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SAMMANFATTNING 
Scania är ett av de ledande företagen inom tillverkning och distribution av tunga lastbilar, 
bussar och motorer för marina och industriella miljöer. Scania arbetar tillsammans med sina 
kunder för att utveckla kundspecifika lösningar. Det leder till att Scania har väldigt stor 
variation på sina produkter. Variationen på produkterna kräver ett flexibelt arbetssätt som 
tillåter förändringar. Det har Scania löst med ett modulärt produktsystem. Det innebär att 
antalet komponenter begränsas medan kombinationen av dessa genererar ett nästintill 
obegränsat antal varianter. Eftersom varje lastbil är unik påverkar variationen även produktion. 
För att säkerställa att en ny lastbil går att tillverka arbetar Scania med digitala provmonteringar. 
 
Provmonteringarna genomförs på Scanias avdelning för chassimontering av gruppen MPPAP. 
Enligt dagens process för digitala provmonteringar bearbetas en lastbil i taget och varje digitalt 
test består av två delar, Virtual Build (VB) och Digital Test Assembly (DTA). När den digitala 
provmonteringen går att genomföra utan avvikelser kan lastbilen provmonteras fysiskt i en 
Physical Test Assembly (PTA).  
 
I dagsläget finns ett behov av att effektivisera processen för digitala provmonteringar. Målet är 
att kunna bearbeta och verifiera monteringen för flera lastbilsmodeller i ett och samma test. I 
dagsläget går det inte att genomföra dessa tester eftersom detta arbetssätt förutsätter att data 
kan filtreras i Delmia. Detta examensarbete genomfördes för att undersöka hur filtreringen i 
Delmia skall genomföras, vilket även omfattade vilka möjligheter, begränsningar samt 
förutsättningar som finns för implementering av detta arbetssätt. 
 
Filtreringsmetoden som togs fram under studien baseras på information och funktioner som 
idag finns tillgänglig i systemen/programmen som används på Scania. Metoden förutsätter att 
all inputdata kontinuerligt uppdateras i Enovia (Scanias PDM-system) samt att den finns 
tillgänglig för provledarna på MPPAP. Metoden kan i dagsläget endast implementeras till viss 
del, eftersom tillgången till inputdata är begränsad. Utifrån de begränsningar och 
förutsättningar som finns idag genomfördes ett verifierandetest där tvärbalkarna för tre 
lastbilsmodeller filtrerades ut i Delmia. 
 
Studien påvisar att filtreringen i Delmia går att genomföra med information och funktioner som 
i dagsläget finns tillgänglig. Dock går det inte att bevisa exakt vilka vinster det nya arbetssättet 
medför, vinsterna går endast att approximera. Detta på grund av att filtreringsmetoden befinner 
sig i ett prototypstadie och har därför inte används vid en digital provmontering av en hel 
lastbil.  
 
För att effektivisera dagens arbetssätt gällande digitala provmonteringar på MPPAP måste 
metoden som togs fram under studien testas och utvärderas i ett mer omfattande test, som 
påvisar vinsterna enligt de begränsningar som finns idag. Vid full implementering av 
arbetssättet kommer det att krävas en resurs på P&L som genererar och underhåller den 
inputdata som krävs. Detta är ett beslut som måste tas av högre chefer, när vinsterna kan 
bevisas. 
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ABSTRACT  
Scania is one of the leading companies in manufacturing and distribution of heavy trucks, 
busses and engines for marine and industrial environments. Scania works together with their 
customers to develop customized solutions. Which leads to a broad variety on Scania’s 
products. The variety demands a flexible method to allow change. Scania’s solution to this 
problem is a modular product system. It means that the number of components are restricted 
but the combination of these generates an almost infinity number of variants. Since every 
product is unique, the variety also affects production. Scania works with digital test assemblies 
to secure the final assembly of a new truck.   
 
The MPPAP group at department of chassis assembly does testing to see if the parts fit 
together. According to today’s digital testing process trucks are tested one by one and each test 
has two parts, Virtual Build (VB) and Digital Test Assembly (DTA). When the digital assembly 
testing can be done without deviations, then and only then can the testing in a physical 
environment start - Physical Test Assembly (PTA).  
 
There is a need today to make the digital assembly testing process more efficient. The goal for 
this type of testing is to be able to test several trucks simultaneous. This method is not possible 
today due to lack of possibility to filter data in Delmia. This Master Thesis study was done in 
order to investigate how the filtering method in Delmia could work, including possibilities, 
limitations and conditions for implementing this way of working.      
 
The method developed during the study to filter data is based on information and functions that 
currently are available in existing systems at Scania. This specific method requires all input 
data to be continuously updated in Enovia (Scania’s PDM-system) and the test leaders at 
MPPAP have access to it in real time. The method can only be partially implemented today, 
due to limited input data. With the current limitations and conditions a test was executed to 
verify the filtering process of three truck models cross members in Delmia.       
 
The study proves that filtering in Delmia is possible with the information and functions that 
currently are available at Scania. However the advantages with this way of working is not yet 
proven. They can however be approximated. The reason being it’s still in a prototype stage and 
has not yet been tested on an entire truck at a digital assembly test.     
 
In order to make testing more efficient regarding the digital assembly testing at MPPAP today, 
the developed method needs to be tested and evaluated at a larger scale to demonstrate the 
benefits with existing limitations. When this new way of working is going to be implemented 
there will be a need for recourses at P&L that can generate and maintain the required input 
data. A decision to secure resource needs can be taken by management when the method is 
fully verified. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
 

BRD-nummer:  ID-numret för en specifik nedbrytning. 
 
CAD:  Computer Aided Design, program för skapande och modifierande 

av 3D-/ 2D-modeller. 
 
Chassi rear:  Bakre delen av underredet på en lastbil.  
 
Chassi:  Underredet av en lastbil 
 
Chassifront:  Främre delen av underredet på en lastbil. 
 
Delmia:  Program på Scania för simulering av produktionsprocesser. 
 
DTA:  Digital Test Assembly, digitalt arbetssätt för att säkra monteringen 

av komponenter  
 
Enovia:  Scanias PDM-system. 
 
  

 

KS:  Konstruktionsstruktur, strukturen av Scanias produktdata i Spectra. 
 
MPPAA:  Avdelningen för montörer på utvecklingsline.  
 
MPPAP:  Avdelning för digitala och fysiska provmonteringar.  
 
MPPE:   Avdelningen för processtekniker 
 
 

 
 
 

P&L:  Avdelning för produktion och logistik  
PDM:  Product Data Management, system för hantering och lagring av 

produktdata.  
 

Rutan ovanför innehåller en förkortning som enbart finns med i den ocensurerade rapporten 

Rutan ovanför innehåller en förkortning som enbart finns med i den ocensurerade rapporten 

Rutan ovanför innehåller en förkortning som enbart finns med i den ocensurerade rapporten 
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PPR:  Process, Product och Resource, arbetsstruktur i Delmia.  
 
PRC:  Product Root Class, informationsbärare i Enovia 
 
PTA:  Physical Test Assembly, fysisk provmontering av komponenterna  
 
 

R&D:  Avdelning för forsknings och utveckling 
  
 

RTMG:  Avdelning på R&D 
 
Spectra:  System som håller konstruktionsstrukturen och variantkoderna för 

all produktdata på Scania. 
 
Struktur:  Hierarkisk uppbyggnad   
 
 
VB:  Virtual Build, digitalt arbetssätt för att skapa och verifiera 

monteringssekvensen för en produkt 
 
VPM:  Virtual Product Management, visar strukturen för vald PRC. 
 
XML:   Konverteringsformat för inläsning i Enovia från Spectra.  
 

Rutan innehåller en förkortning som bara förekommer i den ocensurerade versionen 

Rutan innehåller en förkortning som bara finns med i den ocensurerade versionen 
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel syftar till att ge en inledning och bakgrund till studien samt beskriva dess syfte. 
 

1.1. Bakgrund 
Scania CV AB är idag ett av de ledande företagen inom tillverkning och distribution av tunga 
lastbilar, bussar samt motorer för marina och industriella miljöer. Scania är ett globalt företag 
som är aktivt i över 100 länder. Av företagets 44000 anställda arbetar ca 2400 med forskning 
och utveckling (R&D), se bilaga 1. Majoriteten av de anställda på R&D är lokaliserade i 
Södertälje, där även företagets huvudkontor finns (Scania, 2015). 
 
Scania arbetar tillsammans med sina kunder för att utveckla kundspecifika lösningar. Det 
innebär att Scania har väldigt stor variation på sina produkter. Skillnaden mellan exempelvis 
två lastbilar behöver inte vara stor för att de skall klassas som två olika produkter. Det kan 
exempelvis vara modellen på ratten som skiljer två i övrigt identiska lastbilar. 
 
