalitativ bedömning till varför de valt den bästa bilden som bäst och den sämsta 
som sämst.  
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En genomsnittlig ranking av alla de inblandade bilderna visar att de två bilder som 
montörerna föredrar främst är i montörs vy och snett underifrån, båda utan inslag av rött 
(Figur 37). Här ses även att fotografiet placerar sig sämre än två olika vyer, förutsatt att 
de inte innehar rött. Notera att en låg genomsnittsrakning indikerar en bättre bild då den 
bild som anses bäst får rank 1.  

 
Figur 37. Diagram som visar genomsnittsranking av bilderna. 

Bildernas fördelning mellan de olika rangordningsalternativen (1-8) visar även att samma 
två bilder är i topp, spridningen är dock stor (Tabell 2). 

Tabell 2. De 12 montörernas rangordning av bild-alternativen angivet i procent sorterat på flest antal låga 
rankings. 

                      Rangordning 
Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bild i sekvens i montörs vy 42 0 8 8 0 8 17 17 

utan rött snett underifrån 42 0 0 17 17 8 17 0 

fotografi 8 8 17 33 8 0 0 25 

Utan rött rakt framifrån 8 0 25 8 33 8 17 0 

Utan rött i montörs vy 0 58 0 0 8 25 8 0 

rött snett underifrån 0 33 0 17 8 17 8 17 

Rött i montörs vy 0 0 42 0 8 17 17 17 

rött rakt framifrån 0 0 8 17 17 17 17 25 

 
        

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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De kvalitativa omdömen som montörerna gav angående deras val av bästa och sämsta 
bild presenteras nedan för de bilder som ansågs bäst och sämst. 

Bäst ranking – Positiva omdömen 

Bild snett underifrån utan rött: 

• ”Tydliga färger” 
• ”Vyn visar alla komponenter på ett bra sätt” 
• ”Isolerat från annat störande” 

Bild i sekvens i montörs vy: 

• ”Bra färger vilket gör det tydligt”  
• ”Sekvensen som alltså visar hur det ska göras”  
• ”Vyn gör att man får en vink om omgivningen” 
• ”Sekvensen, den första utan maskin och den andra med” 
• ”Klockrent när man ser före och efter” 

Bild rakt framifrån utan rött: 

• "Man ser om något är i vägen i monteringsriktningen 

Fotografi 

• ”Det är en riktig bild, vilket jag är van vid” 
 

Sämst ranking – Negativa omdömen 

Rött rakt framifrån 

• ”Ser ut som en gegga, inget bra perspektiv” 
• ”För platt, färgerna smälter ihop” 
• ”Alldeles för rakt framifrån” 

Fotografi 

• ”För mycket grått, det smälter ihop” 
• ”Det framgår inte med tydlighet vad som är vad, allt flyter ihop” 
• ”Ingen maskin, och rakt framifrån” 

Rött i montörs vy 

• ”Man ser inte vilka hål som det ska sitta i, vad som kommer efter 
och så vidare” 

• ”Man ser inte riktigt vad som finns bakom maskinen” 
• ”Svårt att bedöma avstånd” 

Rött snett underifrån 

• ”Svårt att veta vart man är när vyn är underifrån, kan bli 
förvirrande” 

• ”Det visar inte hur man kommer att montera, underifrån blir fel” 
Bild i sekvens i montörs vy 

• ”Små bilder, visar för mycket omgivning” 
• ”Röriga bilder” 



Kapitel 5 – Resultat 

 48 

För att mäta vilken effekt olika vyer och färger har för förståelsen av bilderna uteslöts 
därefter fotografiet och även bilden som visar sekvens för vidare analys. Därmed kan en 
snittrankning för bilder med röda inslag och bilder utan röda inslag jämföras. Detta 
indikerar att bilder utan rött föredras framför bilder med röda inslag (Figur 38). Dock är 
resultaten inte signifikanta, då spridningen är för stor. Detta syns tydligt när de 
konservativa konfidensintervall om dubbla standardfelet överlappar som även visas i 
grafen.  

 
Figur 38. Diagram över hur rankingsnittet ser ut när bilder med och utan rött ställs mot varandra. 

På samma sätt jämförde snittrankingen för varje vy oberoende av färg. Även här är 
spridningen för stor för att med någon statistisk säkerhet kunna avgöra vad som 
föredras. Detta illustreras tydligt i Figur 39 genom de överlappande konfidensintervallen. 

