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Sammanfattning 
 
Scania står mitt i införandet av ett nytt CAD- och modellarkivsystem. Med införandet av 
dessa system öppnar sig nya möjligheter att hantera artikelinformation grafiskt som 
tidigare inte funnits. Med de nya systemen, Catia V5 och Enovia LCA, finns nu 
möjligheten att inleda processen mot att få 3D-modellen till informationsbärare.  
 
Examensarbetet syftar till att utvärdera och kartlägga möjligheterna för 3D-kravsättning 
med hjälp av FT&A modulen i Catia V5, för att få 3D-modellen som informationsbärare 
på Scania. FT&A modulen (Functional Tolerancing & Annotation) som utvärderats i 
arbetet kan bäst beskrivas som en mått- och toleranssättningsmodul för 3D-modellen. I 
utvärdering undersöktes förutom FT&A kompabiliteten mot Scanias ritningsstandarder, 
hur FT&A kravsatta modeller kan sparas ner i Enovia.  
 
För att få bättre förståelse för hur det dagliga arbetet med ritningar bedrivs på Scania 
genomfördes en undersökning med Scania medarbetare där nyckelpersoner från 
selekterade avdelningar intervjuades. Syftet med dessa intervjuer var utöver att 
införskaffa större inblick i ritningsarbetet att identifiera vilka krav och önskemål på 
FT&A modulens funktionalitet användarna förväntar sig finnas för att kunna fortsätta 
arbeta med företagsstandarderna som existerar idag.  
 
Fördelarna med att använda sig av kravsättning i 3D är bland annat att det blir enklare att 
visualisera vad som är kravsatt i modellen. Detta bland annat beroende på att alla mått 
och toleranser finns samlade på samma ställe, i en modell vilken är zoom och roterbar. 
Ytterligare fördelar med att få tillverkningsinformationen direkt i 3D är att det ger 
stabilare uppdateringar av informationen vid geometriförändring samt en tydligare bild av 
informationen. Under utvärderingen av modulen har även vissa begränsningar i modulen 
uppdagats, dessa härrörs främst från avsaknaden av stöd för referenspunktssystemet i 
Catia V5 vilket används på Scania. Vidare behöver även hanteringen av metadata och 
övrig textdokumentation utvecklas för att på ett enklare och bättre sätt kunna hanteras i 
samband med 3D-kravsättningen. 
 
I arbetet har en omvärldsanalys genomförts där företagen BAE systems (Hägglunds), 
Electrolux, SAAB Aero och Volvo Cars IT besökts för att ta del av deras kunskaper och 
erfarenheter kring arbete med kravsättning i 3D. Av företagen arbetar vid tidpunkten för 
rapportens skrivande SAAB och Volvo aktivt med 3D-kravsättning med hjälp av FT&A 
modulen i Catia V5. Dessa företag kan påvisa betydande tidsvinster vilka kan härledas till 
införandet av 3D-kravsättning.    
 
Slutsatser dragna från projektet är att FT&A modulen inte helt uppfyller de krav som 
ställs från Scania i dagens utformning. Modulen är dock förhållandevis ny och tekniken 
är under utveckling. Det finns tid och pengar att tjäna med en vidare utveckling inom 
området. Lämpligt sätt att fortsätta arbetet med 3D kravsättning anser skribenterna vara 
att utföra ett pilotprojekt inom området.    
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Abstract 
 
Scania is standing in the middle of an introduction of new CAD and model archive 
systems. With the introduction of these systems new possibilities of handling article 
information graphically, that previously has been nonexistent, reveal themselves. With 
the new systems, Catia V5and Enovia LCA, there is now a possibility to open the process 
towards using the 3D model as the information carrier.  
 
This thesis aims towards the evaluation and mapping the possibilities of requirement 
setting in 3D with the newly implemented Cad system, Catia V5, to get the 3D model as 
the information carrier at Scania. The Catia V5 module Functional Tolerancing & 
Annotation, witch have been evaluated in this thesis, can best be described as a measure 
and tolerance setting module for the 3D model. During the evaluation there was a inquire 
into the correspondence between the drawing standards of Scania and the FT&A module. 
There were also a inquire into how the FT&A models could be saved into Enovia 
 
To get a better understanding in how the daily work with drawings is being conducted a 
survey was made with the workers at Scania where key users from selected areas was 
interviewed. The purpose with these interviews was, apart from getting a better insight in 
how the daily work with drawings was being conducted, to identify the demands and 
requirements to the needed functions of the FT&A module that the workers were 
expecting to be able to conduct their daily work with the existing company standards. 
 
The advantage in using 3D is, amongst other things, the ease of visualising the 
requirements when all the tolerances and measurements are in the same place. This 
depends on that all of the tolerances and measurements exists in one model witch is 
capable of zooming and rotation. The other benefits with having the manufacturing 
information in 3D is that when a geometry changes it gives a more stable update of the 
information and a clearer image of the information. During the evaluation of the module 
certain limitations of the module have been discovered. These limitations mainly derive 
from the lack of support for the reference point system in Catia V5 with is used at Scania. 
Furthermore, to get an easier and better way to cope with metadata and text 
documentation in conjunction with 3D requirement setting there is a need for 
development. 
 
A analyze of the surrounding companies was conducted where BAE systems 
(Hägglunds), Electrolux, SAAB Aero and Volvo Cars IT was visited and studied for their 
knowledge and experiences in their work with requirement setting in 3D. At the time for 
the writing of this report SAAB and Volvo actively work with requirement setting in 3D 
using the FT&A module in Catia V5. These companies can prove a significant profit in 
the reduction of time spent in the PD process that can be derived from the introduction of 
requirement setting in 3D. 
 
The conclusions drawn from the project is that the current requirements from Scania are 
not met by the FT&A module. With a comparatively recent module and a developing 
technology there is time money to be saved with a further development in the area. The 
authors regards that a pilot project would be a suitable continuation to the work with 
requirement setting in 3D. 

iii
 



Förord 
 
Examensarbetet är utfört vid avdelningen CAx Applications, UTIA, Scania CV AB under 
perioden 2006-09-01 till 2007-03-08. 
 
Vi vill tacka vår handledare på Scania, Mehdi Rafinia, som under hela arbetets gång tagit 
sig tid att diskutera idéer och frågor. Vi vill även tacka vår handledare på Halmstad 
Högskola Håkan Pettersson. 
 
Ett stort tack till de personer som har avsatt sin tid för intervju och bidragit till rapporten 
på ett eller annat sätt. Vi vill även tacka avdelningen UTIA för den trevliga och lärorika 
tid vi haft med er på Scania.   
 
Under examensarbetet besöktes BAE Systems, Volvo Cars IT, Electrolux och SAAB 
Aerostructures. Vi vill rikta ett stort tack till dessa företag för deras delaktighet och den 
kunskap som de bidrog med. 
 
 
 
 
Södertälje den 8 mars 2007  
 
Fredrik Johansson och Magnus Eriksson 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget är det ett krav från marknaden att påskynda produktutvecklingsprocessen. 
Detta på grund av en ökad efterfrågan av nya produkter och en allt snabbare utveckling 
där produkter överlag har en kortare livslängd. Steg som tagits för att korta ner 
utvecklingskedjan är bland annat införandet av olika PLM-system. En tanke med PLM-
system är att underlätta utbytet av information. Ett steg i kedjan för att underlätta 
informationsflödet kan vara att införa 3D-kravsättning.  
 
Vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport är Scania mitt i en införande fas av ett 
nytt CAD och arkivsystem. Med införandet av dessa system öppnar sig nya möjligheter 
att hantera artikelinformation grafiskt som tidigare inte funnits. Inom Scania används idag 
2D-ritningar som det huvudsakliga informationsbärande dokumentet. Detta innebär att 
varje gång en artikel uppdateras kommer det att behöva genereras en ny 2D-handling med 
tillhörande dokumentation. Detta är ett tidskrävande och kostsamt arbete, därför har 
kravsättning i 3D och ritningslös konstruktion diskuterats i omgångar på Scania. Med det 
nya CAD-systemet, Catia V5 finns nu möjligheten att inleda processen mot att få 3D-
modellen till informationsbärare. Men för att komma till beslut om när och på vilket sätt 
som Scania kan inleda sitt arbete med 3D-kravsättning behövs mer kunskap om de 
möjligheter och begränsningar som finns. 
 

1.1.2 Företagspresentation 
Scania CV AB grundades 1891 och har sedan dess tillverkat och levererat mer än en 
miljon lastbilar och bussar. Scania är idag en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, 
bussar samt industri- och marinmotorer med huvudkontor i Södertälje. Scania 
tillhandahåller även en mängd olika serviceprodukter, tjänster och finansiering till sina 
kunder.  
 
Scania bedriver verksamhet på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, Asien, 
Afrika och Australien. De har drygt 30 000 anställda världen över, varav cirka 12 000 i 
Sverige. Dessutom arbetar cirka 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
servicemarknadsorganisation. I Sverige finns produktionsenheter i Södertälje, Falun, 
Luleå, Oskarshamn och Sibbhult. 
 
Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt över 16 ton. 
Bussprogrammet består av busschassier samt helbyggda bussar. Deras industri- och 
marinmotorer används i generatoraggregat, entreprenad- och jordbruksmaskiner samt 
fartyg och fritidsbåtar. 
 
Avdelningen UTIA som exjobbet utförs på är en underorganisation till UTI som ansvarar 
för utvecklingen av R&D’s (Research & Development) gemensamma informationssystem 
samt koordineringen av övriga IT-system och aktiviteter inom enheten. UT som UTI är 
underordnad har som uppgift att förse utvecklingsavdelningarna på Scania med det stöd 
som de behöver för sina IT-system. Detta innebär en mängd olika saker, t ex. formulera 
strategier, driva förstudier/projekt, utveckla metodik och system, utbilda, ge support och 
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se till att systemen utvecklas på ett bra sätt. I UTIA, CAx applications ansvar ligger även 
att skapa användarvänliga och ändamålsenliga IT-lösningar för deras användare, ge 
support m a p metoder och applikationer och arrangera utbildning på uppdrag av 
verksamheten.  
 

1.2 Syfte 
Projektets syfte består i att kartlägga möjligheterna att med det nyimplementerade CAD-
systemet få 3D-modellen som informationsbärare på Scania. Detta genom att undersöka 
hur dagens artikelinformation ser ut, distribueras och arkiveras samt att undersöka vilka 
för och nackdelar det innebär att arbeta med kravsättning i 3D baserat på dagens 
informationshantering i 2D.  
 

1.2.1 Mål 
Målen för projektet är att dels ta fram ett första förslag för en arbetsmetod för 
kravsättning i 3D. Vidare avses en utvärdering av Catia V5 modulen FT&A:s 
funktionalitet gentemot de krav och önskemål som ställs från verksamheten. Slutligen 
kommer även rekommendationer för fortsatt arbete inom området att göras.   
 

1.2.2 Problemfrågeställning 
 

• Vad händer inom området 3D-modellen som informationsbärare?  
• Hur hanteras generell kravsättning, övriga krav och standarder som finns på en 

ritning i dagsläget med FT&A modulen på Scania? 
• Hur står sig FT&A modulens 3D-funktionalitet gentemot 

ritningsinformationsförfarandet som finns på Scania i dag?  
• Finns det möjlighet att få ut informationen från en kravsatt 3D-modell till 2D? 
• Hur beter sig FT&A informationen vid nedsparning i Enovia? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

• Arbetsmetoden skall anpassas till intern Catia V5/Enovia miljö på Scania i 
Södertälje.  