För att Scania på ett enkelt sätt skall kunna ta fram dessa lastbilar, krävs det ett effektivt 
arbetssätt som möjliggör dessa valmöjligheter. Det har Scania löst med ett modulärt 
produktsystem. Det innebär att Scania delar in lastbilen i fyra kategorier: hytt, chassi, motor 
och transmission. Varje kategori består av ett begränsat antal huvudkomponenter men 
kombinationerna inom och mellan kategorierna resulterar i ett nästintill oändligt antal varianter. 
Variationen på Scanias lastbilar kräver ett flexibelt arbetssätt som förbereder produkten inför 
produktion. För att säkerställa att en ny lastbilsmodell går att producera arbetar Scania med 
digitala provmonteringar.  
 
På Scanias avdelning för chassimontering ansvarar gruppen MPPAP (se bilaga 1) för både 
digitala och fysiska provmonteringar. Enligt dagens arbetsprocess provmonteras alla lastbilar 
digitalt innan en fysisk prototyp tas fram. Den digitala provmonteringen omfattar två moment, 
Virtual Build (VB) och Digital Test Assembly (DTA). I en VB skapas monteringssekvensen för 
en lastbil på en virtuell produktionslina, d.v.s. i vilken ordning och på vilken station respektive 
artikel (komponent) skall monteras. När sekvensen är skapad kan en DTA genomföras. Det 
innebär att monteringsbanor, verktygsåtkomst samt ergonomi simuleras och utvärderas. Syftet 
med en DTA är att upptäcka monteringsavvikelser innan en fysisk prototyp tas fram. När den 
digitala monteringen går att genomföra utan avvikelser, verifieras den i en Physical Test 
Assembly (PTA). I den fysiska provmonteringen byggs en fysisk prototyp av lastbilen eller 
delar av lastbilen upp, enligt den planerade sekvensen. I den fysiska provmonteringen används 
det digitala materialet som monteringsanvisningar. När de digitala och fysiska 
provmonteringarna kan genomföras utan avvikelser, kan lastbilen skickas ut i produktion. 
 
För att kvalitetssäkra resultaten från VB och DTA måste de digitala lastbilarna ständigt 
uppdateras, för att varje digitalt test skall representera lastbilen som skall tillverkas. I dagsläget 
är uppdateringen av monteringssekvensen i VB en tidskrävande process eftersom lastbilarna 
bearbetas en i taget. För att skapa en monteringssekvens i VB används idag ett script som med 
tiden har fyllts på med information om artiklar och de stationer som de senast tilldelades. 
Problemet uppstår när artiklar inte finns med i scriptet eller när artiklar måste flyttas från en 
station till en annan. Dessa operationer måste genomföras manuellt av provledaren. 
Artikelnummer för de artiklar som skall läggas till eller förflyttas måste tas fram och sedan 
läggas till i scriptet, de måste även läggas in på rätt ställe i koden för att scriptet skall placera 
artiklarna på rätt station.  
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1.1. Problemformulering 
I dagsläget finns det ett behov av att effektivisera arbetsprocessen för uppdateringen av de 
digitala lastbilarna. Scriptet som används idag tar lång tid att uppdatera och tar cirka10 timmar 
att köra. Enligt dagens process skulle ramarna som visas i figur 1 innebära tre separata test. Om 
någon av tvärbalkarna inte finns med i scriptet eller om de skulle behövas flyttas från en station 
till en annan skulle scriptet behövas redigeras och uppdateras tre gånger. 
 

 
 
För att effektivisera och förbättra dagens arbetssätt gällande sekvensläggning finns det 
önskvärda målet om att gå ifrån dagens arbetssätt med individuella tester och istället börja 
arbeta med tester som verifierar flera lastbilsmodeller samtidigt. Det innebär att 
sekvensläggningen skulle genomföras på max-nedbrytningar, se figur 2 istället för på individ-
nedbrytningar, se figur 1. I dagsläget finns vissa delar av lastbilen tillgänglig som max-
nedbrytningar men det finns ingen metod för att filtrera ut individuella lastbilsmodellerna ur 
max-nedbrytningen.  

 
Figur 2 - Max-nedbrytning av tvärbalkarna för 10 lastbilsmodeller. 

  

Figur 1 – Ramar för tre olika lastbilsmodeller 
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1.2. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur individuella lastbilsmodeller kan filtreras 
ut ur max-nedbrytningar i Delmia (se kapitel 4.5). Detta för att varje test av monteringsbanor, 
verktygsåtkomst samt ergonomi kräver digitala lastbilar som motsvarar den slutgiltiga 
produkten som skall tillverkas. Sekvensläggningen av lastbilar kräver inte unika tester, 
eftersom det till stor del är befintliga artiklar med olika positioner som bearbetas. Vilket oftast 
medför dubbelarbete. Därför vill Scania kunna verifiera monteringssekvensen för mer än en 
lastbilsmodell i varje test. För att sedan kunna filtrera ut individuella lastbilsmodeller som 
testas i en DTA, där varje test är unikt. Utöver filtreringsmetoden skall studien även ta fram 
förutsättningar, möjligheter samt begränsningar för implementering av detta arbetssätt.  
 
Målet med undersökningen är att kunna filtrera ut tvärbalkarna för tre individuella 
lastbilsmodeller ur en max nedbrytning av tvärbalkar, i Delmia. Filtreringsmetoden skall även 
gå att implementera i dagsläget. 
 

1.3. Frågeställningar  
För att uppnå studiens syfte och mål skall följande frågor besvaras: 
 

1. Vilka är förutsättningarna för implementering av max specificerade tester?	
2. Hur ska filtreringen av max nedbrytningar i Delmia genomföras?  	
3. Vilka effekter har det nya arbetssättet på dagens process?	

 
1.4. Avgränsningar  

Arbetet med max specificerade tester är begränsat på Scania, det används på R&D vid 
geometrisäkring. Därför kommer detta examensarbetet att endast att fokusera på vad P&L (se 
bilaga 1) behöver göra för att kunna implementera detta arbetssätt. Nedan listas de 
avgränsningarna som har tagits fram för detta examensarbete: 
 

• Studenterna kommer inte att kunna genomföra egna tester i Delmia, ingen utbildning 
eller behörigheter till programmen/systemen kommer att ges. 

• Studien omfattar inte beräkningar av ekonomiska skillnader mellan de två arbetssätten. 
• Studien är intern på Scania, ingen benchmarking kommer att genomföras. 

 
1.5. Planering 

Examensarbetet kommer att genomföras på halvfart under 20 veckor, vilket motsvarar 20 
timmar per vecka och person. Studien har delats upp i fyra faser för att strukturera arbetet, se 
figur 3. Studien inleds med en förstudie för att förstå hur Scania arbetar och varför detta 
examensarbete bör genomföras. När denna förståelse är uppnådd kan frågeställningar och mål 
för projektet definieras. I fördjupningsfasen kommer frågeställningarna och områden som är 
intressanta för studien att undersökas mer djupgående. Fördjupningsfasen skall även precisera 
vilka begränsningar och möjligheter som finns med dagens teknik och system. Denna fas följs 
av en genomförandefas, i denna fas skall data som har samlats in bearbetas och 
filtreringsmetoder skall undersökas. Resultatet skall sedan analyseras. Analysfasen kommer 
även att omfatta förslag för fortsattarbete. 
 

 
Figur 3 – Projektets fyra faser 

Förstudie Fördjupning Genomförande Resultat och 
analys 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redovisas de metoder som har använts för att ta fram det teoretiska och 
empiriska materialet.  

 
2.1. Intervjuer 

Intervjuer är en datainsamlingsmetod som används för att samla in respondentens personliga 
beskrivning av ett fenomen. Intervjuer resulterar i subjektiv data eftersom informationen 
baseras på personliga åsikter. Formen på intervjun avgör om undersökningen blir kvalitativ 
eller kvantitativ. I en kvalitativ undersökning får respondenten beskriva ett fenomen ur eget 
perspektiv. En kvantitativ undersökning är mer strukturerad, intervjuaren styr intervjun i den 
sökta riktningen. (Lantz 2013. 42-45). 
 
2.1.1 Öppna intervjuer 
En öppen intervju är lämplig att använda när intervjuaren söker en grundläggande förståelse för 
ämnesområdet. I en öppen intervju finns det inga rätt eller fel svar, eftersom respondenten 
tillåts att beskriva det efterfrågade ämnesområdet ur ett eget perspektiv. Det medför även att 
respondenten kan styra intervjun mot de områden som personen i fråga tycker är viktigt för 
kontexten (Osvalder, Rose och Karlsson 2010, 486). 
 
Under studiens inledande fas genomfördes öppna intervjuer med: Bo Hanner, Jimmy 
Gustafsson, Joakim Wahlström, Magnus Persson och Malte Nordlander. Detta för att på ett 
effektivt sätt skapa en förståelse för helheten av verksamheten, hur Scania jobbar (se kapitel 
5.1) samt programmen/systemen som används. Under dessa intervjuer fick respondenterna 
berätta vilka de är, vad de jobbar med samt en allmän beskrivning av deras respektive 
huvudområde. 
 