Figur 39. Diagram där bilder i olika vyer oberoende av färg ställs mot varandra. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras arbetsprocessens effektivitet, dess potential för att ta fram 
lättförståeliga elementblad och dess tillkortakommande. 

6.1 Arbetsprocessens effektivitet 
Den framtagna arbetsmodellen har validerats genom den enkät som låtit göras. Resultatet 
av denna indikerar att den föreslagna arbetsprocessen sannolikt skulle leda till en 
kvalitetshöjning då det troligtvis skulle ske färre korrigeringar av elementbladen ute på 
produktionsenheterna. Detta i huvudsak på grund av stöd för digitalt genererade bilder 
samt användning av standardtider för tidssättning av arbetsmomenten.  

Vidare antas även att framtagningen av elementblad kommer att ta något längre tid med 
den förslagna metoden. Detta kan ses märkligt och eventuellt tolkas som att den 
föreslagna arbetsprocessen skulle vara mindre effektiv än dagens process. Men samtidigt 
förväntas den föreslagna processen innebära en kvalitetshöjning vilket medför att 
processen som helhet kommer att bli mer effektiv än dagens arbetssätt. Detta antagande 
bygger på att man vid framtagning av elementblad kommer att lägga ned mer tid och 
omsorg på dessa jämfört med nu. Ett förväntat färre antal ändringar efter införandet av 
elementbladen i produktion är ett ytterligare argument för att den framtagna 
arbetsprocessen i sin helhet kommer att vara effektivare än dagens arbetsprocess. Även 
ett bättre tillvaratagande av resultaten från DTA skulle medföra en i helheten effektivare 
arbetsprocess.  

Det faktum att det i den föreslagna processen börjas tidigare med framtagning av 
elementblad tros inte ha någon större effekt på kvalitéten på det slutgiltiga elementbladet. 
Detta är ett något förvånande resultat, då det tidigare skapandet ger möjlighet att både 
vid eventuellt fysisk provmontering och vid fysisk verifiering, utvärdera och förbättra 
varje individuellt elementblad. Trots enkätens resultat i denna fråga bör det tidigare 
skapandet och de möjligheter det ger ha en överhängande positiv effekt. Allt detta 
bedöms sammantaget bidra till att principen för Rätt från mig, vilken är central för SPS 
och R&D Factory, på ett bättre sätt kan uppnås. 

Valet att använda 100-takt som standardtidssystem för processen har gjorts då det är det 
snabbaste tillgängliga sättet att bedöma tid på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Det faktum 
att det används på vissa delar av Scania idag och att det finns en aktuell guide-line 
framtagen som ytterligare snabbar upp processen och minskar individuella variationer av 
tidsstudierna ses även som en fördel. Om något annat tidssystem så som SAM eller 
någon annan av MTM-varianterna skulle användas, är det nödvändigt att utveckla ett eget 
överlagrat system ovanpå dessa metoder, då jag anser att arbetet med att sätta tiderna 
annars kommer att ta mer tid än det värde det skapar. Oavsett vilket av dessa system som 
används, är det dock viktigt att påpeka att den analys som görs baserat på digitala 
provmonteringar innebär att den som gör analysen måste förutse vilka rörelser som 
kommer att inträffa, och inte i sig kommer att analysera en redan genomförd 
monteringsoperation. Vilket tydligt skiljer användningssättet från hur dessa system är 
framtagna för att användas. Jag bedömer dock att det är möjligt att komma tillräckligt 
nära den förväntade värdeskapande tiden.  
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6.2 Lättförståeliga bilder 
Det faktum att man med den framtagna processen förväntas leverera elementblad av 
högre kvalité än idag tolkas som att de även blir mer lättförståeliga. Även om resultatet 
från det genomförda bild-testet inte på ett övertygande sätt kan bekräfta teorin om hur 
lättförståeliga bilder bör se ut, gav det flera positiva kvalitativa omdömen direkt 
kopplande till att det faktum att bilden är tagen från en digital modell. Däribland 
omdömen som relaterar till de färger som ses i bilderna och den tydlighet de uppvisar. 
Detta tolkas som att användningen av digitalt genererade bilder även bidrar till att 
elementbladen blir lättare att förstå, då skaparen får större möjligheter att generera en 
bild som tydlig åskådliggör vad denne vill visa på elementbladet.  