• Underlag till underleverantörer behandlas ej. 
• Monteringsritningar behandlas ej. 
• Catia V5 release 16 är det enda 3D-kravsättningsprogram som undersökts.    
• Arbetsmetoden kommer att utformas som en generell metod som kan anpassas till 

olika avdelningar på Scania i Södertälje.  
• Viewers behandlas ej. 
• Konvertering av information mellan olika CAD-system behandlas ej. 
• Koordinatsystemen som Scania använder sig av behandlas ej. 
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2 Metod 
 

Enligt Gerard Voland (2004) är metodologi ”processen eller proceduren som följdes vid 
utvecklandet av den slutgiltiga lösningen ska beskrivas tillräckligt detaljerat så att läsaren 
kan uppskatta under vilken omsorg arbetet utfördes.” 

2.1 Projektets arbetsgång 
Nedan presenteras ett schematiskt flöde på hur projektets arbetsgång har sett ut. Projektet 
har bedrivits med en abduktiv ansats, dvs. en blandning av empirisk och teoretisk form 
(Figur 2.1). Ingången till projektet var i det första två faserna relativt bred där enbart ett 
fåtal övergripande avgränsningar fanns. Detta på grund av att området och programvaran 
är förhållandevis nytt och oprövat vilket gjorde att en bred ingång skapades för att inte bli 
fastlåsta i Scanias nuvarande arbetsmetoder.  
 

 

Projektet 
Fas 1 

Fas 2
Fas3 

Empirisk faktainsamling

Teoretisk faktainsamling 

Figur 2.1: Arbetsflödet i projektet 
 
De första veckorna av projektet, fas 1, ägnades åt en litteraturstudie av ritningslära samt 
en inlärningsfas av Catia V5 modulen FT&A (Functional Tolerancing & Annotation). 
Scania specifika och ISO standarder studerades för att få en inblick om hur Scania arbetar 
med ritningslära samt vilka skillnader det finns mellan ritningsstandarder på Scania och 
ISO standarder. För att öka den praktiska kunskapen om FT&A modulen gicks material 
inom området igenom samtidigt som fakta om programvaran samt artiklar om hur andra 
företag arbetar med modulen inhämtades. Då en stor del av projektet var en utvärdering 
av själva FT&A modulen krävdes en period med genomarbetning av olika 
geometrier/parter i själva modulen för att skapa en erfarenhet av programvaran hos 
användaren, vilket är en viktig del i empirisk metodik(Smith, 2000). 
 
De följande veckorna, fas 2, användes till att skaffa en bättre bild av ritningshanteringen 
på Scania i nuläget samt att få input från tänkta användare av FT&A modulen. För att 
införskaffa denna information genomfördes intervjuer av nyckelpersoner på olika 
avdelningar på Scania. Kunskapen om FT&A modulen var varierande bland 
intervjupersonerna, därav en presentation av programvaran gjordes där dess funktioner, 
möjligheter och brister som påträffats presenterades.  
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Intervjuerna inleddes med presentationen varefter en diskussion om innehållet i 
presentationen samt ett antal förberedda frågor om ritningshanteringen i nuläget följde. 
En intervjuuppföljningsomgång med merparten av personerna gjordes ett par veckor 
senare för att följa upp och i de fall det behövdes förtydliga informationen som framkom 
vid första tillfället. Resultatet av intervjuerna blev en nulägesanalys av 
ritningshanteringen på olika avdelningar på Scania samt ett antal viktiga punkter inom 
ritningshantering vilka måste tas hänsyn till för att lyckas göra 3D-modellen 
informationsbärande. I denna fas genomfördes även en omvärldsanalys där ett antal 
företag som arbetar eller har arbetat med modulen intervjuades för att få del av deras 
erfarenheter av modulen. 
 
I tredje fasen av projektet testades FT&A funktionaliteten mot de krav och önskemål som 
kommit fram under projektets gång samt kompabiliteten mot Scanias arkivsystem Enovia 
för CATIA V5. Arbetsmetoder för funktionaliteten arbetades fram samtidigt som 
projektet avgränsades mot områden som inte ansågs finnas tid kunskap att hantera i denna 
rapport. Arbetsmetoderna framtogs med hjälp av trial and error strategin. Detta 
angreppssätt valdes då ett stort antal krav och önskemål på modulen framkommit under 
intervjuerna på Scania vilka med ett effektivt sätt på en relativt kort tid behövdes 
utvärderas. Denna strategi kännetecknas av att man arbetar med ett förslag i taget. I 
samband med utvärderingen förkastas eller accepteras förslaget. Förkastas förslaget måste 
ett helt nytt alternativ tas fram eller det gamla förslaget genomgå en väsentlig förändring. 
Man fortsätter på detta sätt till ett förslag kan accepteras, se figur 2.2. (Olsson, 1995). 
 

 

A B C  Relevant 
förslag nr 1 

D  Utvärdering 
av förslag nr 1 Bra E Etappstopp

C2  Relevant 
förslag nr 2 

D2 Utvärdering 
av förslag nr 2 Bra E Etappstopp

Ja 

Ja 

Nej 

Nej etc

 Figur 2.2 Förslagsutvärderingsmetod som använts i projektet.  Källa Fredy Olsson 1995 
 
Slutligen framtogs en generell arbetsmetod för hur Scania internt kan inleda sitt arbete 
med FT&A samt lämpliga områden för fortsatt arbete med modulen.    

2.1.2 Empirisk faktainsamling 
Skötseln och analysen av empiriska källmaterial involverar argument som rör skillnaden 
mellan empirism (det är en riktig värld där ute) och konstruktivism (världen är 
konstruerad). (Denzin, 2000). Den empiriska faktainsamlingen baseras på tre olika 
empiriska utgångspunkter; Intervjuer med tänkta användare och systemkunniga på Scania 
samt en omvärldsanalys.   
    
Enligt A. Fontana finns tre typer av intervjuer, strukturerad, halvstrukturerad och 
ostrukturerad. En intervju är inte ett neutralt verktyg till insamling av data utan en aktiv 
interaktion mellan två eller fler människor som leder till en förhandlad kontextuellt 
baserad resultat (Fontana, 2000). Det stod snart klart att struktureringen på 
användarintervjuerna som skulle utföras var av typen ostrukturerad. Detta på grund av att 
en strukturerad intervju enligt A. Fontana ska utföras enligt devisen att intervjuaren aldrig 
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ska bli involverad i långa förklaringar av studien och att aldrig avvika från studiens 
introduktion, frågesekvensen eller frågeställningen. Detta fallerade på grund av att det 
fanns ett stort antal frågor angående CATIA V5 som i viss mån behövdes förklaras då 
Scania är inne i ett CAD-system skifte från CATIA V4 till CATIA V5 och kunskapen i 
och om V5 i vissa fall var begränsad. Ostrukturerade intervjuer ger en större bredd av 
data som insamlas (Fontana, 2000). Detta gav ett större spel med de fördefinierade frågor 
(bilaga 1) som ställdes och inbjöd till en mindre diskussion angående det ämne som togs 
upp. Frågorna som ställdes var baserade på den information som behövs för att få en 
ingående förståelse i hur arbetet med ritningar pågick på varje avdelning.  
  
Vid intervjuerna med systemkunniga på Scania användes intervjutekniken 
halvstrukturerad, vilket innebär att förbestämda frågor i större grad ställdes med mindre 
frihetsgrad för respondenten till utsvävningar. Vid dessa tillfällen var inriktningen av 
intervjuerna mer att få inblick i hur de olika datasystemen på Scania ser ut och är 
sammankopplade samt hur FT&A information påverkar och påverkas av systemen. När 
de inledande användarintervjuerna började närma sig slutet inleddes en omvärldsanalys. I 
denna del inhämtades information från ett antal företag som arbetat med att utveckla sina 
ritningshanteringsrutiner bland annat genom att använda sig av FT&A modulen i CATIA 
V5. Fyra företagsbesök hos BAE systems,Volvo IT, Electrolux och SAAB Aerostructures 
utfördes. Intervjutillfällena varade i ungefär tre timmar vardera och tre eller fyra 
representanter från respektive företagen deltog på mötena. Utöver författarna deltog vår 
handledare i två av mötena som representant från Scania samt för att bättre kunna 
presentera och besvara frågor angående Scania och dess datasystemmiljö. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitlet presenteras den bakomliggande teori som har studerats för detta arbete.  

3.1 Måttsättning 
För att en detaljs dimensioner skall kunna entydigt bestämmas krävs måttuppgifter för 
dess längd, bredd, höjd. De allmänna huvudreglerna för all måttsättning är: 
 

• Måttsättningen ska vara absolut entydig. 
• Alla mått som krävs för att fullständigt definiera produkten ska vara givna. 
• Angivna mått gäller för produkten i färdigt skick. 
• Dubbelmåttsättning får inte förekomma.  
• Alla mått ska om möjligt vara i mm, varvid måttenheten inte anges. Vid 

avvikande måttenheter ska denna anges.  
 
Följs dessa grundregler vid ritningsarbetet finns bra förutsättningar för att få en 
användarvänlig ritning vilket ökar förutsättningen till en god kontroll av 
tillverkningsprocessen och därmed slutprodukten. Vid mindre bra måttsättning av en 
artikel ökar risken för feltillverkning vilket leder till högre tillverkningskostnader. För att 
lyckas med måttsättning måste tre faktorer tas hänsyn till: 
  

• Funktion 
• Tillverkning  
• Kontroll   

  
Detta innebär således, att konstruktören vid konstruktionen av elementet ifråga, samtidigt 
som han utarbetar konstruktionen ur ren funktionssynpunkt, måste göra detta på sådant 
sätt, att den både går att tillverka och kontrollera. De mått som konstruktören ger bör om 
möjligt vara sådana, att de vid tillverkningen direkt ska kunna användas, utan att någon 
behöver räkna om dem, för att de ska kunna tillverkas. Måtten måste samtidigt vara givna 
på sådant sätt, att de direkt kan kontrolleras, och då i första hand med den 
kontrollutrustning som finns på företaget. Måttsättningen bör således noga planeras innan 
den genomförs på ritning. 
 
Att helt strikt följa de tre faktorerna vid måttsättning skulle vara näst intill omöjligt. 
Därför måste man finna en medelväg där måttsättningen möjliggör att de olika elementen 
dels uppfyller sitt ändamål, dels kan tillverkas på ett ekonomiskt sätt och dels kan 
kontrolleras. Att bli en skicklig måttsättare är inte enkelt, det krävs i många fall flera års 
erfarenhet men har man grundreglerna och faktorerna i tanke vid måttsättningen 
underlättas arbetet. 
 