2.1.2 Halvstrukturerade intervjuer 
En halvstrukturerad intervju är ett mellanting mellan en öppen intervju och en strukturerad 
intervju. I en strukturerad intervju anges oftast svarsalternativ (Osvalder, Rose och Karlsson 
2010, 486). I en halvstrukturerad intervju finns det utrymme för följdfrågor till de 
ämnesområden som intervjuaren i förväg har valt. Denna form av intervju är lämplig att 
använda när en djupare förståelse efterfrågas (Osvalder, Rose och Karlsson 2010, 487). 
 
När förståelsen för helheten var uppnådd genomfördes halvstrukturerade intervjuer med (Bo 
Hanner, Jimmy Gustafsson, Joakim Wahlström och Malte Nordlander) sakkunniga inom bland 
annat Spectra, Enovia och Delmia (se kapitel 4). Syftet med dessa intervjuer var att få 
fördjupad information om vilken typ av information som behandlas i de olika programmen 
samt vad som händer med denna information när den skickas mellan programmen (se kapitel 
5.4 och 5.5). Halvstrukturerade intervjuer hölls även med Delmia-användare för att få 
önskvärda krav och mål med studien, för att styra studien i rätt riktning, se bilaga 2. Under 
dessa intervjuer fick respondenterna besvara förberedda frågor samt följdfrågor som uppkom 
under intervjuns gång. 
 
Under de halvstrukturerade intervjun med Malte Nordlander framkom ett förslag på hur 
studiens problem kunde lösas, d.v.s. ett förslag på en filtreringsmetod framkom (se kapitel 5.5 
och 6). Detta innebar att de halvstrukturerade intervjuerna även användes efter det att den 
fördjupade förståelsen var uppnådd. 
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2.2. Observationer 
Observationer är en alternativ- och kompletterandemetod för ökad förståelse vid 
informationsinsamling av beteende och vanor. Vid observationer närvarar observatören vid 
händelsen och iakttar det som händer. Denna metod resulterar i detaljerad information om 
området som undersöks (Dahmström 2005. 98-99)  
 
Under studiens inledande fas observerades förberedelser samt genomförande av Virtual Build 
och Digital test assembly som ett komplement till de muntliga beskrivningarna av arbetssätten 
(se kapitel 5.2 och 5.3). Observationer användes även under de halvstrukturerade intervjuerna 
med Bo Hanner, Jimmy Gustafsson och Malte Nordlander, i form av demonstrationer av olika 
program/system. 
 

2.3. Litteraturstudie 
För att beskriva bakgrunden till en studie, används ofta litteraturstudier. Det innebär att tidigare 
studier och vetenskaplig litteratur studeras, för att beskriva studiens status i dagsläget samt 
varför studien bör genomföras. Litteraturstudier används även för att samla in fördjupad 
kunskap om ett specifikt område (Osvalder, Rose och Karlsson 2010, 491).   
 
En litteraturstudie inom Virtual assembly, PDM och script genomfördes för att ta fram 
bakomliggande teori till studiens resultat (se kapitel 3). Litteraturstudien om PDM gav ökad 
förståelse för vad Enovia (se kapitel 4.2) är. Studien om Virtual assembly och script stärkte och 
ökade förståelsen för studiens resultat (se kapitel 5.5 och 6). 
 

2.4. Fokusgrupp 
En fokusgrupp består oftast av 6-10 respondenter och en ledare. Ledaren har i förväg bestämt 
vilka ämnen/problem som skall diskuteras/lösas. Oftast används bilder för att förtydliga 
ämnesområdet som skall diskuteras. Strukturen i en fokusgrupp skall vara öppen för att låta 
deltagarna vara spontana, diskutera fritt och ställa följdfrågor. Fördelen med denna form av 
gruppintervju är att respondenterna delar kunskap och inspireras av varandra (Osvalder, Rose 
och Karlsson 2010, 489). Nedan beskrivs metoden som användes för att visualisera problemet 
under mötet med fokusgruppen: 
 
Storyboard är i grunden ett verktyg som används inom filmindustrin. Verktyget är uppbyggt på 
samma sätt som en serietidning, där varje ruta motsvarar en händelse. Inom produkt- och 
processutveckling används storyboard för att kartlägga processer, där varje ruta motsvarar ett 
steg i processen. När processen är kartlagd kan händelserna mellan två steg (rutor) undersökas, 
för att exempelvis söka efter förbättringsmöjligheter eller öka förståelsen för helheten (van der 
Lelie, Corrie. 2006). 
 
Mötet med fokusgruppen hölls när den fördjupade förståelsen var uppnådd. Syftet med detta 
möte var att samla de personerna som hade medverkat under intervjuerna och tillsammans ta 
fram en ny lösning till problemet. Med hjälp av storyboarden kunde vi visualisera dagens 
arbetsprocess och diskutera kring vad som händer med informationen när den förflyttas från ett 
system/program till ett annat. Förslaget som framkom under de halvstrukturerade intervjuerna 
presenterades inte till en början eftersom målet var att ta fram ett nytt förslag.  
 
Detta möte resulterade inte med något nytt förslag. Mötet resulterade i förslag till fortsatt 
arbete, visioner och förutsättningar (se kapitel 5.5 och 10). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel redovisas teorier och begrepp som har varit av intresse för denna studie. 
 

2.5. Produktutvecklingsprocessen  
Eppinger och Ulrich (2012, 12-16) definierar produktutvecklingsprocessen som en strukturerad 
process bestående av sex faser, där varje fas omfattar flera olika lösningsmetoder, de sex 
faserna beskrivs nedan: 
 

0. Planering: Här definieras projektet, dvs en förstudie genomförs för att kontrollera 
marknaden, projektmål, tillgångar osv. När förstudien är klar kan projektet godkännas 
för uppstart. 

1. Konceptutveckling: I denna fas identifieras marknads- och kundkrav. Utifrån dessa krav 
genereras förslag på lösningar som uppfyller samtliga krav. Lösningsförslagen 
utvärderas och jämförs med andra koncept och konkurrenter. Efter utvärderingen väljs 
ett eller flera lösningsförslag för vidareutveckling.  

2. Design på systemnivå: I denna fas vidareutvecklas lösningsförslagen från 
konceptutvecklingen. Det innebär att produktens uppbyggnad definieras för att sedan 
kunna brytas ner i delsystem och komponenter. Denna fas genererar designförslag på 
huvudkomponenter, slutgiltig monteringssekvens samt en funktionsspecifikation över 
produktens delsystem. 

3. Detaljdesign: Här fastställ produktens slutgiltiga geometri, material, toleranser samt 
vilka komponenter som skall beställas från andra leverantörer. I denna fas designas 
även verktyg som behövs för produktion och en preliminär process plan tas fram. Här 
besvaras och fastställs de tre mest kritiska punkterna i hela 
produktutvecklingsprocessen: materialval, produktionskostnader och hållfasthet. 

4. Testning och vidareutveckling: I denna fas tillverkas prototyper som används för att 
säkerställa funktion och kvalité. Prototyperna testas både internt på företaget och 
externt hos kunderna.  

5. Produktionsförberedning: Produkten tillverkas enligt den tänkta tillverkningsprocessen 
för att hitta eventuella problem och för att utbilda montörerna i den nya 
tillverkningsprocessen. 

 
I Eppinger och Ulrichs (2012, 15) definition av utvecklingsprocessen initieras produktion i fas 
tre, detaljdesign. I denna fas är produktens geometri, material och toleranser specificerade. 
Produkten kan då förberedas inför produktion, innan dyra prototyper tas fram. 
Produktionsförberedelserna innebär bland annat att detaljdesignen av det digitala materialet kan 
anpassas efter begränsningarna från produktion. Vilket medför att ändringskostnaderna blir 
betydligt lägre än om ändringarna skulle göras i ett senare skede, när prototyper och verktyg 
har tagits fram.  
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Bergman och Klefsjö (2012, 65) beskriver hur ändringskostnaderna ökar exponentiellt med 
tiden, se figur 4. Ett problem som upptäcks sent i processen kostar betydligt mer att åtgärda än 
ett fel som upptäcks i ett tidigare stadie.  

 

2.6. Design For Assembly 
Design for assembly (DFA) innebär att produkter designas utifrån att de skall vara så enkla som 
möjligt att montera. Enligt Ullman (2010, 329) är DFA en metod som används för att mäta 
effektiviteten på ett montage. En monteringseffektiv produkt består av få komponenter, 
komponenter som är enkla att hantera samt enkla att sätta ihop (Ullman 2010, 331).   
 