I bild-testet har de som rankat bild i sekvens i montörs vy högst motiverat valet på ett sätt 
som väl stämmer överens med det Eriksson (2012) säger om hur en bild bör presenteras 
för att förstås på bästa sätt. Exempelvis påpekas att det visas både före och efter vilket 
därför visar Hur monteringsoperationen ska genomföras. Min bedömning är även att de 
som valde denna som bäst var väldigt snabba med att påpeka anledningarna till valet, 
redan innan den avslutande frågan om kvalitativa motiveringar till valen lades fram.  

Vidare noteras att den ende som valt fotografiet som bästa bild, inte ger någon annan 
positiv anledning än att det är vad denne är van vid. De kvalitativa negativa omdömena 
som gavs om fotografiet påpekar att allt flyter ihop och att det är svårt att avgöra vad 
som är vad. Detta är tecken på att dessa har problem isolera det som är viktigt i bilden, 
vilket stödjer det som såväl Eriksson (2012), och Robinson & Etter (2000) poängterat.  

Noterbart är även att en av de vanligare vyerna använda vid fotografering, rakt framifrån, 
får den sämsta rankingen bland de digitalt genererade bilderna. Trots att den stora 
spridningen av resultatet i bild-testet gör att det inte går att dra några säkra slutsatser från 
det, visar de kvalitativa omdömena ändå på en öppenhet mot digital genererade bilder, 
vilket är ett stort steg i rätt riktning. Detta då det motstånd som kan finns vid 
förändringar bedöms vara relativt svag på den här punkten, då montörerna verkar se 
fördelarna med digitalt genererade bilder. 

Vid nyttjande av digitala underlag för bildgenerering finns en större möjlighet för bilden 
att understödja Hur monteringsoperationen ska genomföras, inte bara ett slutläge som 
visar Vad som förväntas. Det finns alltså större möjligheter att återge en sekvens vilket 
bör leda till förbättrad förståelse. Även om det lilla bild-test som genomfördes inte kunde 
visa ett resultat som stödjer denna tes, så visade det åtminstone på en tendens att det är 
vad montörer tilltalas av även på Scania. Och oavsett vilken bild som har valts, så är 
fotografiet som ingick i studien inte någon favorit.  

Bild-testet visar även en tendens av att rött inte hör hemma på bilder som beskriver 
monteringsoperationer, och att vilken vy som visas har betydelse. Då färgsättningen inte 
görs med hänsyn till att modellerna ska användas för stöd vid monteringsberedning, är 
det naturligt att underlaget har denna brist. För bästa resultat bör det därför vara möjligt 
att ändra färger på komponenter när monteringsbeskrivningen skapas. Detta är dock inte 
möjligt i den 3DXML-player som testats i processen. 
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6.3 Identifierade problem och förbättringsmöjligheter 
Den framtagna arbetsprocessen saknar på samma sätt som dagens process en koppling 
mellan 3D-modell och elementblad En sådan koppling anses inte möjlig med dagens 
programvaruportfölj utan andra programvarustöd med funktionalitet i paritet med 
exempelvis 3Dvia Composer som Diffner och Edlund (2009) utvärderat skulle i så fall 
behövas, vilket diskuteras vidare under metoddiskussionen. Dock har det under 
framtagningen av konceptet även identifierats ett antal andra problem och 
förbättringsmöjligheter. Dessa främst i AVIX och 3DXML-player, då det som kommer 
från DELMIA V5 mer behandlats som input till huvudprocessen.    

 Problem och utvecklingsmöjligheter i AVIX 6.3.1
Möjligheten att låsa tempon för att säkerställa att bara språket översätts på lokal nivå har 
inte testats. Enligt en utvecklare på AVIX ska det vara möjligt att i AVIX 4.4.0 använda 
något som kallas bibliotekstempon, vilka inte är möjliga att redigera när de ligger på 
stationer (Ljung, Mail, 2012). Denna funktionalitet fanns dock inte i den betaversion som 
varit tillgänglig under detta examensarbete. Dock är min uppfattning att det skulle 
behövas flera nivåer av låsning för att AVIX skulle kunna användas genom hela 
elmentbladsprocessen. Dessutom skulle det vara fördelaktigt om detta även möjliggör att 
det fritt går att välja vad som är låst och inte i tempot. Andra funktioner som identifierats 
under arbetet vilka skulle förbättra effektiviteten av arbetsprocessen har även diskuterats 
med Ljung. Nedan presenteras dessa följt av AVIX ståndpunkt för eventuell utveckling 
av dessa. 