Måttsättningen måste ske på sådant sätt att funktionen säkerställs, sedan får övriga krav 
anpassas till detta. För att funktionskravet ska uppfyllas måste varje enskild måttuppgift 
ges den största tolerans som funktionen tillåter, noggrannheten bör inte vara större än 
absolut nödvändigt då noggrannhet är dyrt i tillvekningskostnad. Funktionsmått ska alltid 
ges direkt och inte erhållas med ledning av andra mått (Lundkvist, 1999). 
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3.1.2 Måttsättningsmetoder 
Måttsättning kan ske på en mängd olika sätt bl.a. beroende på vilken bransch eller företag 
man undersöker. Man brukar dock tala om fyra grundläggande måttplaceringsmetoder 
(Lundkvist, 1999): 
 

• Kedjemåttsättning 
• Baslinjemåttsättning 
• Koordinatmåttsättning 
• Kombinerad måttsättning 

 
Med Kedjemåttsättning (figur 3.1) kan man rita ett antal måttlinjer med måttgränslinjer i 
en serie där måttlinjerna faller längs samma linje(www.segebaden-cad-data.se). 
 

 
 Figur 3.1 Exempel på kedjemåttsättning 
 
Denna metod har dock vissa brister. Eftersom måttavvikelser, som alltid uppstår vid 
tillverkning, adderar sig med varandra och kan äventyra artikelns funktion. Metoden har 
också den nackdelen att den inte ger tillverkaren något besked om vilka mått eller vilken 
yta han vid bearbetning skall utgå ifrån. Om funktionskravet är att varje delmått för sig 
skall erhållas kombinerad med lägestolerans är dock kedjemåttsättning den rätta metoden 
(Lundkvist, 1999). 
 
Vid basmåttsättning (figur 3.2) utgår samtliga mått i en viss riktning från en baslinje, 0-
linje. 
 

 
 Figur 3.2 Exempel på basmåttsättning 
 
Beroende på artikelns funktion kan baslinjen läggas in på olika sätt, man bör även beakta 
bearbetning och fastspänningspunkter vid val av baslinje. Denna måttmetod är framförallt 
lämpad för operations- och verktygsritningar. 
 
Koordinatmåttsättning (figur 3.3) är ett specialfall av basmåttsättning, där två vinkelräta 
baslinjer utgör axlar i ett koordinatsystem. Metoden används företrädesvis på ritningar 
som återger artiklar med många hål, oregelbundenheter etc. Koordinatmåttsättning kan 
även göras från en baspunkt, origo, som ligger utanför artikelns kontur (Lundkvist, 1999). 
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 Figur 3.3 Exempel på koordinatmåttsättning 
 
Kombinerad måttsättning är den vanligaste metoden och består av en kombination av de 
tidigare nämnda metoderna. Huvudprincipen i denna måttsättningsmetod är att viktiga 
funktionsmått sätts ut efter baslinjemåttsättningsmetoden, övriga mått sätts på så sätt som 
är lämpligt ur tillverknings- och kontrollsynpunkt.          

3.2 Toleranser 
Ett angivet mått på en ritning kan aldrig vid tillverkning erhållas exakt. Noggrannheten på 
måtten beror på tillvekningsmetoder, mätinstrumentets känslighet, rådande temperatur 
mm. Konstruktören måste redan när han sätter ut måtten ha detta i baktanke och fastlägga 
hur och på vilket sätt angivna mått får avvika från det exakta värdet. Han ska således ange 
gränserna för måttets variation. Det område som då erhålls, dvs. avståndet mellan det 
största och det minsta tillåtna måttet, kallas för tolerans. Tolerans ska direkt föreskrivas 
för alla mått som påverkar en funktion eller utbytbarhet och kan med fördel anges även 
där särskilt stora variationer tillåts. Toleransen bör inte vara mindre än vad som från 
funktionssynpunkt kan motiveras. Men det är inte enbart mått som erfordrar 
toleransangivelser. Materialsammansättning, hållfasthet, vikt och varvtal är andra 
exempel på uppgifter som i vissa fall måste toleranssättas. Avsikten med 
toleransangivelserna är att alla krav som ställs på en produkt ska bli fixerade inom 
bestämda gränser (Lundkvist, 1999).  
 
 Ett mått för vilken toleransuppgift inte angivits, kan endast betraktas som ett hjälpmått 
eftersom måttets variation inte bestämts. Vid generell toleransangivning innebär det att 
man på en enda plats på ritningen ger uppgift om vilka toleranser som gäller för de mått 
som inte blivit direkt toleranssatta. Observera härvid att hjälpmått ska sättas inom 
parentes så att det indikeras att de inte berörs av den generella toleransangivelsen. 
 
Snäva och onödigt exakta toleranser medför intensifierande kostnader då mer bearbetning 
och exaktare mätutrustning krävs för att nå kontrollera den specificerade kravsättningen 
av den erfordrade geometrin. Finns det många ingående delar i en sammanställning med 
höga toleranskrav kan priset bli oskäligt högt vid tillverkningen av sammanställningen i 
fråga. Dessa ingående delar kan sammanfogas i en kedjetolerans och kravsättas därefter.  
 
Kedjetoleranssättning innebär att man kan hålla nere kostnaderna som uppstår vid snäva 
toleranssättningar genom att de ingående delarna i en sammanställning sätts i kedja. 
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Kedjan som skapas kan då toleranssättas utifrån dess mest känsliga punkter dvs. de delar 
som är mest känsliga och ger mest upphov till fel ges en finare tolerans och de mindre 
känsliga delarna kan då ges en mindre fin tolerans och ändå bibehålla kedjans 
övergripande toleranskrav. Detta sätt med att kedjetoleranssätta delar är en ekonomiskt 
gynnsam metod då det i de flesta fall går att minska bearbetningskostnaderna. 
 
För kunna hantera toleranser på ett rationellt arbetssätt används olika standardsystem. 
ISO (International Organisation for Standardisation) är en nätverkorganisation bestående 
av 157 nationella standardinstitut som tillsammans utarbetat internationella standarder för 
bl.a. toleranssystem, passningssystem och mätdonssystem. Denna internationella standard 
utgör ett referensramverk, ett gemensamt teknologiskt språk som underlättar 
kommunikationen mellan leverantörer och mellan företag och deras kunder. ISO 
standarder ligger ofta helt eller delvis till grund för nationella eller företagsspecifika 
standardsystem (www.iso.org, www.sis.se).    
 
3.2.1 Form- och lägestoleranser  
Avvikelser från ett objekts teoretiskt riktiga form eller en punkts, linjes eller ytas 
teoretiskt riktiga läge förekommer alltid. Dessa avvikelser är sammanfattade under 
benämningen form- och lägesavvikelser. För bestämning av gränserna inom vilka dessa 
avvikelser ska ligga ges i vissa fall så kallade form- och lägestoleranser (Lundkvist, 
1999). Dessa toleranser kompletterar i allmänhet dimensionstoleranser men kan i vissa 
fall ersätta dimensionstoleranser. Innebörden och regler för form- och lägestoleranser är 
beskrivet i SS-ISO 1101. Scania har en egen interna standard för form- och 
lägestoleranser STD 834 som bygger på ISO 1101.  
 
Form- och lägestoleranser kan delas upp i fyra huvudgrupper: 
 

• Formtolerans. Anger område inom vilket en linje eller yta, representerande 
formen på ett geometriskt element, tillåts variera. 

• Lägetolerans. Anger det område inom vilket en punkt, linje, yta eller ett 
symmetriplan, representerande läget för ett geometriskt element, tillåts variera i 
förhållande till en eller flera referenser. 

• Riktningstolerans. Anger det område inom vilket en linjes, ytas eller 
symmetriplans riktning tillåts variera i förhållande till en referens. 

• Kasttoleranser. Anger det område inom vilket en linje eller yta tillåts variera vid 
rotation omkring en referens . 

 
Form- och lägestoleranser skall anges där de är väsentliga för att säkerställa artikelns 
lämplighet för sitt ändamål. Det toleransbestämda elementet får, om inte annat anges, ha 
vilken som helst form eller vilket som helst läge inom toleransområdet för form, riktning, 
läge och kast (Lundkvist, 1999).  
 
Toleranser visualiseras på en ritning med hjälp av en toleransrektangel, bestående av två 
eller flera rutor vilka inramar de för toleransangivningen nödvändiga uppgifterna (figur 
3.4). 
 

9
 

http://www.iso.org/


 
 Figur 3.4 Exempel på  toleransrektangel  Källa: Scaniastandard 836 
 
I toleransrektangelns rutor skrivs in från vänster till höger 
 

• Symbol för tolerans enligt Scaniastandard 834 
• Toleransens storlek 
• Bokstav (bokstäver) indikerande referenselementet. Se avsnitt 3.2.2 

 
Toleransuppgiften gäller, om inget anges, hela den ifrågavarande längden eller ytan 
(Scaniastandard 834). När man sätter ut en tolerans bör man ha i åtanke hur den skall 
kontrolleras och välja lämpliga referenser och tolerans för det.     

 
3.2.2 Referenser  
En referens definieras som ett teoretiskt exakt geometriskt element, t ex centrumlinjer, 
plan räta linjer, till vilka toleransbestämda element är hänförda. Referenser kan vara 
baserade på ett eller flera referenselement på objektet (Scaniastandard 836). 
 
Ett referenssystem definieras som en grupp bestående av två eller flera separata referenser 
vilka används som en kombinerad referens för ett toleranssatt element. 
 
Referenselement definieras som verkligt element på ett objekt använt för att bestämma en 
referens läge. Beroende på att referenselementen är utsatt för tillverkningsfel och 
variationer kan det vara nödvändigt att ange formtoleranser för dem. Valet av referens 
och toleransbestämt element skall göras i enlighet med funktionskravet (Scaniastandard 
836). Referenser och referenssystem används som bas för att fastställa geometrisk 
samverkan av samhörande element. En referens markeras med en hänvisningslinje 
avslutad mot en triangel, för identifiering av referensen används en bokstav som sätts i en 
ram (figur 3.5). 
 
 

    
Figur 3.5  Referens Figur 3.6  Lokaltolerans  Källa: Scaniastandard 836 

 
Lokal referens är en punkt, linje eller begränsad area på objektet, vilka används för 
anliggning mot tillverknings- och kontrollutrustningen för att bestämma erforderliga 
referenser i avsikt att säkerställa funktionskraven. Lokala referenser anges med en 
referenscirkel som är delad i två fält med ett horisontalt streck. Det nedre fältet är 
reserverat för en bokstav och siffra. Bokstaven representerar referensen och siffran 
numret på den lokala referensen (figur 3.6) (Scaniastandard 836).  
 
På Scania används två olika referenssystem, ABC system och referenspunktssystem 
(XYZ system).  
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ABC system 
ABC systemet bygger på att referenserna är ytor. Systemet beskrivs i den internationella 
standarden ISO 5459. Vanligtvis är bara en eller två referenser erforderliga för 
riktningstoleranser. Lägetoleranser kräver emellertid ofta ett treplans referenssystem, i 
vilket de tre andra planen är vinkelräta i förhållande till varandra.  
 

 
 Figur 3.7 ABC systemets uppbyggnad  Källa: Scaniastandard 836 
 
Det kan vara nödvändigt att besluta om ordningsföljden. Dessa plan ska betraktas som: 
första- andra- och tredje referensplan. När det gäller en yta kan referenselementet variera 
betydligt från sin ideala form. Att ange hela ytan som referens kan därför medföra 
variationer eller dålig representerbarhet vid de mätningar som görs från ytan 
(Scaniastandard 836). För att förbättra representerbarheten kan man införa lokala 
referenspunkter. Detta system kallas för treplans referenssystem och bygger på att 
referensen definieras som ett plan mellan lokala referenspunkter istället för en yta på 
elementet. I treplans referenssystem gäller följande; 
 
Första referens = 3 lokala referenser  
Andra referens = 2 lokala referenser 
Tredje referens = 1 lokal referens  
 
Referenspunktsystemet 
Referenspunktsystemet påminner mycket om treplans referenssystem men använder sig 
av koordinater istället för plan för att positionera artikeln. För att en artikel ska vara 
entydigt positionerad måste den vara bestämd av 6 referenspunkter fördelade med 3, 2 
och 1 punkt i respektive koordinatriktning. Ett avvikande antal punkter eller annan 
fördelning av dessa ger inte en teoretisk entydig positionering. Dessa referenspunkter 
bildar artikeln eller produktens huvudsystem.  
 