Boothroyd och Dewhurst (refererad i Eppinger och Ulrich 2012, 268) har definierat tre frågor 
som används för att bestämma det (teoretiskt) minsta antalet komponenter för en produkt. 
Frågorna ställs för samtliga komponenter i montaget, om svaret är ja på någon av frågorna 
måste komponenteten (teoretiskt) vara enskild.  
 

1. Rör sig komponenten i förhållande till andra delar av montaget? 
2. Måste komponenten tillverkas i ett annat material eller isoleras från övriga delar av 

montaget? 
3. Måste komponenten vara enkel att demontera, för montering av andra komponenter 

eller senare underhållsarbete? 
 
I Ullmans (2010, 333) definition av DFA används metoden för att förbättra en befintlig produkt 
eller ett koncept. Monteringseffektiviteten används för att rangordna koncept efter hur lång tid 
de tar att montera. För att sedan kunna räkna ut hur mycket montaget kostar att genomföra. Det 
kan även användas för att jämföra ett tidigare koncept med ett förbättrat koncept. 
  
3.2.1 Fördelar med DFA 

Lean produktion har under de senaste åren lett till stora framgångar inom tillverkningsindustrin 
(Bergman och Klefsjö 2012, 587-588). Lean syftar till att skapa värde för kunden och eliminera 
alla former av slöseri som är relaterade till tid (Ullman 2010, 9). Innan ett slöseri kan 
elimineras krävs det att värdeflödena (värdeskapande processer) identifieras. Det som hindrar 
en process från att vara värdeskapande är oftast flaskhalsar, det innebär att det finns ett kritiskt 
moment som sinkar produktionen och förlänger den totala tillverkningstiden. Lösningen på 
detta är takttider, det betyder att varje process måste slutföra arbetet på en bestämt tid 
(Bergman och Klefsjö 2012, 589-590).  
 

Figur 4 – Ändringskostnad i produktutvecklingsprocessen (Bergman och Klefsjö 2012, 65) 
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DFA är en metod som syftar till att förbereda produkten inför produktion under 
utvecklingsfasen, genom att minska antalet komponenter, förenkla sammansättning och 
förenkla hanteringen. Dessa förberedelser görs innan verktyg och prototyper tas fram. Det 
möjliggör ändringar i designen utan att processer och verktyg behöver ändras (Eppinger och 
Ulrich 2012, 268). 
 

2.7. Virtual assembly 
Enligt Choi, Chan och Yuen’s (2002, 378) är virtual assembly ”användandet av datorverktyg 
för att skapa eller hjälpa med monteringsrelaterade tekniska beslut genom analysering, 
förutspående modeller, visualisering och presentation av data utan att fysiskt förverkliga 
produkten eller stödjande processer”. 
 
Metoden kan åskådliggöra allt från upplägget av fabrikens golvyta, vilken del som monteras på 
vilken station i fabriken (Cunningham. 2007, 43), hur en del ska monteras utan att kollidera 
(Hanson, Högberg och Söderholm 2012, 2248) samt hur monteringssekvenserna och delarna 
ska sitta för att monteringen ska bli ergonomisk (Hanson, Högberg och Söderholm 2012, 2248-
2250).    

 
När produkter skapas i virtual assembly görs det oftast för att förbättra produktutvecklingen på 
ett företag. När detta arbetssätt införs leder det ofta till att antalet fysiska provningarna kan 
reduceras och verifieringsexperimenten som görs på produkterna kan näst intill avvecklas.  
I en Cad-miljö kan både monteringen och monteringssekvensen undersökas och verifieras i ett 
tidigt stadie i utvecklingsprocessen. Följden av detta leder på sikt till reducering av kostnader 
och tid för produktframtagningen (Choi, Chan och Yuen 2002, 377).  

Virtual assembly handlar om att kontrollera så att delar passar ihop med varandra, för att i sin 
tur bygga modeller och att detta kan göras kollisionsfritt. Vad som menas med kollisionsfritt är 
att delarna inte ska kunna kollidera med något annat innan den sitter på sin slutgiltiga position 
(Choi, Chan och Yuen 2002, 379). Verktygen som används för detta, börjar på en del som är 
positionerad i rymden utanför modellen. Verktyget letar sedan upp en väg till slutpositionen 
inne i modellen som är fri från kollisioner med andra delar som tillhör modellen (Hanson, 
Högberg och Söderholm 2012, 2248).   
 
Den andra aspekten av programmet behandlar ergonomi. Mer specifikt vilka olika ställningar 
som belastar muskler och leder i ett monteringsperspektiv. Den här delen av Virtual assembly 
har Scania som företag lagt stor vikt vid för att få till så bra som möjligt. Detta eftersom Scania 
strävar efter att alltid ha ett ergonomitänk vid monteringsmomenten hos deras produkter. Sättet 
dessa tester utförs på är att i Virutal assembly adderas manikiner till monteringsprocesserna. 
Detta görs för att kunna utvärdera belastningar kroppen kommer att utsättas för under samma 
montering i verkligheten (Hanson, Högberg och Söderholm 2012, 2248-2250). 
 

2.8. Product data management (PDM) 
Product Data Management (PDM) är ett system som hanterar och lagrar produktdata. Ett 
PDM-system medför även enkel åtkomst till informationen som finns lagrad i systemet 
(Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 14).  
 
Enligt Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist (2003, 21) ska ett PDM-system bestå av 
funktioner för både olika användare och olika nytta. En användare kan vara en som konsumerar 
data men det kan även vara en som producerar data. Nedan listas PDM-funktioner för olika 
användare: 
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1. Datalagring och dokumenthantering  
2. Arbetsflöde och processhantering 
3. Hantering av produktstrukturer 
4. Hantering av klassificeringar  
5. Hantering av program 

 
Funktionerna för olika nytta definierar gränssnitt i systemet för användaren, dessa funktioner 
listas nedan: 
 

1. Kommunikation och notifikation  
2. Transport samt översättning av data 
3. Visualisering 
4. Administration  
5. Integrering med andra program 

 
(Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 21) 
 
I grunden är ett PDM-system uppbyggt av två lagringsutrymmen (Borrmann et al. u.å. 2), en 
databas som håller all metadata, t.ex. information om skaparen av filen, när den senast ändrades 
och status. Det andra lagringsutrymmet består av ett så kallat ”valv” som lagrar data om själva 
produkten, t.ex. CAD-filer och textdokument (Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 
22). 
 
Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist (2003, 23) beskriver nedan hur valv används i ett 
PDM-system: 
 
Användarna av ett PDM-system tilldelas behörigheter till de olika valven där informationen 
finns lagrad. När ägaren av en fil checkar ut filen från Work In Progress (WIP) valvet lagras 
filen på ägarens lokala lagringsutrymme, det innebär att endast ägaren kan öppna och editera 
filen. Ändringar som görs när filen är utcheckad syns inte för andra användare av PDM-
systemet. När ägaren checkar in filen i WIP-valvet blir det tillgängligt för andra användare som 
har behörighet till samma valv. När filen anses vara färdig och har blivit godkänd lagras den i 
”Release-valvet”, i detta valv blir filen fryst och kan inte editeras, se figur 5. 

 
Figur 5 - Valvens funktion i ett PDM-system (Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 23) 

Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist (2003, 134) har definierat tre nivåer som påvisat hur 
integrerat andra mjukvaruprogram är i PDM-systemet, som listas nedan: 
 

1. Fullintegration – programmet och systemet använder samma struktur, data och 
gränssnitt. 

2. Halvintegrering – programmet och systemet är oberoende av varandra men det finns en 
koppling mellan dessa som sköter informationsdelningen. 



 10 

3. Ingen integration – import/export-funktioner mellan programmet och systemet och 
informationsdelningen sker manuellt.   

 
Borrmann et al. (u.å. 4) menar att vissa PDM-system och CAD-program kan integreras fullt om 
följande punkter uppfylls: 
 

1. Förhandsgranskning av 3D-modeller från CAD-programmet i PDM-systemet 
2. CAD-programmet skall kunna öppnas från PDM-systemet 
3. Automatisk check-in/check-out från CAD-programmet 
4. PDM-systemet skall stödja strukturen från CAD-programmet 
5. Automatisk hantering av revisioner 

 
Enligt Borrmann et al. (u.å. 4) existerar redan full integration om CAD-programmet och PDM-
systemet är utvecklat av samma företag, som exempelvis Catia och Enovia som båda är 
utvecklade av Dassault systems.  
 

2.9. Script 
Ett skript är en lista med teckenrader. Dessa teckenrader är kommandon som utförs av ett 
datorprogram. Det används främst för att automatisera processer och skapa Websidor. Ett skript 
är tillexempel vad som utför en förbestämd händelse på en hemsida när någon interagerar med 
den. Skriptfiler i sig är egentligen bara textfiler skrivna med ett scriptspråk. Vilket gör att dem 
kan både öppnas och ändras i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Språket varierar beroende på 
vad det är som ska utföras och om skriptet skrivs för Windows eller Macintosh (TechTerms, 
u.å).  
 