3D-viewing direkt i AVIX: Enligt Ljung är detta något som kommer utvecklas till 
AVIX, men att det skulle bli via Dassault Systémes 3DXML-format bedömer Ljung som 
osannolikt. Vidare är det inte alls säkert att denna veiwer kommer att ha stöd att visa 
sekvensen/simuleringen av ett montage.  

Skärmklippningsverktyg, där AVIX kan spara ner en utvald del av skärmen som 
bild, direkt ner under rätt tempo: Detta är möjligt, och då det är en funktion som kan 
komma att vara användbar för många företag ses förslaget nu över och kommer 
förhoppningsvis kunna släppas som standardfunktionalitet framöver (Ljung, Möte, 
2012). 

Funktionalitet för att ha olika färger på tempon/aktiviteter beroende om de är 
värdeskapande eller inte: Detta är fullt möjligt och det finns kunder som efterfrågat 
och fått dessa specialanpassningar redan (Ljung, Mail, 2012). 

Ett ritverktyg med Scania-anpassade symboler: Beroende av hur generella bilderna 
är ska de gå att få med som standard, men kundanpassningar är även möjliga här (Ljung, 
Mail, 2012).  

Databas för hantering av tempon: En annan brist i AVIX är att det inte finns någon 
databas, vilken skulle kunna användas för att enkelt hålla och distribuera de tempon – 
elementblad som skapas. För detta verkar inte finnas någon lösning inom snar framtid. 
Dock har Ljung visat en funktion där det ska vara möjligt att synka AVIX-filer mot 
varandra (Ljung, Möte, 2012). Detta skulle kunna användas för att hantera och 
distribuera nya tempon ut i organisationen. Men då denna funktionalitet inte är aktuell 
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för nästa release och inte kunnat testas går det inte säga så mycket om vad detta skulle 
kunna användas till på Scania. 

Vid exporten från DELMIA V5 var det även möjligt att få med information om vilka 
verktyg och komponenter som knutits till varje aktivitet. AVIX har dock ingen möjlighet 
att tillgodogöra sig dessa kopplingar, varför detta får anses vara en brist hos mottagaren.  
Om detta vore möjligt skulle ännu mer av det som skapas i DEMLIA V5 kunna nyttjas 
vid elementbladsgenereringen, då denna information annars måste matas in manuellt. 
Vidare bör ett script tas fram, vilket formaterar utdatat från Delmia Process Engineer för 
att direkt passa det format som AVIX kräver.  

 3DXML-player 6.3.2
En stor brist i den 3DXML-player som använts som 3D-viewer i den framtagna 
processen är det faktum att det varken går att ändra färg på komponenter eller välja att 
dölja/visa komponenter vid uppspelning av den i DELMIA V5 skapade sekvensen. 
Detta gör att de förväntade möjligheterna om att kunna framhäva vad som är viktigt i 
bilden vid användning av digitala modeller inte infinner sig. I övrigt har 3DXML-player 
god funktionalitet vad gäller byte av vy och zoomningsnivå, och förmåga att spela upp 
sekvensen, även om det inte är möjligt att i strukturträdet stega sig genom processens 
aktivitets-steg. Dassault erbjuder även andra viewers som klarar att visa 3DXML, vilka 
tyvärr inte testats i studien då de inte finns tillgängliga i Scanias programvaruportfölj. Här 
finns bland annat 3Dvia Live, vilket är verktyg som åtminstone på pappret har 
funktionalitet för att stega genom aktivitetssteg skapade i DELMIA V5, kan byta färg 
och dölja/visa direkt under pågående uppspelning av sekvens. Givetvis finns även 
möjligheten att den som skapar den digitala provmonteringen tar hänsyn till färger och 
liknande redan i den processen. Dock skulle detta kräva allt för mycket resurser från 
denna funktion, både i form av arbetstid och användning av licenser tänkta för digital 
provmontering.  