Systemet grundar sig på att samma utgångslägen, referenspunkter, systematiskt och 
konsekvent placerade, tillämpas genom hela framtagningsprocessen det vill säga vid 
konstruktion, produktion, montering och kontroll. Varje artikel har sina bestämda 
referenspunkter vilka bibehålls i processen så länge de behövs för att lägesbestämma 
artikeln och utgår efter hand som sammansättning sker. De utgående referenspunkter blir 
kontrollpunkter i produkten.   
 
Referenspunkternas läge bestäms av de dominerande funktionskraven på artikeln, normalt 
placeras de direkt på de funktionsangivande elementen tex. en yta eller ett hål. 
Referenspunkterna på en artikel ska som regel möta referenspunkterna på motgående 
artikel i produkten. Huvudsystemet knyter respektive artikel direkt och utan tolerans till 
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koordinatsystemet. Komplexa detaljer kan medföra behov av referenspunkter utöver 
huvudsystemet, vilket då bildar stödpunkter eller delsystem. Genom att tillämpa detta 
referenspunktsystem där man åsätter artikelns referenspunkter, valda med hänsyn till 
artikelns funktion, och genom att entydigt definiera och tillämpa referenspunkterna i alla 
utrustningar och processtadier erhålls en rationell och ekonomisk tillverkning bl a genom 
att: 
  

• Ritningarna ger ett klart samband mellan mått, toleranssättning och detaljens 
funktioner. 

• Med ett konsekvent utnyttjande av referenspunkterna i 
tillverkningsoperationerna ges möjlighet till en effektiv process och bättre 
utfall. 

• Felanalyser underlättas och säkrare information ges om var korrigerande 
åtgärder ska sättas in. 

• Förutbestämda punkter utgör utgångspunkter vid tillverkning och kontroll, 
vilket gör att onödiga tvister undviks då alla ”talar samma språk”. 

 
På ritningen anges referens-, stöd- och kontrollpunkternas läge i en tabell. Någon direkt 
måttsättning till koordinatlinje skall inte göras (Scaniastandard  3546). 

3.2 Passningar 
Passning kan beskrivas som det samband som råder före hopsättning mellan måtten på två 
delar vilka ska hopsättas och som bestäms av skillnaden mellan dessa mått.  I ISO 
systemet beskrivs det som en kombination av hål- och axeltolerans. Det som således 
karakteriserar en passning är den dimensionsskillnad som finns mellan två samhörande 
delar. Dimensionsskillnaden ger upphov till ett positivt eller negativt spelrum mellan de 
båda delarna. Detta spel är det centrala i ett passningssystem. Passningen ger således 
uttryck för graden av rörlighet eller grepp mellan två samhörande delar. Passningar delas 
in i tre huvudgrupper, spelpassning, mellanpassning och greppassning.  
 
Spelpassning erhålls då hålets tolerans ligger helt över axelns tolerans. Denna passning 
medger att de båda delarna kan förskjutas i förhållande till varandra utan större yttre 
krafter.  
 
Mellanpassning erhålls om hålets och axelns toleranser helt eller delvis täcker varandra. 
Beroende på var hålets och axelns verkliga mått ligger kan mellanpassningen till sin 
karaktär sägas variera mellan spelpassning och greppassning. 
 
Greppassning erhålls då hålets tolerans ligger helt under axelns tolerans. Delarna blir i 
detta fall mer eller mindre fast förbundna med varandra. För att lösgöra dem måste man 
använda yttre krafter eller åstadkomma så stor temperaturskillnad mellan delarna att 
greppet därigenom löses.  
 
Vid passning mellan två delar kan man systematiskt använda antingen hålet eller axeln 
som bas för bestämning av den andra delens tolerans. De två bassystemen som används 
kallas därför hålets bas och axelns bas. Hålets bas innebär att hålets tolerans är fastlagd 
och att önskad passning endast kan erhållas genom att axelns tolerans bestäms med 
utgångspunkt från hålets tolerans. Olika passningar kan således erhållas genom att man 
parar bashålet med axlar med olika toleranslägen och olika toleransgrader. Axelns bas 
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innebär att axelns tolerans är fastlagd och att önskad passning endast kan erhållas genom 
att hålets tolerans bestäms med utgångspunkt från axelns tolerans. Olika passningar kan 
således erhållas genom att man parar basaxeln med olika toleranslägen och olika 
toleransgrader. I princip är det ekonomiskt fördelaktigt att håltoleransen är en grad högre 
än axeltoleransen. (Lundkvist, 1999) 

3.2 Ritningsblanketter 
En teknisk ritningsblankett skall vara av A- format eller förlängda sådana. På en ritning 
bör följande alltid finnas med (Lundkvist, 1999): 
  

• Ram för begränsning av ritfältet 
• Huvudfält och ändringsfält 
• Identifieringsfält 
• Centreringsmärken 
• Referensnät 
• Skärmärken 
• Vikmärken 

 
I skrivfälten på ritningen uppger man administrativa och andra uppgifter som behövs för 
ritningens fullständighet. I skrivfälten ingår bland annat huvudfält, stycklista och 
ändringsfält.    

3.2.1 Huvudfält 
På alla tekniska ritningar ska det finnas ett huvudfält, utformat så att det uppfyller kraven 
för mikrofilmning. Det ska i första hand vara placerat inom ritfältet i blankettens nedre 
högra hörn, både för liggande och stående blanketter. På Scania finns det två olika typer 
av huvudfält, normalt huvudfält och förenklat huvudfält. Det förenklade huvudfältet kan 
användas då uppgifter om material, toleranser, ytjämnhet, ytbehandlingar, märkning med 
mera inte behöver anges. De två typerna av huvudfält får inte blandas på ritningar med 
flera blad däremot behöver inte huvudfälten vara fullt ifyllda på ritningar med flera blad 
förutom det första bladet. På övriga blad ska följande uppgifter finnas ifyllda 
(Scaniastandard 1029): 
 

• Ritningens identifieringsnummer 
• Bladnummer 
• Benämning 
• Status 
• Datum 
• ECO- nummer (Engineering Change Order) 
• Konstruerad 
• Signaturer 

 
Stycklistan kan vara antingen lös eller fast, den ger uppgifter om material, benämning på 
de ritade detaljerna, detaljnummer, antalet ritade detaljer, modellnummer, standardiserade 
dimensioner etcetera. Sammanställningsritningarna har antingen lös eller fast stycklista, 
medan detaljritningarna alltid har fast stycklista. För lös stycklista, det vill säga stycklista 
i form av ett separat dokument till ritningen, talar bland annat följande synpunkter 
(Lundkvist, 1999): 
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• Stycklistan kan upprättas utan att sammanställningsritning behöver ritas. Lös 

stycklista ät bättre lämpad att förses med alla erforderliga kolumner för de olika 
uppgifter som erfordras. Den kan då användas som sammanhållande handling 
mellan olika avdelningar inom företaget. 

• Vid stora grupper, t.ex. omfattande slutna enheter med ett stort antal detaljer, 
skulle det ritade föremålet jämte stycklistan på samma blankett ge stora och 
svårhanterliga format. Lös stycklista kan därför underlätta arbetet väsentligt. 

 
Lös stycklista ska ha samma ritningsnummer som huvudritningen föregånget av ordet 
Stycklista. För fast stycklista, det vill säga stycklista placerad på ritningen och 
sammankopplad med huvudfältet, talar bland annat följande synpunkter (Lundkvist, 
1999): 
 

• Fast stycklista medför, att man kan arbeta med färre handlingar. Detta är särskilt 
lämpligt i de fall, då man samtidigt måste ha tillgång till både stycklista och 
sammanställningsritning. 

• Den kan utnyttjas när man uppdelar en konstruktion i många grupper med i 
allmänhet få olika detaljer. 

3.2.1 Svetsbeteckningar 
Som svensk standard för angivning av svetsbeteckningar på ritningar gäller SS-ISO 2553. 
Svetsbeteckningen ger möjlighet till att direkt i beteckningen ge all information om: 
  

• Från vilken sida svetsen ska vara lagd.  
• Svetsens tvärsnittsmått.  
• Svetsdjup.  
• Att svetsen ska vara genomsvetsad. 
• Svetsfogens form. 
• Formen på svetsens toppyta och rotyta. 
• Att svetsen är fortlöpande 
• Antal delsvetsar 
• Nyttig svetslängd 
• Avstånd mellan delsvetsar 
• Svetsmetod  
• Kvalitetsnivå 
 

I svetsbeteckningen kan måttuppgifter ingå. Därvid gäller att: 
 

• Tvärsnittsmått anges till vänster om grundsymbolen. 
• Övriga mått anges till höger om grundsymbolen. 
• Stumsvets som saknar måttuppgift till vänster om grundsymbolen ska vara 

genomsvetsad. 
• När måttuppgift saknas till höger om grundsymbolen ska svetsen vara 

fortlöpande över objektets hela längd. 
 

Svetsens placering i förhållande till objektets kant måttsätts på vanligt sätt. Saknas mått 
betyder det att svetsen ska börja vid kanten (Lundkvist, 1999). 
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3.2.2 Ändringsfält 
Ändringsfältets uppgift är att på ett enda ställe på ritningen samla uppgifter om ändringar 
som gjorts på den ritade figuren. Varje ändring får en rad, ändringsnot, i ändringsfältet 
oavsett status på ritningen. På Scania finns fyra olika typer status för ritningar (Bilaga 2). 
Vid ändring av status på ritningen rensas ändringsfältet från noter. Utseendet av 
ritningens ändringsfält framgår av figur 3.8 där fältets sju uppgiftskolumner finns.  
 
 
 1 2 3 4 5 6 7

 Figur 3.8 Ritningsändringsfält  Källa: Scaniastandard 1888  
   
Nedan beskrivs vad för information de sju uppgiftkolumnerna i ändringsfältet skall 
inehålla (Scaniastandard 1888): 
 

1. Ändringsbeteckning – anges med bokstäver i ordningsföljd dock inte I, Q, Å, Ä 
och Ö efter z blir det AA AB AC osv.  