Skript har funnits lika länge som det har funnits datorer. Dem första datorerna använde skript 
för att olika kommandon skulle kunna fungera. Under 60-talet blev det möjligt att använda sig 
av skript som gjorde att ett programs output och ett annat programs input kunde kombineras. 
Detta möjliggjorde att avancerade uppgifter/uppdrag med väldigt få kommandon kunde utföras 
(Techopedia, u.å).   
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3. SYSTEMBESKRIVNING 
 
Detta kapitel beskriver de system och program som används idag på Scania. Denna 
information är ett resultat av intervjuer och observationer som genomfördes under studien. 
Detta kapitel separeras från empirin för att ge läsaren en snabb och överblick.  
 

3.1. Spectra 
Spectra är ett system som håller Scanias konstruktionsstruktur (KS) och variantkoder. I Spectra 
registreras och struktureras även all produktdata. Det innebär att geometriska positioner, 
artikelnummer samt villkorsbeskrivningar för nya artiklar registreras och struktureras i KS. 
Produktdata från Spectra konverteras sedan till en XML-fil för att kunna läsas och lagras i 
Enovia, se kapitel 4.2 (Hanner 2016).  
 
Strukturen i KS är uppbyggd efter Scanias modulsystem. Modulsystemet innebär att artiklarna 
som konstrueras inte konstrueras till en specifik lastbilsmodell, artiklarna konstrueras till en 
”bygglåda”. Artiklarna som finns i ”bygglådan” skall sedan gå att kombinera på en mängd 
olika sätt för att skapa unika lastbilar (Hanner 2016). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 – Förenklad version av konstruktionsstrukturen i Spectra (hierarkisk uppbyggd). 
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3.2. Enovia 
Enovia är ett PDM-system utvecklat av Dassault systemes, som används främst för att lagra 
och hantera CAD- och produktdata. I Enovia kopplas nedbrytningarna från ”XML-
konverteringen” av specifikationerna från Spectra ihop med 3D-modeller från Catia och sparas 
i en Product Root Class (PRC). Enovia är en databas och kan därför inte öppnas som ett vanligt 
program, PRC:erna i Enovia öppnas via Virtual Product Management (VPM-navigatorn) i 
Catia. I VPM-navigatorn visas endast strukturen för den valda PRC:n, se figur 7. För att öppna 
en PRC, d.v.s. med struktur och 3D-modeller måste den exporteras från Enovia till Catia. Vid 
export till Catia kan exporten göras på alla nivåer i strukturen, d.v.s. antingen kan hela lastbilen 
väljas eller endast en liten del av den (Persson 2016). 
 

 
Figur 7 – Projekt från Enovia som visas i VPM-navigatorn 

3D-modeller från Catia (artiklar) som sparas i Enovia blir tillgänglig för andra användare inom 
Scania. Beroende på artikelns mognadsgrad i utvecklingsprocessen kommer den att märkas 
med ”InWork” eller ”Released”. InWork innebär att artikeln fortfarande utvecklas och kan 
editeras. Released innebär att artikeln är färdig och går inte att editera (Persson 2016). 
 

3.3. Catia 
CATIA är ett CAD-program som är utvecklat av Dassault systems och står för Computer-Aided 
Three-Dimensional Interactive Application. Scania använder CATIA främst för att konstruera, 
simulera och utvärdera komponenter som bildar företagets tre slutprodukter: Lastbilar, Bussar 
och Motorer. men även för att visualisera publicerade objekt i ENOVIA via VPM-navigatorn. 
CATIA används till störst del av konstruktörer som konstruerar och vidareutvecklar 
komponenter. När en komponent är färdigkonstruerad finns den bara tillgänglig lokalt hos 
konstruktören och har ingen specifik position. Först när komponenten laddas upp mot 
ENOVIA får artikeln en position och blir tillgänglig för resterande avdelningar på Scania 
(Gistafsson 2016).  
 

3.4. PPR-hubben 
PPR-hubben är en databas som skapar en länk mellan Enovia och Delmia. Nedbrytningarna 
som bearbetas i en VB eller DTA måste vara frysta, det innebär att artiklarnas geometriska 
positioner och geometrier inte kan redigeras. När nedbrytningarna lagras i Enovia är dem i 
prenumeration vilket betyder att materialet går att editera. I PPR-hubben sparas en kopia av 
nedbrytningen från Enovia, det innebär att materialet blir fryst. Utöver att hubben fryser 
nedbrytningarna lagrar den även information processerna som skapas i VB och DTA, denna 
information kan inte lagras i Enovia (Gustafsson och Wahlström 2016). 
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3.5. DelmiaV5 

Programmet är utvecklat av Dassault Systems och används vid simuleringar av 
produktionsprocesser. DELMIA har en PPR-struktur (Process, Product och Resource) vilket 
innebär att all input i programmet hamnar under tre kategorier. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara att alla digitala verktyg hamnar under Resurser och layouten på monteringslinan 
under Processer. Scania använder programmet för att säkra sina digitala monteringssekvenser, 
göra ergonomiutvärderingar och kontrollera verktygsåtkomsten vid digitala monteringar. Vad 
som menas med detta är att dynamiska krockar mellan komponenter analyseras, se figur 8. Rätt 
verktyg och rätt monteringsbana för verktyget finns, samt att ergonomiska utvärderingar av 
monteringar görs (Gustafsson 2016).   

 
Figur 8 - Vyer från Delmia 
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4. EMPIRI 
 
Nedan redovisas resultatet från intervjuer, observationer och mötet med fokusgruppen. Detta 
kapitel syftar till att beskriva hur Scania arbetar med digitala provmonteringar idag. Kapitlet 
avslutas med att beskriva hur filtreringen av max-nedbrytningar i Delmia kan genomföras. 
 

4.1. Provmonteringsprocessen på chassimontering 
När beställningen av en lastbil kommer in skapar RTMG (se bilaga 1) på R&D en nedbrytning 
av lastbilen i Spectra och publicerar den i Enovia. Då kan provledarna på MPPAP ladda ner 
nedbrytningen till PPR-hubben och sedan öppna materialet i Delmia. Innan monteringsbanor, 
verktygsåtkomst och ergonomi simuleras i en DTA, skapas en monteringssekvens i en VB 
(Gustafsson 2016). 
 
Monteringsavvikelserna som uppstår i en DTA ger respons till konstruktören om 
konstruktionsändringar. Det innebär att konstruktören måste ändra designen på sin artikel och 
sedan beställa en ny tid för DTA. Denna process upprepas tills det att monteringen kan 
genomföras utan avvikelser. Både VB och DTA genomförs i form av möten med bland annat 
konstruktörer, processtekniker och montörer. Syftet med dessa möten är att förmedla 
informationen mellan de involverade avdelningarna (Gustafsson 2016). 
 
När den digitala monteringen går att genomföra utan kollisioner eller andra avvikelser, 
verifieras detta i en PTA. En PTA kan även användas för att stänga avvikelser som har upptäcks 
i en DTA, det kan exempelvis vara när artiklar kolliderar med kablage eller andra flexibla 
artiklar. Detta p.g.a. att det inte går att simulera flexibiliteten hos mjuka material i Delmia. 
Nedan visas en schematisk bild över provmonteringsprocessen, se figur 9 (Gustafsson 2016). 

 
Figur 9 - Provmonteringsprocessen 

Idag provmonteras allt digitalt innan fysiskt och det sker under konceptutvecklingsfasen, se 
figur 10. Det innebär att designen på artikeln inte är fastställd, vilket möjliggör ändringar i 
designen när avvikelser uppstår. Genom att åtgärda avvikelser innan material till en fysisk 
provmontering beställs, reduceras antalet fysiska tester samt kostnaderna för dessa. Även 
risken för sena ändringar av designen i processen reduceras (Gustafsson 2016).  
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Figur 10 – Provmonteringsprocessen jämfört med Scanias produktutvecklingsprocess 

4.2. Virtual Build – VB 
I en VB byggs lastbilen (monteringssekvensen) upp på en virtuell produktionslina som 
representerar den befintliga produktionslinan som lastbilen sedan skall tillverkas på. Detta för 
att säkerställa att den slutgiltiga monteringen går att genomföra. I en VB visualiseras den 
uppbyggda monteringssekvensen både i trädform och grafiskt med 3D-modeller från Catia, se 
figur 11 och 12 (Wahlström 2016). 

 
Figur 11 – Förenklad grafiskrepresentation av monteringssekvensen 

 
Figur 12 – Monteringssekvensen i trädform 

Idag jobbar MPPAP endast med individuella tester i VB, se bilaga 1. Det innebär att varje VB 
motsvarar en lastbilsmodell och tar mellan 8 och 40 timmar att genomföra. När Provledaren på 
MPPAP har skapat en monteringssekvens kallas bland annat processtekniker från MPPE (se 
bilaga 1) och montörer från MPPAA (se bilaga 1) till ett möte. Under mötet går provledaren 
igenom monteringssekvensen och gruppen diskuterar eventuella ändringar i sekvensen och 
kritiska moment som behöver undersökas noggrannare i en DTA (Wahlström 2016).  
 