 Kunskap 6.3.3
Det faktum att chassi idag inte använder AVIX, varken på utvecklingsline (MSP) eller på 
någon av produktionsenheterna ses även som ett hinder för att implementera den 
föreslagna processen.  Det faktum att AVIX faktiskt använts på chassi i Södertälje fram 
till 2008 bör å andra sidan bidra till att startsträckan för att återigen börja med detta blir 
kortare än vid ny-införsel. Dock bör påpekas att programvaran aldrig användes för att 
generera elementblad på den tiden, utan endast användes för tidssättning och analys av 
monteringsoperationer. 

6.4 Metoddiskussion 
Den metodik som använts under examensarbetet innebär att resultatet i form av den 
framtagna arbetsprocessen är mer företagsspecifik än vad som kanske vore önskvärt, 
varför generaliserbarheten av de lösningar som presenteras kan anses låg. Däremot kan 
de resultat som visats och den diskussion som förts kring hur montörer uppfattar digitalt 
genererade bilder och hur dessa bör utformas dock generaliseras och användas för vidare 
studier inom de flesta tyngre industrier där omfattande montering förekommer. Vidare 
bör det även nämnas att ingen undersökning av vilka önskemål de lokala 
produktionsenheterna har vad gäller elementbladen gjorts. Utan de verifieringsmontörer, 
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som till största delen kommer från lokal produktionsenhet i Södertälje har varit den enda 
kopplingen ut mot slutanvändarna, vilket får anses vara en svaghet i fallstudien. 

 Enkät och bild-test 6.4.1
Den enkät som använts för att mäta arbetsprocessens effekter togs fram med avsikt att 
mäta hur väl arbetsprocessen träffar det presenterade syftet. Givetvis kan enkätens 
utformning påverka det resultat som erhålls. Dock har för de frågor som ställts funnits 
ankarpunkter för båda ytterligheter, varför respondenterna får anses ha haft möjlighet att 
ge såväl positiv som negativ kritik i den genomförda enkäten.     

Viss kritik kan riktas mot bild-testet, då de bilder som använts har haft varierade 
zoomningsnivå mellan olika vyer. Främst är det bilderna i montörens vy som visar ett 
perspektiv något längre ifrån än övriga. Den största effekt detta tros ha haft, är 
alternativet som visat bild i sekvens fått sämre rankning än vad som kanske hade varit fallet 
om ett närmare perspektiv hade visats. Detta eftersom det där visas två bilder, vilka 
därför är betydligt mindre än övriga bilder, och därigenom antas ha försämrat detaljnivån 
en aning. Vidare tros bildtestet kunnat ge bättre resultat om fler montörer hade kunnat 
involveras, så att en uppdelning mellan vad som föredras inom olika FA-områden kunde 
åskådliggöras. Då det inom olika FA-områden arbetas med olika delar av lastbilen kan 
olika behov finnas av vilken vy som får anses lämplig. Detta kan vara en av faktorerna till 
att resultatet visar en så pass stor spridning. 

 Programvaror 6.4.2
Den begränsning till Scanias befintliga programvaror som på många sätt både påverkar 
och begränsar den framtagna processen kan givetvis ifrågasättas. En fördel är att de 
presenterade konceptet har kunnat testas på en djupare nivå än vad som hade varit 
möjligt vid ett mer brett angreppssätt. Dock får det presenterade konceptet givetvis ett 
antal brister som till stor del går att härleda till brister i de använda programvarorna. I 
Litteratur och Omvärldstudien gavs exempel på andra sätt att ta fram 
monteringsbeskrivningar – elementblad. Dessa i form av lösningar från Dassault 
Systémes DELMIA V5 WKI, Siemens motsvarighet Technomatix, det lilla Animech 
Technologies AniPart och även Dassault Systémes 3Dvia Composer. Nedan diskuteras 
dessa i avsikt att ge min bild av hur dessa alternativ skulle fungera även för Scania. 