2. Läge – här anges läget för ändringen med hjälp av bokstäver och siffror som 
finns in ritningens marginaler. 

3. ECO-nummer – ECO nummer för de fall där ECO har utfärdats. 
4. Ändringsbeskrivning – här anges det som har ändrats, tillkommit eller utgått på 

ritningen, görs på engelska. 
5. 3D – finns kompletterande 3D-modeller? I de fall de finns markeras detta med X. 
6. Datum 
7. Signatur – signatur av den person som utfört ändringen  

 
Ändringsraderna fylls på tills det inte får plats några fler rader på det aktuella ritbladet 
och då ska dessa rader tas bort och även alla ändringstrianglar i ritfältet tas bort på det 
aktuella ritbladet. Den nya ändringen ska börja om på rad ett med den bokstav som står på 
tur att användas. 
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4 Systembeskrivning 
Dataarkitekturen på Scania är till största delen egenutvecklad för att på bästa sätt 
tillgodose respektive avdelnings behov. Scania är i nuläget mitt uppe i en uppgradering av 
CAD system, Catia V4 till V5, i vilken de även skall byta modellarkivsystem från det 
egenutvecklade arkivsystemet Modarc till Enovia LCA. I detta kapitel kommer 
grundpelarna i Scanias kommande PLM miljö, Catia, Enovia och Spectra samt GEO 
beskrivas övergripande (Färnström & Tholin, 2006). Nedan presenteras en schematisk 
bild (figur 4.1) över hur dessa datasystem samverkar med varandra.    
 

 
CATIA V5 

ENOVIA 

GEO 
 

SPECTRA 

 
 Figur 4.1 Scematisk bild över dataarkitekturen på Scania  Källa: Färnström & Tholin 2006   

4.1 Spectra 
Spectra är ett egenutvecklat datasystem som hanterar Scanias produktstruktur. En 
produktstruktur är en beskrivande hierarkisk eller generisk nedbrytning av produkten där 
strukturen delar in produkten i alla dess komponenter. Spectra beskriver en produkt 
baserat på en tids och villkorsstyrd generisk struktur. Spectra hanterar tre strukturer, KS 
(KonstruktionsStruktur), funktionsstruktur och systemstruktur. KS anses vara den 
viktigaste strukturen och är den enda utbyggda strukturen. Denna beskriver alla de olika 
möjligheterna som det går att bygga en färdig produkt. Scania har ett mycket väl 
utvecklat modulstyrt produktionssystem. Även om flertalet artiklar är samma är det enligt 
sakkunniga inte en enda lastbil som rullar ut från bandet som är exakt lik en annan om 
inte kunden efterfrågar det. För att kunna hantera alla dessa objekt och 
sammansättningsmöjligheter i KS finns villkor om vad som är möjligt och vilka villkor 
som krävs. Förutom detta är Spectra även kärnan till all information om produkten. 
 
 För att kunna arbeta med Spectra tillsammans med Catia krävs att artiklarna positioneras 
i rymden det vill säga i CAD miljön. Systemet som möjliggör denna positionering heter 
GEO, vilket är en förkortning av GEOmetry assurance . Denna positionering styrs av 
villkor och olika koordinatsystem i Spectra tillsammans med GEO. GEO kan användas 
för att undersöka om artikeln har tillräckligt med plats, kan bli monterad och inte 
påverkas av toleransproblem i produkten.     

4.2 Enovia LCA 
Enovia LCA är ett PLM system utvecklat av Dassault Systemes. Systemet är framtaget 
som en företagslösning som tillsammans med Catia V5 kan hantera den virtuella 
produkten under hela dess livscykel. Med Enovia vill Scania optimera 
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produktframtagningsprocessen och öka innovationsgraden genom att öka graden av 
tvärfunktionellt arbete. 
 
Arbetet som utförs i Catia V5 sparas ned i Enovia. Enkelt beskrivet delas då 
informationen upp och sparas ner i tre olika hierarkiskt relaterade delar, Struktur, Artikel 
och Dokument (figur 4.2). I strukturen sparas informationen om artiklar som ingår i 
produkten samt hur de förhåller sig till varandra ner. I artikeldelen sparas artikelnummer 
och metadata om artiklarna i produkten ner och i dokumentdelen sparas dokument såsom 
ritningar, analyser, NC och de modeller som tillhör produkten.  
 

Enovia LCA

(beskriver inbördes struktur i produkten) 

(ingående artikelnummer 
och metadata i produkten)

(2D dokument, 3D dokument, 
monteringsbeskrivning, 
dokument från service, inköp 
osv.) 

Struktur 

Artikel 

Dokument 

Dokument 

Dokument 

 
 Figur 4.2 Sparstrukturen i Enovia   
 
Det finns två olika sätt att spara ner produkter från Catia till Enovia, dels genom så kallad 
Structure Exposed eller som Publications Exposed. Informationen i produkten behandlas 
som dokument i Enovia, CATparter kan endast sparas ner som Publication Exposed i 
Enovia. Structure Exposed Mode är det sätt Scania vill att konstruktörerna skall spara 
informationen i. Då sparas informationen som beskrivits ovan vilket möjliggör följande 
(Kleinwichs & Pettersson Emenius, 2006): 
 

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

• Det är möjligt att lägga till och ta bort artiklar i produkten direkt i Enovia.  
 
Det går inte alltid att använda Structure Exposed. Information som påverkar flera artiklar 
i modellen, så kallade Applications data, går inte att spara ner i Structure Exposed Mode 
på vanligt vis. Vissa typer av applications går dock att spara ner med hjälp av så kallade 
Technological Package som sparas enskilt i produktstrukturen i Enovia. 
 
I de fall det inte går att spara ner i Structure Exposed Mode kan man spara modellen som 
Publications Exposed vilket innebär att det sparas i ett läge vilket i dagligt tal också 
brukar benämnas Black Box. All information gällande modellen sparas då ner i Catia, 
endast en fil som anger var informationen kan hämtas sparas i strukturen i Enovia 
(Kleinwichs & Pettersson Emenius, 2006). Resultatet blir att informationen i en Black 
Box inte kan ses eller ändras ifrån Enovia.      
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4.1  Catia V5 
Catia V5 är ett CAD-system utvecklat av Dassault Systemes. Allmänt förknippas Catia 
främst med 3D-modellering men V5 innehåller ett antal olika moduler bland annat för 
kablagekonstruktion, ytmodelering, NC bearbetning, analys och simuleringsverktyg. 
Scanias tanke med Catia V5 är att på sikt samtliga CAD- system som används på Scania 
skall ersätta med V5 men i första hand skall det ersätta Catia V4 som CAD-program för 
R&D avdelningen. Gränssnittet i V5 är Windows baserat vilket underlättar förståelsen av 
programmet för dem med PC-vana.  
 
Enligt tillverkaren är Catia 3D Functional Tolerancing & Annotation en ny generation 
Catia produkt som arbetar med att definiera och handha toleranser och måttsättning i 3D 
artiklar och produkter (IBM, 2006). FT&A modulen är fullt kompatibel med standarderna 
ISO, ANSI, JIS, NLS och DBCS (Dassault Systemes, 2006). Det intuitiva gränssnittet i 
FT&A modulen tillhandahåller en lösning för användare att minska tilliten till 2D-
ritningar och ökar användandet av 3D-modellen som den dominerande 
informationskällan. Tillverkningsinformationen direkt i 3D ger stabilare uppdateringar av 
informationen vid geometriförändring samt en tydligare bild av informationen om 
funktionen användes rätt (Verkstadsforum, 2006). 
  
Tre noteringsplan skapas automatiskt när man kliver in i FT&A modulen som motsvarar 
de tre planen i koordinatsystemet, andra noteringsplan kan läggas ut på önskad plats i 
geometrin. Dessa noteringsplan bildar vyer vilka motsvarar ritningens traditionella vyer 
och benämns i programmet med front view, section view och section cut. 
Noteringspositionen är associativ med geometrin. När användaren väljer noteringar i 3D-
modellen eller i navigationsträdet tänds de relaterade geometriartiklarna i modellen. 
Denna associvitet är en ofullständig semantisk associvitet. För en given notering är det 
bara de berörda notersatta elementen som belyses (Dassault Systemes, 2006). 
 
Då det kan bli mycket information på skärmen när en modell är fullt tolerans- och 
måttsatt finns det användarfunktioner som tillåter användaren att filtrera modellen och på 
så vis bara visa den informationen som användaren vill ska visas.  
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5 Analys 
I detta kapitel behandlas och analyseras informationen som framkommit under 
intervjutillfällena i projektet.  

5.1 Scanias arbete med mått- och kravsättning i nuläget 
Arbetssättet med mått- och kravsättning av artiklar på Scania följer inte någon enhetlig 
standard. Det finns dock en bestämd metodik, workflow (Bilaga 2), för framtagning av 
ritningar för artiklar vilken måste följas för att artikeln skall kunna sparas ner rätt i 
Modarc. Detta medför att mått- och toleranssättning av artikeln sker vid ungefärligen 
samma tillfälle i ritningens workflow för samtliga avdelningar.      
 
Det allmänna sättet att arbeta med ritningar på Scania i nuläget är att man producerar 
ritningen så sent som möjligt i konstruktionsprocessen. Grunden till detta ligger i att 
producera en ritning är en tidskrävande arbetsuppgift där informationen ofta omarbetas 
under konstruktionsprocessen. En CAD-modell är under konstruktionsprocessen ett 
föränderligt dokument där ändringar i geometri och kravsättning snabbt kan utföras, 
utvärderas och om beslutas vilken eller vilka lösningar som passar bäst för artikeln och 
dess funktion. En ritning är däremot ett bestämt dokument där ofta stora och tidskrävande 
förändringar måste utföras även vid små förändringar i artikeln. Detta leder till att 
konstruktören väntar med att producera en ritning tills artikeln anses vara mogen att 
uppnå PR-status, det vill säga är mogen att lämnas ut för prototypframtagning. Detta leder 
i sin tur till att en artikels bland annat vitala mått, toleranser och uppläggningspunkter, 
vilka är viktiga för nedströms processer, för en konstruktion eller verktygstillverkning 
publiceras sent och därmed fördröjs påbörjandet av dessa processer.  
 
Det mer specifika arbetet med mått och toleranssättning på artiklar varierar både i sätt och 
i kvalitet mellan avdelningar. Detta beror på ett flertal olika anledningar bland annat 
artikelns position i konstruktionen, tillverkningsteknik, komplexitet med mera. Den 
största anledningen anser författarna dock vara att det dem veterligen inte finns någon 
standard eller vedertagen arbetsmetod inom området varken på avdelnings eller på grupp 
nivå.  
 
Konstruktörer har historiskt sätt haft goda grundläggande kunskaper inom ritteknik. De 
har därmed snabbt kunnat implementeras i arbetet med ritningar med gott resultat genom 
att konsultera kollegor och granska befintliga ritningar. Ritningskvaliteten har därför 
historiskt sätt inte varit något problem. På senare tid har man på Scania dock märkt en 
minskad grundläggande kunskap inom ritteknik hos nya konstruktörer vilket bidragit till 
att ritningskvaliteten bitvis försämrats. Detta skulle kunna avhjälpas med en mer visuell 
och intuitiv 3D-kravsättning. 
 