I Delmia körs ett script som med tiden har byggts på med information om artikelnummer, 
positioner och dess tidigare tilldelade stationer på produktionslinan. Artiklarna som finns med i 
scriptet placeras på de stationer som dem senast tilldelades. När scriptet har körts på 
nedbrytningen i Delmia visas endast de artiklar som fanns med i scriptet. Provledaren öppnar 
hela nedbrytningen och släcker de artiklarna som scriptet har placerat, de artiklar som 
fortfarande visas på skärmen är de artiklar som inte fanns med i scriptet. De artiklar som 
scriptet missar måste placeras manuellt. Det händer oftast när det är nyutvecklade/om-

Digital	provmontering	 Fysisk	provmontering	 Montering	
verifieras	
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designade artiklar som skall beredas eller om artiklar måste flyttas från en station till en annan. 
För att flytta eller placera artiklar måste koden i scriptet redigeras. Artikelnummer för de 
artiklar som skall flyttas/placeras måste läggas in i koden, de måste även läggas in på rätt ställe 
för att de skall placeras på rätt station (Wahlström 2016).  
 
Eftersom Scania arbetar med ett modulärt produktsystem förekommer ofta samma artikel på 
flera lastbilsmodeller. Det innebär även att artiklarna kan ha olika positioner, vilket skapar 
problem i VB eftersom scriptet inte känner igen samma artikel med olika positioner. Det 
innebär att artikeln med den nya positionen måste manuellt läggas till i scriptet och scriptet 
måste köras ännu en gång, vilket tar cirka 10 timmar (Wahlström 2016).  
 

4.3. Digital Test Assembly – DTA 
I en DTA simuleras monteringen av artiklarna som skall provmonteras i Delmia. Det innebär att 
artikeln förflyttas från omonterat läge till monterat läge, för att undersöka om artikeln går att 
montera eller om det uppstår krockar (avvikelser) mellan artikeln och omgivande artiklar, se 
figur 13. Den digitala provmonteringen omfattar även simuleringar av verktygsåtkomst och 
ergonomi med hjälp av digitala verktygsmodeller och datormanikiner, se figur 14 (Gustafsson 
2016). 
 

 
Figur 13 - Kollision mellan två artiklar 

 
Figur 14 - Ergonomisimulering med en datormanikin 

Konstruktörerna på R&D är ansvariga för att beställa digitala provmonteringar. Efterfrågan 
skickas till MPPAP som svarar med en kallelse till ett förmöte. Utöver konstruktören kallas 
även processtekniker från MPPE och montörer från MPPAA till förmötet. Innan förmötet 
publicerar konstruktören det digitala materialet i en PRC i Enovia, se figur 15. Under mötet går 
gruppen igenom vad som skall testas samt om omgivningen är tillräcklig. Om omgivningen 
måste kompletteras är det konstruktörens ansvar att detta genomförs. När kompletteringen är 
genomförd kan DTA:n genomföras (Gustafsson 2016). 
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Figur 15 - Underlag till en DTA samlat i en Product Root Class (PRC), i Enovia 

När materialet till DTA:n är tillräckligt kan provledaren på MPPAP ladda ner konstruktörens 
PRC och sedan öppna materialet i Delmia. I Delmia simulerar provledaren monteringsbanorna 
för artiklarna som skall testas och verktygen som måste testas för åtkomst. Simuleringarna av 
monteringsbanorna tar mellan 8 och 40 timmar att genomföra (Gustafsson 2016).  
 
Operationerna som skapas i Delmia visualiseras i trädform och resultatet som en animering av 
montaget, se figur 16. När provledaren har simulerat alla monteringar kallas deltagarna från 
förmötet till ett DTA-möte. Under detta möte spelar provledaren upp simuleringarna och 
gruppen diskuterar resultatet. Avvikelser som upptäcks registreras i FRAS, som är Scanias 
system för att registrera och följa upp avvikelser. Avvikelserna ger respons till konstruktören 
om eventuella konstruktionsändringar (Gustafsson 2016).  
 

 
Figur 16 - Operationer i trädform och animering av provmontering 

4.4. Max-nedbrytning 
En nedbrytning är en specifikation som beskriver en produkt, en lastbil i Scanias fall. I Spectra 
specificeras lastbilen med variantkoder och villkor. Denna information kopplas ihop med 3D-
geometrier i Enovia och lastbilen kan visualiseras som en digital 3D-modell (Hanner 2016).  
 
En max-nedbrytning är en specifikation som beskriver mer än en produkt. För att generera en 
max-nedbrytning följs samma process i Spectra och Enovia som för en nedbrytning. Den stora 
skillnaden är att max-nedbrytningar inte specificeras med lika strikta variantkoder och villkor 
(Hanner 2016).  
 
 
 

 
 
 

Bakom censuren beskrivs det hur Scania jobbar med Max-nedbrytningar. 
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Idag finns det endast max-nedbrytningar på chassi-front och hytt som kontinuerligt uppdateras 
(prenumeration). Detta på grund av att R&D använder dessa max-nedbrytningar vid 
installationssäkring av lastbilar samt att de har resurserna som krävs för att underhålla och 
generera dessa max-nedbrytningar (Nordlaner 2016). 
 

4.5. Filtrering av max-nedbrytningar i Delmia  
Filtreringsmetoden förutsätter att max-nedbrytningen och individ-nedbrytningarna finns i 
Enovia samt att de är i prenumeration. Vilket innebär att hela informationsflödet ständigt 
uppdateras. Metoden har utvecklats för att möjliggöra max specificerade tester i VB. Än så 
länge har endast funktionaliteten för filtreringsmetoden hunnit testats, vilket innebär att inga 
tester på sekvensläggningar av max-nedbrytningar i Delmia har genomförts. Detta beror på att 
metoden inte är helt färdigutvecklad än och har därmed inte officiellt lanserats på Scania. 
Metoden baseras på data som idag är tillgänglig för provledarna på MPPAP samt funktioner 
som blir tillgängliga i samband med den officiella lanseringen. Metoden består av tre steg som 
beskrivs nedan (Nordlaner 2016).   
 

1. Skapa en lista med BRD-nummer i Excel	
 
 
 
 
 
 
 

Specifik lösning för hur Scania arbetar för att integrera deras system med varandra. 
 
I det första steget skall en inputfil skapas. Denna fil ska innehålla namnen på lastbilsmodellerna 
som skall kunna filtreras ut och BRD-numret för respektive lastbilsmodell. Denna information 
listas i ett Exceldokument se figur 17. Namnet som skrivs in i den första kolumnen blir namnet 
på filtret i Delmia. Antalet lastbilsmodeller i inputfilen kommer att påverka hur lång tid det tar 
att skapa denna fil eftersom nedbrytningarna måste letas upp i Enovia. För 20 lastbilar tar det 
cirka 30 minuter att ta fram individnamn och BRD-nummer (Nordlaner 2016). 
 

 
Figur 17 – Inputfil som skapas i Excell, med namn på lastbilsmodellerna samt BRD-nummer 

2. Kör ett script i PPR-hubben med Excel-filen från steg 1 som input.	
I Delmia används kommandot apply code rule from Excell, programmet kommer då att fråga 
efter en inputfil. Excelldokumentet från steg 1, väljs som input. När scriptet körs i PPR-hubben 
kommer namnet på lastbilsmodellen kopplas ihop med BRD-numret (Nordlaner 2016). 
 
 
 
 
 
 

 
Hur Scania letar information i deras system. 
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Antalet lastbilsmodeller i inputfilen kommer att påverka hur lång tid det tar att köra scriptet, 
om inputfilen består av 20 lastbilsmodeller kommer scriptet att ta mellan 2 och 3 timmar att 
köra (Nordlaner 2016). 
 

 
Figur 18 - Excellista som scriptet i PPR-hubben har genererat 

3. Kör filtret i Delmia på max nedbrytningen	
 
 
 
 
 
 
 

Funktioner i Scanias system som medför att data kan filtreras. 
 
På artiklar som är giltiga för mer än en lastbilsmodell applicerar scriptet en ”or-sträng” och 
individ-filtret för de giltiga lastbilsmodellerna. För 20 lastbilar tar detta script mellan 2 och 3 
timmar att köra (Nordlaner 2016). 
 