Då användningen av Dassaults Systémes DELMIA:s egen modul för arbetsinstruktioner, 
WKI, enligt Diffner och Edlund har uppenbara svagheter i jämförelse med 3Dvia-
konceptet ses inte det som någon bra lösning vid eventuell uppgradering av 
programvaruportföljen. Att istället använda 3Dvia Composer och dess funktioner där 
smartare bilder kan skapas i form av så kallade ”scener” är ett arbetssätt som är tilltalade. 
Att det dessutom fortfarande finns en koppling mellan ”scenen” och den konstruerade 
3D-modellen ses även som en stor fördel vid ändringshantering, vilket helt saknas i den 
förslagna arbetsprocessen. Dessutom krävs enligt Diffner och Edlund ingen egentlig 
CAD-vana, vilket väl stämmer in på de processingenjörer som jobbar med att skapa 
elementblad på Scania idag. Men det faktum att 3Dvia Composer inte kan tillgodogöra 
sig den ”process” som skapas vid digital provmontering i DELMIA V5 gör att det vid 
beredning av elementblad skulle krävas en ny demontering av komponenterna (Diffner 
& Edlund, 2009). Detta måste anses som en stor brist vilken skulle leda till mycket 
dubbelarbete och därför bli kostsam vid implementering på Scania idag.  
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Med tanke på de ändringar som skulle behövas till vad gäller IT-struktur och liknande 
bedöms användning av Siemens motsvarighet inte vara aktuell i dagsläget. Skulle det mot 
förmodan finnas sådana funderingar så ser jag inte Siemens Technomatix som något 
sämre alternativ än det som Dassault Systémes kan uppvisa vad gäller generering av 
monteringsanvisningar. Dock bör min bedömning i denna fråga anses ha låg validitet, då 
inga tester av programmet har gjorts, och heller ingen annan utredning av den 
programvaran. 

Det finns inga exempel redovisade, där något företag tillämpat Animech Technologies 
AniPart inom fordonsindustrin eller i andra fall som liknar Scanias behov för 
elementblad. Även om detta troligtvis är det verktyg som kan skapa de allra snyggaste 
bilderna, är jag skeptiskt till att det skulle vara rätt väg att gå för Scania. Vilka format som 
stöds och hur dagens befintliga system ska kunna utbyta information med systemet är 
bara några av frågorna. Enligt min uppfattning är verktyget mer lämpat för att skapa 
instruktioner och dokumentation vilket skall kommuniceras ut till slutkund eller i 
servicesammanhang. Där betydligt fler slutanvändare till varje enskild instruktion finns. I 
Scanias fall finns behov av att skapa flertalet elementblad med en betydligt mindre 
målgrupp, varför snabbhet och enkla gränssnitt måste premieras före andra faktorer.  

 

 

 



Kapitel 7 – Slutsats och Rekommendation  

55 

 

7 Slutsats och Rekommendation  
Detta examensarbete visar att det finns effektivare sätt att skapa och tidsätta 
lättförståeliga elementblad – monteringsbeskrivningar än så som det görs på Scania idag. 
Den arbetsprocess som presenterats skapar en koppling mellan digital provmontering 
och generering av elementblad som tidigare inte funnits, vilket minskar en del 
dubbelarbete. Vidare anses den möjliggöra generering av elementblad av högre kvalité, 
främst till följd av en användning av digitalt genererade bilder och tidssättning med hjälp 
av standardtider. Processen anses även lämplig för att beskriva ett standardiserat 
arbetssätt för hur elementblad genereras. 

De tester som gjorts visar att det finns en öppenhet bland montörer mot digitalt 
genererade bilder. Det visar även att digitalt genererade bilder upplevs som tydligare och 
borde bidra till mer lättförståeliga elementblad. Dessutom finns tendenser som visar att 
rött bör undvikas i bilder på elementblad. 

Även om den föreslagna arbetsprocessen anses ha potential bör följande förbättringar 
ske innan såväl småskalig som fullskalig implementering är att rekommendera: 

• Skapa ett script som tar hand om formatering av output från Delmia Process 
Engineer så att det passar AVIX 

• Invänta AVIX uppdatering som har den föreslagna 
skärmklippningsfunktionaliteten direkt i programmet 

• Se över alternativ till 3DXML-player, då denna Viewer saknar funktionalitet för 
att tydligt framhäva det som är viktigt i monteringsbilder 