På Scania används två olika referenssystem för kravsättning av artiklar, ABC-systemet 
och referenspunktssystemet. De två systemen har olika användningsområden. ABC-
systemet lämpar sig för mindre, maskinbearbetade artiklar med enklare geometrier där 
man på artikeln kan finna naturliga plan att utgå från (Scania Inline). Grupperingar inom 
Scania och underleverantören Dynamate vilka arbetar med verktygstillverkning använder 
sig huvudsakligen av detta system, även andra grupperingar använder sig av systemet det 
när det lämpar sig. Referenspunktsystemet eller XYZ-systemet som det ofta kallas lämpar 
sig för större artiklar med komplexa geometrier. Artiklar som är gjutna, pressade eller 
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saknar naturliga plan använder sig av XYZ-systemet. Detta system är allmänt vedertaget 
inom fordonsindustrin och är det dominerande systemet på Scania. Catia V4 som är det 
CAD-program som fortfarande huvudsakligen används av konstruktörerna har försetts 
med egenutvecklade macron, tilläggs program, för att hantera XYZ-systemet vilket vid 
tiden av rapportens skrivande inte gjorts i Catia V5. Problematiken har dock tagits upp i 
Carina Projektet, ett projekt för införandet av Catia V5 och Enovia på Scania, och enligt 
sakkunnig kommer macron för XYZ-systemet att komma någon gång under 2007 från 
Carina Projektet. Dessa macron kommer primärt vara utvecklade för drafting modulen i 
Catia V5 vilket gör det oklart om de även kommer vara användbara i FT&A modulen.      
 
En allmän utveckling som skett på Scania och i tillverkningsbranschen i stort är att det 
går mot mer generell måttsättning och förenklade ritningar. Generell måttsättning 
används flitigt inom framförallt hyttutveckling och vid gjutgodskonstruktion på Scania. 
Utvecklingen mot förenklade ritningar går dock relativt långsamt på Scania. Förenklade 
ritningar kan ses som ett mellanläge mellan traditionell 2D-kravsättning och 3D-
kravsättning. Ett arbetssätt där en förenklad 2D-ritning tillsammans med dess modell 
utgör det fullständiga ritningsunderlaget. Få av de författarna intervjuade personerna på 
Scania har eller använder sig för nuvarande av förenklade ritningar men de såg inga större 
problem med en utveckling mot användandet av dessa. Det krävs dock att man 
säkerställer att mottagaren kan läsa upp informationen då ritningsunderlaget består av 
ritning och CAD-modell.         

5.1.1 Ritningsinformationsflödet 
Flödeskartan nedan (Figur 5.1) är baserad på intervjuer gjorda på olika avdelningar i olika 
led av flödet på Scania. Kartan togs fram för att få en inblick i hur stor förändring av 
ritningsflödet det skulle innebära att införa 3D-kravsättning internt på Scania. Det visade 
sig att flödet i stort såg likadant ut på alla avdelningar som undersöktes i Södertälje. 
Användandet av 3D har idag låg utbredning i verksamheten. Bortsett från design och 
konstruktionsavdelningarna används 3D-teknik mycket sällan vilket medför att införande 
av 3D-kravsättning kommer att innebära stora förändringar för flertalet avdelningar i hela 
verksamheten. Det bör här påpekas att flödet ämnar visa det interna informationsflödet på 
Scania.    
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Figur 5.1 Flödeskarta över ritningsinformation internt på Scania. För större bild se  
bilaga 3. 
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Flödet startar med att ett ECO (Engineering Change Order), det vill säga en arbetsorder, 
kommer in från projekt kontoret (UP). ECOt går till en konstruktör eller till en designer 
om artikeln i fråga påverkar fordonets utseende, det är dock alltid konstruktören som äger 
ärendet. De kommunicerar sinsemellan enbart i 3D med avskalade modeller. 
Konstruktören kontaktar sedan beredning och de kommunicerar med både 2D och 3D 
genom modellarkivet Modarc. Inköp som har de inledande kontakterna med 
underleverantörer kommunicerar enbart med 2D-underlag. Produktion och montering 
kommunicerar med 2D-underlag mot konstruktion och beredning. Uppstår fel i detta led 
börjar berörd artikeln om i flödet med ett nytt ECO för förändringen. Beroende på artikel 
kan tiden det tar att gå igenom flödet variera väsentligt. Parallellt med informationsflödet 
går varje ritning igenom sitt workflow. 

5.2 Användaranalys på Scania 
Under en tidsperiod på två månader utfördes en rad intervjuer på Scania med 
nyckelanvändare på utvalda avdelningar. Dessa intervjuer utfördes dels med hänseende 
för att uppdaga vilken information som användaren förväntar sig och måste ha för att 
kunna fortsätta arbeta med standarderna som existerar idag. De åsikter som framkom var 
dels baserade på en presentation av FT&A modulen och dels på deras erfarenheter om hur 
arbetet med ritningar i dagsläget ser ut. Användarna förväntade sig bland annat att kunna: 
 

• Enkelt plocka fram en 2D-ritning från modellen. 
• Visuellt kunna avgöra om ett mått i modellen ”verkar stämma” på en verklig 

artikel, det vill säga få information om skala i modellen. 
• All vital information som finns med på en 2D-ritning skall även finnas med i 3D-

modellen såsom material, ändringsnoter, metadata mm. 
• Att positioneringsmetoden enligt referenspunktssystemet fungerar. 
• Enkelt kunna hantera information i modellen, det vill säga möjlighet att sortera 

bland informationen. 
 
Dessa är de huvudsakliga åsikter som framkommit under intervjuerna. De har sedan legat 
till grund för utvärderingen av FT&A modulen och den metod som framtagits. Vissa av 
åsikterna som framkom har stöd i modulen medan vissa representerar problem som vid 
eventuellt fortsatt arbete behövs åtgärdas. Problemen ligger i att vissa applikationer inte 
har stöd i grundutförandet av Catia V5. 

5.3 FT&A modulens funktionalitet 
FT&A modulen har stöd för samtliga ritningsstandarder från de stora internationella 
standardiseringsorganisationerna. FT&A modulen använder sig av referensplan vid 
kravsättning av geometrier. Modulen saknar dock stöd för referenspunktsystemet, vilket 
bygger på koordinater, som används på Scania och allmänt inom fordonsindustrin. 
Anledningen att Catia V5 inte stödjer denna standard är troligtvis på grund av att 
standarden inte stöds av de stora internationella standardiseringsorganisationerna.  
Vid toleranssättning av en modell med FT&A modulen kan konstruktören använda sig av 
Tolerancing Advisor. Detta är en så kallad knowledge ware funktion, det vill säga en 
funktion som hjälper konstruktören att toleranssätta enligt standard. Tolerancing Advisor 
anger vilka toleranser som är tillåtna att sätta ut vid angiven geometri. Det går således 
inte att sätta ut felaktig tolerans vilken inte överensstämmer med förutsättningarna för den 
selekterade geometrin.     
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Metadata och övrig dokumentation som tillkommer på en ritning kan hanteras på olika 
sätt i FT&A modulen. Man kan bland annat använda sig av så kallade flag note för att 
knyta informationen till modellen visuellt. Med flag note kan man även länka 
textdokument till modellen samt gömma text i noten som visas när man markerar noten. 
Förutom detta går det även att lägga text direkt i arbetsfönstret för att åskådliggöra 
information som krävs. Det går att välja med båda funktionerna att med hjälp av en 
textmarkör peka var på modellen texten associerar till (figur 5.2).   
 

 Figur 5.2 Bilden visar olika sätt att visa textdokumentation i FT&A modulen. 
 
Kravsättningsinformationen läggs in på olika vyer av modellen vilka användaren 
definierar, likt nuvarande arbetssätt med framtagning av ritningar. Det går i FT&A 
modulen att definiera samma vyer som i drafting modulen. Vid strukturering av 
information i modellen kan captures funktionen användas. Med denna funktion skapas en 
momentan bild av modellen i vilken informationen kan filtreras så bilden enbart visar den 
information användare i processer nedströms önskar. FT&A informationen kan föras över 
till ritningsblanketter via drafting modulen i Catia V5. En förutsättning för överföring är 
att vyn av modellen ligger i view mode i FT&A modulen. Möjligheten att direkt lägga ut 
captures på en ritningsblankett via drafting modulen finns inte, för att extrahera captures 
till 2D får skärmdump användas. Vid överföringen till ritningsblankett blir måtten 
associativa mellan modell och ritning vilket innebär att ändras måttet i modellen visas det 
på ritningen med att ritningen går att uppdatera.   
 
Det finns problematik vid nedsparande av FT&A information på sammanställningsnivå 
från Catia V5 till Enovia. Problematiken härrör från att FT&A annoteringarna sparas som 
applications data. Det finns, som nämnts i tidigare kapitel, två olika sparmöjligheter av 
FT&A information i Enovia, Black box och Technological package. Båda 
sparmöjligheterna går att använda vid nedsparande av FT&A information och ger olika 
negativa och positiva påföljder. I Black box sparas annoteringarna korrekt, det vill säga 
informationen behåller sin association till modellen, men den sparar ner all information 
produkten innehåller i ett dokument. Detta medför att det inte i Enovia går att se om 
produkten innehåller FT&A information. Versionshantering av en Black box är 
omständlig men det går vilket gör att det finns en spårbarhet av information. Det går även 
att spara ned FT&A annoteringar i en Technological Package i Enovia. Då blir man av 
med problemet att FT&A informationen i produkten inte syns i Enovia. Det går dock inte 
att versionshantera ett Technological Package då det alltid pekar mot den senaste 
versionen av artiklarna i sammanställningen. Detta medför att det inte går att få 
spårbarhet på informationen vilket gör att med nuvarande funktionalitet gör denna 
sparmöjlighet till ett sämre alternativ.  
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6 Omvärldsanalys  
För att skapa en omvärldsbild över hur utvecklingen inom området ser ut besöktes ett 
antal företag. De företag som besöktes var BAE Systems i Östersund, Electrolux i 
Stockholm, SAAB Aerostructures i Linköping och Volvo Cars IT i Göreborg. De 
diskussioner och åsikter som framkom ligger till grund för omvärldsanalysen. 

6.1 BAE Systems 
BAE systems har med hjälp av två examensarbeten utvärderat FT&A i Catia V5 release 
14 under 2004. De kom då fram till att modulen inte var tillräckligt utvecklad för att 
kunna implementeras i deras processer. Efter examensarbetena har arbetet med FT&A 
legat på is hos BAE, de väntar på en mer utvecklad version av modulen innan de upptar 
arbetet igen. BAE har en del intressanta tankar kring hur metadata på artikeln ska 
hanteras av PDM-systemet i deras blivande arbetssätt med 3D-kravsättning. De anser att 
metadata, status och informationen i ritningshuvudet på ritningen bör tas om hand av 
PDM-systemet och att FT&A modulen blir en mer renodlad mått och toleranssättnings 
modul.  

6.2 Electrolux 
Electrolux har inte testat FT&A modulen men använde sig mycket av förenklade 
ritningar. I sin mest avskalade form består ritningen enbart av några få enkla vyer och en 
ritram med dess tillhörande information. Electrolux har kommit långt i tankesättet med att 
förenkla ritningar, och steget till att få 3D-modellen till informationsbärare upplevdes inte 
vara så stort då de redan i dag till stor del är beroende av modellen, tillsammans med den 
förenklade ritningen, som konstruktionsunderlag. På den förenklade ritningen finns 
nästan inte några mått alls utsatta utan det som finns är generella toleranser och 
materialval. En fördel med detta arbetssätt gentemot FT&A är att konstruktionsunderlaget 
blir mer flexibelt, där ritningen tillsammans med CAD-modellen vid behov kan 
konverteras för en underleverantör som inte kan läsa ursprungsformatet. FT&A 
informationen kan vid tidpunkten för rapportens skrivande inte konverteras.  