Eftersom lastbilsmodellerna skall filtreras ut från en max-nedbrytning kommer många av 
artiklarna inte att tillhöra någon av de sökta modellerna. Om inget filter appliceras på de 
artiklarna som skall filtreras bort kommer programmet att tolka detta som att samtliga artiklar 
är giltiga och därmed inte filtrera bort dem. För att filtrera bort de artiklarna som inte ingår i 
produktstrukturen för någon av de sökta lastbilsmodellerna appliceras ett blockfilter. 
Blockfiltret används även för att välja vilken/vilka lastbilsmodeller som skall filtreras ut. De 
oönskade modellerna läggs till i blockfiltret och modellen/modellerna som inte läggs till i 
blockfiltret är de som filtreras ut och visas på skärmen (Nordlaner 2016). 
 
5.6.1. Fördelar med metoden 
Enligt dagens process vid sekvensläggning i VB uppstår ofta dubbelarbete när en artikel 
återkommer på flera lastbilsmodeller, med olika geometriska positioner. Om en artikel med två 
olika positioner (pos 1 och pos 2) bereds i en VB och samma artikel återkommer på en annan 
lastbilsmodell i en senare VB, med en ny position (pos 3). Då kommer scriptet att tolka artikeln 
med den nya positionen (pos 3) som en ny artikel, vilket innebär att artikeln måste beredas 
ännu en gång. Detta på grund av att artiklarna i de individuella testerna är kopplade till de 
geometriska positionerna och villkoren för lastbilsmodellen som bereds, d.v.s. varje test är 
unikt (Nordlaner 2016). 
 
Genom att arbeta med max-nedbrytningar i VB kommer sekvensläggningen genomföras på 
funktionella grupperingar av max-nedbrytningar, se figur 19. Det innebär att när en artikel 
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(oberoende av vilken position den har på olika lastbilar) placeras ut på en station är den 
verifierad för alla modeller som innehåller denna artikel. 
 

I vilken ordning filtreringen sker i programmen på Scania. 
I dagsläget måste de individuella lastbilsmodellerna kunna filtreras ut från max-
nedbrytningarna eftersom det endast finns max-nedbrytningar på chassi-front och hytt. 
Resterande artiklar måste beredas enligt dagens arbetsprocess i VB (Nordlaner 2016). 
 

 
Figur 19 - Funktionell uppdelning av en max-nedbrytning av chassi-front 
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5. RESULTAT  
 
Nedan redovisas tillämpningen av filtreringsmetoden som presenterades i kapitel 5.5. 
Filtreringen genomfördes på en max-nedbrytning av tvärbalkar och tvärbalkarna för tre 
individuella lastbilsmodeller filtrerades ut. 
 

5.1. Filtrering av tvärbalkar i Delmia 
1. Hämta modellnamn samt BRD-nummer från Enovia (se figur 20), för de modeller som skall 
kunna filtreras ut från max-nedbrytningen.  Lista namn och BRD-nummer i en Excellfil, se 
figur 21. Informationen för tre lastbilsmodeller tar mellan 5 och 10 minuter att samla in. 
 

 
Figur 20 - Namn på lastbilsmodellen samt BRD-nummer i en PRC, i Enovia 

	
Figur 21 - Excellfil med namn och BRD-nummer 

2. Kör ett script i PPR-hubben med Excellfilen från steg 1 som input. Scriptet genererar en ny 
Excellfil, se figur 22. För tre nedbrytningar tar scriptet mellan 30 och 40 minuter att köra. 

 
Figur 22 - Excellista genererad av scriptet 

3. Öppna max-nedbrytningen (se figur 23) i Delmia och kör ett script med Excellfilen från steg 
2 som input.  

Hur scriptet appliceras specifikt för scania. 
se figur24. För tre nedbrytningar tar scriptet mellan 30 och 40 minuter att köra. 
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Figur 23 - Max-nedbrytning av tvärbalkarna för 10 lastbilsmodeller 

 

 
Figur 24 - Individ-filtret "BIARRITZ" har applicerats på en artikel 

De oönskade lastbilsmodellerna läggs till i blockfiltret tillsammans med de artiklarna som inte 
tillhör någon av de sökta lastbilsmodellerna. När blockfiltret appliceras visas endast 
lastbilsmodellen som inte lades till i blockfiltret, se figur 25, 26 och 27. Tiden det tar för 
Delmia att applicera blockfiltret kan försummas. Totalt sett tar filtreringsmetoden mellan 65 
och 90 minuter att genomföra. 

 
Figur 25 - DROSKA och EUROTAS tillagda i blockfiltret, endast BIARRITZ som faller ut

 

Figur 26 - DROSKA och BIARRITZ tillagda i blockfiltret, endast EUROTAS som faller ut 
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Figur 27 - BIARRITZ och EUROTAS tillagda i blockfiltret, endast DROSKA som faller ut 
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ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultatet samt frågeställningarna och kopplas till empirin och 
teorin. 
  

5.2. Produktutvecklingsprocessen 
Under produktutvecklingsprocessen är det viktigt att så tidigt som möjligt koppla ihop 
konstruktion med produktion, för att reducera risken för sena och dyra ändringar. Det är 
billigare och enklare att anpassa produkten efter produktion än att anpassa produktion efter 
produkten. Enligt Eppinger och Ulrichs (2012, 15-16) definition av 
produktutvecklingsprocessen skall en produktionsplan tas fram innan prototyper och fysiska 
tester genomförs, vilket möjliggör mindre kostsamma ändringar av designen för att anpassa 
produkten efter produktion. Ändringar som genomförs innan produkten börjar produceras är 
betydligt billigare att genomföra än ändringar som måste genomföras när produkten befinner 
sig i produktion, se figur 4 (Bergman och Klefsjö 2012, 65). Både teorin om 
produktutvecklingsprocessen och ändringskostnader stödjer Scanias arbetssätt med Virtual 
Build (VB). Den stora skillnaden mellan teorin och Scanias arbetssätt, är att Scania påbörjar 
produktionsberedningarna redan under konceptutvecklingsfasen, se figur 10.  
 

5.3. Design For Assembly - DFA 
Genom att arbeta med Design For Assembly (DFA) skapas en länk mellan konstruktion och 
produktion, vilket leder till att produktion introduceras redan under utvecklingsfasen. Syftet 
med DFA är att effektivisera och förenkla monteringen av en befintlig produkt eller förbättra 
ett koncept, för att på så sätt reducera monteringstiden och kostnaderna (Ullman 2010, 333). 
Enligt Eppinger och Ulrich (2012, 268) används DFA under utvecklingsfasen, innan prototyper 
och verktyg har tagits fram. Det innebär att designen på produkten kan anpassas efter 
produktionsprocessen utan att processen eller verktyg behöver ändras. Både Ullmans och 
Eppinger & Ulrichs teorier om DFA stödjer Scanias tillämpning av Digital Test Assembly 
(DTA). Under konceptutvecklingsfasen, se figur 10 arbetar konstruktörer från R&D 
tillsammans med bland annat provledare, processtekniker och montörer från P&L, för att 
säkerställa att monteringen går att genomföra digitalt innan fysiska tester påbörjas. 
 

5.4. Virtual Assembly  
Virtual assembly handlar om att skapa 3D-modeller av komponenterna samt kontrollera att de 
går att montera utan kollisioner (Hanson, Högberg och Söderholm 2012, 2248). Detta är vad 
som undersöks i en DTA på Scania, där eventuella krockar, monterbarhet, ergonomi samt 
verktygsåtkomst undersöks. Arbetssättet som Scania arbetar med idag gör att företaget 
reducerar utvecklingskostnaderna och förkortar produktutvecklingsprocessen. Vilket även är 
målet med virtual assembly enligt Choi, Chan och Yuen (2002, 377). 
 
Enligt Choi, Chan och Yuen (2002, 377) innebär införandet av virtual assembly färre fysiska 
tester och därmed reducerade kostnader för dessa. Införande av VB och DTA på Scania har lett 
till att allt testas digitalt innan material och resurser till fysiska prov beställs. Idag begränsas de 
digitala testen av funktionaliteten i Delmia. Det går inte att simulera flexibiliteten i mjuka 
material som exempelvis kablage och slangar. Krockar mellan hårda artiklar och mjuka artiklar 
verifieras i en PTA. 
 
 
 
 



 25 

5.5. Product Data Management – Enovia 
Enovia är Scanias nuvarande PDM-system. Både Enovia och Catia är program som är 
utvecklade av Dassault systems. Systemen uppnår en fullintegration eftersom de uppfyller de 
kriterier som ingår i Borrmanns et al. (u.å. 4) definition. Fullintegration innebär att CAD-
programmet och PDM-systemet använder samma struktur, data och gränssnitt (Crnkovic, 
Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 134). Ett exempel på att fullintegration uppstår mellan 
Enovia och Catia är att en PRC i Enovia kan öppnas direkt i Catia, via VPM-navigatorn. 
 