Däremot skulle jag rekommendera att de processingenjörer som idag genererar 
elementblad omgående börjar efterfråga filer i 3DXML-format då det trots avsaknad av 
viss funktionalitet är möjligt att generera bilder som i många avseenden ändå är bättre än 
de fotografier som används idag. Dessutom kan utbildning i AVIX som program ändå 
påbörjas så att kompetensen byggs upp i tid. Innan någon storskalig införsel, där AVIX 
används genom hela processen så som föreslaget bör även distributionskanaler för detta 
ses över. Det i processen använda fil-serversystem, vilket är den kanal som används för 
att distribuera elementbladen idag anses inte lämplig om AVIX-baserat material skall 
distribueras i stor skala. Ett första steg av implementering kan vara att skapa 
elementbladen enligt den framtagna arbetsprocessen, men där leveransen till lokala 
produktionsenheter fortsätter med Excelfiler via befintliga kanaler. Detta eftersom en 
fullskalig implementering skulle innebär omfattande skillnader som påverkar lokala 
produktionsenheter i stor utsträckning vilket är svårt att förutspå konsekvenserna av. Slår 
det första steget väl ut och de förväntade positiva effekterna inträffar, bör det sedan vara 
lättare att när global produktionsteknik besitter kompetens för det nya arbetssättet, även 
implementera detta på lokal produktionsenhet. 
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Förslag på framtida arbete 
Då det under arbetets gång inkommit indikationer på ett behov av mer detaljerade 
instruktioner under pågående montering av ovanliga varianter, skulle ett framtida arbete 
med fördel kunna utreda användning av mer lättillgängliga animeringar/visualiseringar 
som presenteras för montören under pågående montering. Det vore även intressant att 
utreda om animeringar helt kan ersätta de elementblad som används för inlärning av nya 
monteringsoperationer idag. Ett annat arbete som kräver vidare utredning är hur 
distribuering av elementblad smidigt skulle kunna genomföras om AVIX används genom 
hela Scanias elementbladsprocess. 
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Bilaga 1 

Ordlista 

ECO Engineering Change Order, Kunskapsbäraren nr 1 i 
Produktionsutvecklingsprocessen 

Elementblad Beskrivning ett monteringsförlopp av ett så litet element 
som möjligt, vilket går att flytta till nästa eller föregående 
position utan att kvaliten äventyras. 

FRAS Follow up Report Administration System, 
Ärendehanteringssystem för avvikelser 

Manikin Samma som DHM, Digital modell av en människa 

MECO Main Engineering Change Order, eg. Uppdragsdirektivet 
innehåll 

Modulsystemet Scanias bygglåda uppdelad i tydliga gränssnitt och 
prestandasteg för hytt, chassi, motor, växellådor och axlar 

MONA Ett system som används inom produktionsenheterna, stödjer 
produktionsprocessen i sin helhet. Detta är monteringens 
översättning av KS för att ta fram arbetsinstruktioner, 
materialbehov mm 

Mätfaktor Den tid det tar att analysera 1 minuts praktiskt arbete med 
ett visst Standardtidssystem 

PA Provanmodan. En beskrivning av prov, uppdrag för design, 
beräkning, certifiering etc. informationsbärare för 
provuppdraget. 

SOP    Start Of Production, den tidpunkt när montering av en 
lastbil med nya montage sker på utvecklingsline 

SOCOP Start Of Customer Order Production, den tidpunkt när 
montering av en kundbeställd lastbil sker. 

Strike Zone Det område där ett montage utförs. En montör som enbart 
jobbar I strike zone behöver inte hämta komponenter och 
verktyg, utan blir hela tiden servad 
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Bilaga 2 
 
SPS Grundprinciper 
 

Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

Normalläget bygger på ett standardiserat arbetssätt och är utgångspunkten för det arbete 
som bedrivs. Det är även viktigt att information är tillgänglig för den som behöver den, 
därför visualiseras nuläget på tavlor och liknande, för att tydligt visualisera vart eventuella 
problem uppkommer.  

Rätt från mig 

Rätt från mig är principen som säger att allt arbete ska utföras rätt redan första gången. 
Här nämns även att ändamålsenliga verktyg, instruktioner och metoder ska helst ska 
omöjliggöra fel. 