6.3 SAAB Aerostructures 
SAAB Aerostructures använder sig av FT&A i sitt arbete. De arbetar bland annat mot 
Boeing vilka har som krav på sina medarbetare att arbeta papperslöst i Catia V5. För att 
klara av detta arbetssätt krävs att underleverantörerna använder sig av gemensamma 
PDM-system, bland annat beroende på att FT&A informationen inte då behöver 
konverteras. När SAAB arbetar mot Boeing kopplar de upp sig mot Boeings Enovia 
LCA-system och arbetar efter deras strukturer. På SAAB betonar man vikten i att ta 
begreppet papperslös produktion fullt ut om man skall lyckas ta del av vinsterna med 
arbetssättet. Att redan i ett tidigt stadium få med produktion och montering i det 
papperslösa ”tänket” är viktigt för att lyckas.  
 
SAAB har kommit långt i utvecklingen med att använda 3D-modellen som 
informationsbärare och arbetar i stort sett papperslöst i dagsläget. SAAB har valt ut sina 
underleverantörer så att de som väljs att arbeta med är de som använder sig av Catia V5 
plattformen. Detta är en förutsättning för att arbeta papperslöst mot externa företag då det 
i dagsläget enligt SAAB inte finns en väl fungerande viewer för att läsa upp FT&A 
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informationen. SAAB låter modellen bära måtten med generell toleranssättning, de sätter 
bara ut de mått som avviker från de kraven. Den som vill åt specifika måttuppgifter i 
modellen får med hjälp av Measure funktionen i Catia extrahera mått direkt från 
modellen vilket förutsätter att arbetet sker i samma plattform.  
 
Satsningen SAAB har gjort mot att arbeta papperslöst har förutom att de blivit leverantör 
till Boeing ledit till stora tidsvinster i verksamheten. I ett pilotprojekt SAAB genomförde 
uppvisades en tidsvinst på ca 40 % inom beredningsarbetet. Tidsvinsterna visade sig 
huvudsakligen ligga inom nedskärandet av den administrativa behandlingstiden av 
ritningen. 
 
SAAB kallar sitt arbetssätt med papperslös produktion för MBD (Model Based Design). 
Fördelarna med att arbeta i 3D är enligt SAAB att de får: 
 

• Ökad konkurrenskraft 
• Förbättrade inkörningseffekter 
• Billigare ändringshantering 
• Produktionsanpassat konstruktionsunderlag 
• Inmatning av data i ett system 
• Kortare ledtider 

 
Nackdelarna SAAB ser med att övergå från 2D-ritning till 3D är huvudsakligen de 
kortsiktigt stora investeringskostnaderna och utbildningsinsatser som initiala krävs samt 
att produktionen blir beroende av datorsystem i stor grad. SAAB kan i nuläget inte 
konvertera FT&A informationen till ett lättviktsformat, vilket gör att de är helt beroende 
av Catia V5 för att läsa upp informationen i nedströmsprocesser.   
 
När SAAB arbetar mot Boeing inhämtas först en arbetsmodell i form av en 
skeletonmodell från Boeings Enovia-system. Modellen innehåller fördefinierade krav och 
toleranser för artikelns interface med modellen, det vill säga när skeletonmodellen 
kommer till konstruktören har denne fördefinierad referensinformation att arbeta med. 
Denna information ligger i modellträdet under External References (bild 6.1). Bilden 
nedan beskriver upplägget av modellträdet som SAAB använder sig av. 
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Juridisk information

Extern referensinformation – 
skeletonmodell  

Generella toleranser, 
materialinformation, 
ytbehandlingar 

Artikelspecifik information 

Godkännandestatus

FT&A-
information 

 

 

 
  

Bild 6.1 Bilden beskriver SAABs modellträd  Källa: SAAB Aerostructure 
 

Informationen som skall finnas i konstruktionsunderlaget är: 
 

                          Sammanställningar Detaljritning 
• Fästelementets typer, positioner och 

krav 
• Förborrningshål 
• Fästelementspositioner 

• Hålupptagning • Dimension och toleranskrav 
• Geometri-justeringar, trimmån och 

fettling 
• Ytbehandlingar 
• Speciell ytbehandling 

• Dimensions- och toleranskrav efter 
sammanbyggnad 

• Generella och specifika 
tillverkningsprocesser 

• Tätningskrav • Material 
• Specialytbehandling • Vikt  
• Notpaket med övrig information • Notpaket med övrig information
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6.4 Volvo Cars IT 
Volvo Cars använder sig av ett arbetssätt de kallar PMI (Product Manufacturing 
Information) för att göra 3D-modellen till informationsbärare. PMI-begreppet kommer 
ursprungligen från Ford koncernen där det lanserades i slutet av 1990-talet. I begreppet 
ingår att information om: 
  

• Material  
• Hål  
• GDT (Generell Dimensionering och Toleranser),  
• Passningsytor  
• Ritningsinformation (ritningshuvud och textnoteringar)  

 
för en artikel skall ligga i 3D-modellen. För att uppnå detta använder sig Volvo av FT&A 
modulen i Catia V5 samt PDM-systemet TeamCenter från UG, UniGraphics. Volvo kör 
för tillfället ett skarpt pilotprojekt med PMI mot kaross för att utvärdera vilka 
modifieringar som behövs göras i programvaran för en framtida bredare implementering 
av arbetssättet. En viktig del i förberedelserna av projektet är enligt Volvo att klargöra 
hur, var, när och av vem PMI relaterad information används. Detta för att kunna anpassa 
och utvärdera arbetssättet efter behoven som finns.  
 
Vid uppstartandet av arbetet med en ny artikel har konstruktören en startmodell där 
verktygsriktning och referensplan är fördefinierat. Modellträdet i startmodellen (bild 6.2) 
har även fördefinierade noder där metadata och övrig information som skall finnas med i 
modellen kan läggas in via olika steg. Utöver detta har även konstruktören en checklista 
att följa som påtalar vilken information och vid vilken tidpunkt denna information skall 
finnas i modellen. 
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Fördefinierade parametrar som 
justeras av konstruktören 

Referensdata som behövs 
för att skapa Body Part 

Referensgeometrier från 
omgivande komponenter 

Snittet och texten är associerad 
till materialparametrarna 

Editerbara parametrar för text i 
rithuvudet  

Centrum- punkter och linjer 

Passingsytor 

Innehåller all geometri  
för referenser 

FT&A-information

Bild 6.2 Volvo Cars startmodells modellträd  Källa: Volvo Cars IT 
 
PMI-arbetssättet resulterar i ett strukturerat arbetssätt vilket underlättar för konstruktören 
att skapa informationen som krävs för att göra 3D-modellen till informationsbärare. För 
att kunna visualisera PMI informationen i vidare processer nedströms i produktionskedjan 
använder Volvo sig av programvaran VisPlus, vilken är en viewer från UG. UG har 
tillsammans med Ford specialutvecklat sina programvaror för att klarar av att konvertera 
FT&A informationen till lättviktsformatet JT, som VisPlus nedströms i processen kan 
läsa upp med informationen intakt. Detta medför att Volvo inte är Catia V5 beroende i 
samma utsträckning som till exempel SAAB i nuläget är.    
 
Problematiken Volvo har kvar att lösa är bland annat referenspunktsystemet, där den 
lösning Volvo tror enklast kan lösa problematiken är att vidareutveckla featuren lokala 
referenser för att anpassas till referenspunktsystemet. Andra områden Volvo arbetar med 
är placering av mätpunkter i modellen samt sparning av FT&A information på assembly 
nivå.        
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7 Resultat 
FT&A modulen är ett kraftfullt verktyg i Catia V5 för kravsättning i 3D. Modulen är ett 
verktyg i 3D-miljö utvecklat för att underlätta framtagandet och handhavandet av 
kravsättningsinformation för produkter. Tanken bakom 3D-kravsättning är att frångå 
dagens traditionella hanterande av pappersritningen och istället få med all 
kravsättningsinformation i 3D-modellen. Det finns betydande vinster för Scania med ett 
implementerande av arbetssättet med 3D-modellen som informationsbärare, vilket kan 
bestyrkas av resultat från företag vilka använder sig av arbetssättet. De vinster som 
arbetssättet frambringar är bland annat: 
 

• En snabbare PU-process 
• Ökad konkurrenskraft 
• Billigare ändringshantering 
• Produktionsanpassat konstruktionsunderlag 
• Samlar produktinformationen på ett ställe 
• Kortare ledtider  
• Enklare och säkrare toleranssättning 

 
En snabbare PU-process strävar alla företag efter. Genom att få 3D-modellen som 
informationsbärare tillsammans med introduceringen av Enovia LCA kan detta 
åstadkommas genom att informationen lättare kan delges, uppdateringar blir snabbare och 
stabilare samt den administrativa tiden för hantering av ritningar reduceras kraftigt. 
Informationsutbytet mellan exempelvis konstruktör och beredare angående toleranser kan 
snabbare startas genom att annoteringar kan delas mellan de berörda parterna tidigare. 
Från SAABs erfarenheter kan även påvisas billigare ändringshantering, bättre 
produktanpassat konstruktionsunderlag på grund av ökad visuell förståelse av 3D-
underlaget samt ökad konkurrenskraft beroende på korta ledtider uppnås med ett 
införande av 3D-kravsättning. 
 
Toleranssättningen i FT&A modulen är associativ till den yta den appliceras på, vilket 
gör att den kan benämnas som intelligent. Detta innebär att informatonen kan nyttjas 
nedströms i processen av simuleringsprogram för till exempel kedjetoleransberäkningar. 
Genom användning av Tolerancing Advisor underlättas kravsättningen för användaren, 
framförallt för oerfarna konstruktörer, vilket i förlängningen leder till snabbare och bättre 
kravsättning av artiklar.  
 
Ökad användning av generella mått och toleranser kommer att korta ner kravsättningen 
samt underlätta det visuella avläsandet av materialet. Generell toleranssättning kan 
kopplas mot modellen men hanteras då som text och kan därför inte benämnas som 
intelligent. Svetsbeteckningar ingår inte som standard i FT&A modulen men kan hämtas 
in från drafting modulen, en nackdel är dock att beteckningen beter sig som en textnot. 
 
Vid arbete med modellen i 3D kontra arbete i 2D upplever författarna det lättare att 
överblicka och förstå vad som är kravsatt i en 3D-modell. Detta på grund av att alla mått 
och toleranser finns samlade på samma ställe i modellen och inte utspridda på ett flertal 
olika vyer på olika ritningsblad. Scania hade som ingångskrav till projektet att en 2D-
ritning skulle kunna genereras från 3D-modellen. Denna funktionalitet finns i FT&A 
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modulen. Det som bör nämnas är att det är modellens vyer (views) som kan läggas ut på 
en ritningsblankett via drafting modulen i Catia V5 och inte captures. Har man valt att 
strukturera upp modellinformationen på det viset får skärmdumpning användas för att 
extrahera informationen till 2D.   
 