Metoden för filtrering av max-nedbrytningar i Delmia bygger på att produktdata från alla steg i 
processen(Spectra-Enovia och Catia-Enovia) finns och är lättillgänglig för provledarna på 
MPPAP. Enligt Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist (2003, 14) används PDM-system för 
att lagra och hantera produktdata och data som finns lagrad i systemet blir tillgänglig för andra 
användare. På Scania sker lagringen, hanteringen och delning av produktdata i Enovia. 
Tillgången till produktdata i PDM-systemet styrs av användarnas behörigheter till de olika 
lagringsutrymmena (valven) i systemet (Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 23).  
 
Enligt dagens arbetsprocess gällande digitala provmonteringar skapar RTMG nedbrytningarna 
till VB och konstruktörerna skapar PRC:er med material till DTA:er. Provledarna på MPPAP 
laddar sedan ner materialet till PPR-hubben när det har publicerats i Enovia. Eftersom 
provledarna på MPPAP redan har behörigheter till Enovia behöver inga nya beslut tas om 
implementering av systemet på avdelningen (MPPAP), eftersom det redan existerar.  
 
En förutsättning för att metoden skall fungera är att nedbrytningarna för lastbilsmodellerna som 
skall filtreras ut och max-nedbrytningen som modellerna skall filtreras ut ifrån finns i Enovia 
och är i prenumeration. Det innebär att informationsflödet för nedbrytningarna kontinuerligt 
uppdateras för att produktdata och kopplingar mellan olika lagrings utrymmen skall vara 
uppdaterade. Fördelen med ett PDM-system är att det tar hand om versionshanteringen, när en 
fil har uppdaterats och återigen sparats i PDM-systemet visas den senaste versionen för de 
övriga användarna (Crnkovic, Asklund och Persson Dahlqvist 2003, 23). 
 
Utan ett PDM-system skulle metoden vara svår att tillämpa eftersom informationen skulle 
behövas samlas in från många olika håll. Enovia lagrar all information och tar hand om 
transport av data, vilket är två av de 10 funktioner som Crnkovic, Asklund och Persson 
Dahlqvist (2003, 21) anser vara viktiga för ett PDM-system. 
 

5.6.  Script 
Filtreringen av max-nedbrytningar i Delmia sker med hjälp script. Ett script är en lista med 
kommandon som utförs av ett datorprogram. Script kan exempelvis användas för att 
automatisera en process (TechTerms, u.å.).  
 
 
 
 
 

Hur Scriptet kopplar och letar efter olika informationskällor på Scania. 
Uppgiften är omöjlig att genomföra för en människa, förutsatt att den skall genomföras på 
samma tid och med samma kvalité. Script används för att lösa avancerade uppgifter med 
relativt få kommandon (Techopedia, u.å.).    
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6. DISKUSSION 
En av förutsättningarna för att filtreringsmetoden skall kunna tillämpas är att nedbrytningarna 
(individuella och max) finns i Enovia samt att de är i prenumeration.  
 
 
 
 
 
 

 
Hur Scania arbetar idag och ska fortsätta arbeta med max-nedbrytningar. 

 
Filtreringsmetoden som presenteras i kapitel 5.6 har ännu inte implementerats på Scania, 
eftersom den fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen. Vilket innebär att den inte har testats 
vid sekvensläggning av en hel lastbil i VB. Det innebär att effekterna för implementering av 
max specificerade tester i VB inte går att beräkna exakt. Det går däremot att göra ett antagande 
som påvisar hur max specificerade tester skiljer sig från individuella tester, se bilaga 2. 
Antagandet baseras på att chassi-front och hytt sekvensläggs i max specificerade tester och de 
övriga artiklarna sekvensläggs enligt dagens arbetsprocess. Nedan visas ett exempel på hur de 
olika metoderna kan skilja från varandra. 
 
Enligt dagens arbetsprocess i VB bearbetas en lastbil i taget och varje lastbil tar mellan 8 och 
40 timmar. Det innebär att tre lastbilar tar mellan 24 och 120 timmar att bereda. Fördelen med 
max specificerade tester i VB är att en artikel med olika positioner endast behöver beredas en 
gång. Det innebär att när artiklarna återkommer på andra lastbilsmodeller behöver dessa 
artiklar inte beredas igen, vilket betyder att antalet artiklar som måste beredas reduceras. Den 
första lastbilen som bereds i ett max specificerat test kommer att behöva beredas till 100 %. 
Den andra lastbilen antas att stämma överens med 30 % jämfört med den första lastbilen och 
den tredje lastbilen antas att stämma överens med 40 %. Den uppskattade effekten redovisas 
nedan, se tabell 1. 
 

 Lastbil 1 Lastbil 2 Lastbil 3 Summa 
Individ. test 8 - 40 timmar 8 - 40 timmar 8 - 40 timmar 24 – 120 timmar 
Max test 8 - 40 timmar 5,6 – 28 timmar 4,8 – 24 timmar 18,4 - 92 timmar 

Tabell 1 – Skillnad mellan de två arbetssätten baserat på ett antagande. 
 
7. SLUTSATS 
Enligt dagens arbetsprocess i VB verifieras endast monteringssekvensen för en lastbilsmodell i 
varje test. Det innebär att scriptet måste köras, sedan redigeras manuellt (om någon artikel 
måste placeras eller flyttas) och efter det köras ännu en gång för att ändringarna skall 
uppdateras. Denna process upprepas för varje monteringssekvens som skall skapas. 
 
Scriptet som idag används vid sekvensläggning i VB uppdateras efter varje test. Det innebär att 
informationen i scriptet baseras på monteringssekvenser som redan har verifierats i tidigare 
tester. Nackdelen med att scriptet baseras på information från tidigare test är att artiklarna i 
individ-nedbrytningarna är kopplade till geometriska positioner som definierar den unika 
lastbilsmodellen. Det innebär att artikeln kan återkomma på flera lastbilsmodeller fast med 
olika positioner, vilket scriptet tolkar som olika artiklar och artikeln måste beredas ännu en 
gång. 
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I en beredning av en max-nedbrytning i VB är de geometriska positionerna kopplade till namnet 
på individ-filtret (namnet på lastbilsmodellen), som i sin tur kopplas till artiklarna när filtret 
appliceras. Det innebär att de enskilda artiklarna i max-nedbrytningen kan placeras ut på sina 
respektive stationer innan individ-filtret applicerar variantinformation på artiklarna. Vilket 
resulterar i att artiklarna endast behöver beredas en gång, eftersom de individuella 
lastbilsmodellerna filtreras ut ur max-nedbrytningen efter det att artiklarna har sekvenslagts. 
 
För att effektivisera dagens arbetsprocess i VB bör MPPAP gå ifrån individuella tester och 
börja implementera arbetet med max specificerade tester. På grund av den begränsade 
tillgången till max-nedbrytningar, kan metoden i dagsläget endast implementeras på chassifront 
och hytt.  
 
8. REKOMMENDATIONER 

1. Implementera max specificerade tester enligt dagens förutsättningar. 
2. Skapa max-nedbrytningar på chassi-rear, motor och transmission. För att kunna 

genomför verifierande tester och bevisa fördelarna. 
3. Spectra-utbildad resurs till P&L som ska arbeta med max-nedbrytningar. 

 
I dagsläget går det att kombinera tester på individ-nedbrytningar (chassi-rear, motor och 
transmission) med tester på max-nedbrytningar (chassifront och hytt). Denna kombination av 
arbetssätt har ännu inte testats vid sekvensläggning av en hel lastbil, vilket innebär att 
fördelarna endast kan uppskattas. Innan metoden fortsätter att utvecklas bör denna kombination 
av arbetssätt testas och utvärderas, för att påvisa vilka för-och nackdelar max specificerade 
tester medför. 
 
Om kombinationen av arbetssätten bevisar att max specificerade tester effektiviserar processen 
bör max-nedbrytningar för chassi-rear, motor och transmission undersökas. Idag finns 
informationen för chassi-rear, motor och transmission i individ-nedbrytningar men den finns 
inte sammanställd i max-nedbrytningar. Eftersom dessa max-nedbrytningar inte existerar är det 
ett omfattande och tidskrävande arbete att skapa dem.  
 
I dagsläget finns delvis all information och funktionalitet i programmen/systemen som krävs 
för att filtreringen skall gå att genomföra. En full implementering av max-specificerade tester i 
VB är ett beslut som inte kan tas av provledarna på MPPAP utan måste föras vidare till högre 
chefer, när vinsterna går att bevisa. Vid en eventuell full implementering av max-specificerade 
tester behöver P&L en resurs som utbildas i Spectra, för att kunna skapa och underhålla max-
nedbrytningarna som inte existerar idag. Utan resursen på P&L kommer både individ- och 
max-nedbrytningarna behöva skapas och underhållas av R&D. I dagsläget är framtagandet av 
dessa max-nedbrytningar inget prioriterat arbete för R&D och därför finns inte max-
nedbrytningarna tillgängliga idag.
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Förenklat organisationsschema över delar av Scania. 
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Bilaga 2 – Max specificerade test jämfört med individuella test 

 
 
 