 

Förbrukningsstyrd produktion 

vilket innebär att kunden styr produktionsstart, vilket kan ske genom styrning med 
visuella buffertar eller Kanban-kort vilket gör att det blir tydligt när det ska produceras 
och inte. 

ständiga förbättringar 

Genom ständiga förbättringar kan ett nytt bättre normalläge skapas, vilket innebär att 
slöseriet kan reduceras. Förbättringsgrupper jobbar dagligen med att utmana och 
förbättra Scanias processer. 
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Bilaga 3 
 
Mayers tre antaganden för hur människor lär från 
text och bilder 
 
 
Dual Channel Assumption – det mänskliga systemet för kognition består av två 
distinkta kanaler för att representera och manipulera kunskap: en visuell-illustrations 
kanal och en hörsel-verbal kanal. Bilder går in i det kognitiva systemet genom ögonen 
och bearbetas som bildframställningar i den visuella-illustrations kanalen. Uttalade ord 
kommer på samma sätt in i det kognitiva systemet genom öronen och bearbetas som 
verbala representationer i hörsel-verbal kanalen. 
 
 
Limited Capacity Assumption – kanalerna som finns i människans kognitiva system 
har en begränsad kapacitet för att hålla och manipulera kunskap. När många bilder eller 
annat visuellt material presenteras på samma gång kan den visuella-illustrations kanalen 
bli överbelastad. På samma sätt kan hörsel-verbala kanalen bli överbelastad när mycket 
tal eller andra ljud inkommer på samma gång. 
 
 
Active Processing Assumption – Den studerande bör ägna sig åt att aktivt bearbeta via 
båda kanalerna, genom att välja relevanta ord och bilder och sätta samman dessa till 
samstämda verbala och illustrations modeller och samtidigt koppla dessa till sina 
förkunskaper för meningsfullt lärande skall äga rum. Om båda modeller är i arbetsminnet 
samtidigt är det mer troligt att denna aktiva lärandeprocess sker. 
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Bilaga 4 

Faser 

Nedan visas den planering som togs fram för de examensarbetets genomförande.  
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Bilaga 5 

Intervjufrågor  

Yvonne Eriksson, Professor i Informationsdesign vid akademin för Innovation, Design och 
Teknik och Forskningsledare för forskningsinriktning Design och Visualisering. Intervjun 
genomfördes 2012-04-10 

Inledning 

1. Vad mer kan du säga om din egen bakgrund? 

Allmänt om monteringsbeskrivningar och mänsklig perception 

2. Vad karaktäriserar en bra monteringsbeskrivning? Vad bör den innehålla? 

3. Vad är enligt dig syftet med en monteringsbeskrivning? 

4. Vad bör man tänka på vid generering av bilder till monteringsbeskrivningar? 

5. Fotografier/bilder från digitala modeller/sketcher? Vad är lämpligt när? 

6. Hur bör man hantera och använda olika symboler, såsom pilar, klassificeringssymboler 
och liknande? 

7. Hur bör språket användas? Standardiserade termer? 

8. Vad bör man tänka på vid användning av färger? Bör vissa färger uteslutas? Särskilda 
färger för särskilda objekt etc. dvs ett typ av färgkodssystem? 

9. Hur ser du på användning av animeringar/filmer vid inlärning av nya montage? 

Frågor kopplat till Scaniaspecifikt materialet  

Monteringsbeskrivningar 

10. Vad tycker du om denna mall till monteringsbeskrivning? (SPS förslag i dagsläget) 

11. Vad tycker du om denna monteringsbeskrivning med digital bild? 

12. Vad tycker du om dessa monteringsbeskrivningar med fotografier? 

3DXML 

13. Vilka problem ser du med att använda detta verktyg för att extrahera bilder till 
monteringsbeskrivningar? 

14. Fattas det något konkret för förståelsen? 

15. Hur är det med färgerna i detta fall? 
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16. Bör mer eller mindre av omgivningen finnas med för att få förståelse för själva 
monteringsoperationen? 

17. AVIX och dess stöd för att skapa monteringsinstruktioner 

18. Vad är din spontana reaktion på arbetssättet? 
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Bilaga 6 

Enkätfrågor och svar
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Bilaga 7 

Här visas de bilder som använts under bild-testet precis så som de presenterades vid testtillfället. 

 

A – Rött rakt framifrån 

B – Fotografi 

C – Rött i Montörs vy 

D – Utan rött rakt framifrån 

E – Bild i sekvens i montörs vy 

F – Utan rött snett underifrån 

G – Utan rött i montörs vy 

H – Rött snett underifrån 
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