FT&A modulen stödjer sig på International Standard Organisations bestämmelser för 
mått- och kravsättning (ISO 1101). Denna standard ligger även till grund för Scanias 
standarder inom området, vissa delar har dock anpassats för att passa bättre i Scanias 
verksamhet. Detta innebär att FT&A modulen har stöd för flertalet av Scanias 
ritningsrelaterade standarder, dock inte alla. Ett problem med dagens hantering av 
kravsättning i Catia V5 är att hanteringen av XYZ-koordinater (referenspunktsystemet) 
inte har stöd i Catia V5. Detta innebär att viss kravsättning som idag existerar på en 
ritning inte i nuvarande versioner av Catia V5 är genomförbara, såsom 
uppläggningspunkter, mätpunkter och positionering med referenspunktsystemet. 
Anledningen till att referenspunktssystemet inte har stöd i Catia V5 är att systemet inte 
stöds av de internationella standardiseringsorganisationerna utan är utvecklad av 
huvudsakligen fordonsindustrin. Detta problem fanns även i Catia V4 där lösningen på 
problemet blev egenprogrammerade macros, vilket även ska göras för Catia V5. Detta 
löser problemet i Catia V5s drafting modul, det är dock inte självklart att samma lösning 
kan appliceras i FT&A modulen. I FT&A modulen kan problemet eventuellt lösas eller 
arbetas runt genom en vidareutveckling av lokala referenser, en lösning även Volvo IT 
efter utredande i frågan förespråkar, som redan har stöd i FT&A modulen. 
 
I grundutförandet av FT&A modulen finns det inte något optimalt sätt att funktionellt 
hantera metadata och övrig textinformation i modellen. De funktioner som finns för 
hantering av denna typ av information har i sitt grundutförande svårigheter att uppfylla 
Scainas krav utan vidare utveckling. Ett arbetssätt att kringgå denna brist är att utveckla 
en fördefinierad startmodell där hantering av metadata och information, vilken 
representeras i ritningshuvudet på en 2D-ritning, strukturläggs via fördefinierade 
textnoter kopplade mot noder i modellträdet (kap.6.3, 6.4). En annan väg Scania kan gå är 
att utveckla funktioner i PDM-systemet för hantering av denna typ av information.   
 
För att göra modellen juridiskt bindande krävs elektroniskt handhavande av bland annat 
artikelns revisioner, status och signaturer. SAAB använder sig av en elektronisk stämpel, 
ursprungligen utvecklat av Boeing, för att uppfylla dessa krav. Volvo har utvecklat 
standarder för att säkerställa de juridiska aspekterna. Både SAAB och Volvo menar att 
det inledningsvis av deras 3D-kravsättningsprojekt funnits oro för hur de juridiska 
aspekterna med 3D-kravsättning skulle lösas. Men efter utredning av sakkunniga inom 
området har tillfredställande lösningar för problematiken framtagits. Exempel på juridisk 
frågeställning som framkommit i detta projekt är långtidslagring av 3D-kravsatta 
modeller. Denna problematik anser SAAB och Volvo kunna säkerställa sig mot genom 
nedsparning av säkerhetskopior. Detta på grund av att Dassault Systemes garanterar en 
bakåtkompabilitet på kommande versioner av deras produkter.    
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Nedan presenteras punkter som identifierats under projektet, vilka Scania är i behov av att 
klargöra i sitt vidare arbete mot att få 3D-modellen som informationsbärare. Punkterna är 
ett resultat av utvärderingen av FT&A modulens funktionalitet med avseende på Scanias 
nuvarande standarder och arbetssätt gällande kravsättning av produkter. 
 

• Referenspunktssystemet, uppläggspunkter och mätpunkter i FT&A modulen. 
Potentiell lösning med macros, likt det som görs för draftingmodulen i Catia V5 
eller vidareutveckling av lokala referenser.   

• Handhavande/skapande av juridiskt bindande dokument i elektronisk form/3D-
modellen. Klargörande av äganderätt, Enovias handhavande av FT&A 
information, revisionshantering, godkännande signaturer och spårbarhet av 
modeller.  

• Metadata och övrig textinformationshantering i 3D, upplägg och utseende. 
Företagsstandard för strukturering av information i 3D-modellen bör framtas. 

• Ändringsnoter i modellen. 
• Ökad användning/implementering av FT&A kompatibla produkter såsom Delmia 

för att på bättre sätt kunna nyttja FT&A informationen i nedströmsprocesser.  
• Visuellt utseende av 2D-ritningsunderlag genererat från en 3D-kravsatt modell. 

 
Förutom dessa punkter bör verksamheten informeras om 3D-kravsättning för att skapa 
kunskap och förståelse för vilka vinster ett införande av arbetssättet innebär. Information 
om vilken initial arbetsinsats som kommer krävas, i form av utbildning och utveckling av 
programvara, standarder och metoder, vid en implementering av arbetssätt bör också 
informeras. Det är ett nytt sätt att arbeta vilket medför en inledande skepticism till 
arbetssättet av många användare, därför är det viktigt att implementeringen får tid och 
resurser för att förankras i verksamheten. 
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8 Diskussion 
Det är viktigt att skapa en stark förankring i organisationen angående det nya tankesättet 
som uppstår med att arbeta med 3D-modellen som informationsbärare. Tankesättet i 
organisationen baserar sig i nuläget starkt på en 2D-dokumentering av information. Det 
kommer att behövas eldsjälar med stark tilltro till 3D-kravsättning både i ledning och 
produktionsled som äger viljan och orken att driva igenom en implementering. Initialt i 
3D-utvecklingen kommer det krävas resurser i form av tid för utbildning och utveckling 
av programvara, standarder och arbetsmetoder. Det gäller att visionen då är fast förankrad 
i verksamheten för att få den utvecklingstid som krävs för implementering av arbetssättet. 
Alla medverkande bör vara väl medvetna om vad arbetssättet är bra för och vilka vinster 
som erhålls efter genomförande.  
 
Det naturliga steget efter denna rapport anses vara att utföra ett pilotprojekt inom området 
3D-modellen som informationsbärare. Ett pilotprojekt är det bästa sättet för att mer exakt 
utröna vilka brister som finns i programvaran och vilka åtgärder som måste vidtas samt 
vilka och hur stora vinster som kan erhållas med arbetssättet. Pilotprojektet bör i största 
möjliga mån ske internt för att slippa inblandning av underleverantörer. Detta dels för att 
få ut så mycket förstahandsinformation som möjligt från projektets alla steg. Samt 
säkerställa att FT&A informationen används intakt utan behov av konvertering till ett 
neutralformat för en eventuell underleverantör, då dessa kanske inte har tillgång till Catia 
V5. I ett internt projekt kan även större flexibilitet mot befintliga ritningsstandarder 
tillåtas. SAAB och Volvo menar att det har varit genom deras pilotprojekt inom området 
som de upptäckt mycket av fördelarna med arbetssättet samt vilka utvecklingsbehov som 
finns i programvaran och arbetsmetodiken. Rekommenderade avdelningar på Scania att 
utföra ett pilotprojekt mot är antingen hytt, detta på grund av att hytt troligtvis är den 
avdelning där implementeringen av Catia V5 kommit längst samt att de har en stor del av 
tillverkningen internt. En annan avdelning som kan rekommenderas för ett pilotprojekt är 
motors prototyptillverkning, detta på grund av att de är lite som ett företag inom 
företaget. De tillverkar huvudsakligen sina egna artiklar samt att ett prototypprojekt kan 
vara friare än ett skarpt pilotprojekt mot befintliga produkter.   
 
Användandet av ritningsunderlag och utseendet på detta är ett ställningstagande som 
Scania måste ta. Ska en kravsatt 3D-modell följa samma ritningsstandarder som en 2D-
ritning eller ska standarderna revideras för att bättre anpassas för 3D-kravsättning. Detta 
har SAAB och Volvo gjort och är enligt författarna nödvändigt att göra för att bäst ta del 
av vinsterna med arbetssättet. Exempel på skillnader i arbetssätt inom 3D-kravsättning 
kontra 2D är utsättandet av mått. I en kravsatt 3D-modell bär modellen måtten vilket gör 
att generella mått i stor utsträckning kan användas, och endast enstaka mått som inte 
innefattas under den generella måttsättningen behövs läggas ut på modellen. Dock har 
Scania som krav att en kravsatt 3D-modell ska kunna gå att överföras till 2D-underlag, 
vilket finns möjlighet att göra i Catia V5, detta medför att måtten då måste sättas ut på 
modellen. Frågeställningen med måttsättning är när måtten ska sättas ut, från start i 
FT&A modulen eller ska konstruktören sätta ut mått när 3D-modellen ska publiceras eller 
när den överföras till 2D-ritningsunderlag.   
 
En annan del av frågeställningen kring överföringen av 3D-underlag till 2D-underlag är 
om underlaget visuellt ska se ut som en traditionell ritning. Det finns i Catia V5 två olika 
tillvägagångssätt för att överföra underlaget, antingen att genom drafting modulen hämta 
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in de måttsatta FT&A vyerna från modellen eller använda sig av skärmdumpar. Använder 
man sig av drafting modulen kan 3D-underlaget utseendemässigt transformeras till 
traditionellt ritningsunderlag vilket inte på samma sätt går att få genom skärmdumpar. 
Men om 3D-modellen är informationsbäraren kan det möjligtvis vara lämpligt att 2D-
underlag genererat från en 3D-kravsatt modell skiljer sig från ritningar med 2D-underlag 
som informationsbärare för att tydliggöra skillnaden. Utseende på ritningsfältet är ett 
exempel där visuell skillnad bör tillåtas för 3D överfört underlag. I FT&A modulen finns 
inte något fördefinierat ritningsfält. Ritningsfältsinformation får i nuläget läggas in som 
textnoter i modellen. Detta är ett område som bör utvecklas för att på ett strukturerat sätt 
säkerställa att all information följer med modellen. Enligt författarna kan man här gå två 
vägar: 

 
• Utveckla funktioner i PDM-systemet som hanterar denna typ av information. 

Informationen länkas till 3D från PDM-systemet och när modellen publiceras 
infogas informationen, länkarna klipps och informationen blir ”död”. 

• Utveckla startmodeller där obligatorisk information och metadata strukturerat 
läggs in via produktträdet, likt SAAB och Volvo. Informationen länkas från 
trädstrukturen till fördefinierade fält i form av textnoter i modellen.  

 
Ett arbetssätt för att komma runt problematiken med nedsparningen av FT&A 
information på sammanställnings nivå i Enovia är att arbeta mot en skeleton modell. 
Arbetssättet bygger på att en skeletonmodell av produkten fördefinieras, vilken håller 
interface kraven mellan de ingående artiklarna. När skeleton modellen kommer till 
konstruktören har denne en fördefinierad ram att arbeta inom, vilket medför att FT&A 
informationen endast behövs sparas ner i artikel nivå.  

8.1 Kritisk granskning 
Vid uppstartandet av projekt fanns en felaktig förutfattad mening hos författarna om 
ämnesområdets omfattning. Detta medförde att flertalet avgränsningar fick göras under 
projektets gång. Tidsbristen blev dock ändå en påtaglig faktor i projektets slutskede när 
förståelse uppstår och de inledande uppfattningarna kullkastas.  
 
De intervjuade personerna som medverkade gav värdefull information angående deras 
arbetsstruktur ifråga hur de arbetar med ritningsunderlaget. Retrospektivt inses att de 
intervjuade grupperna kunde vara mer spridda över hela spektrat av avdelningar. Insikten 
om att några avdelningar av olika anledningar inte talats med direkt bidrar till en brist i 
informationsunderlaget. Med hela spektrat intervjuat hade en mer konkret fastslagen bild 
kunnat utkristalliseras samtidigt som en djupare detaljkunskap kunnat inhämtas.  
 
I inledningsfasen av projektet genomfördes en litteraturstudie vilken behandlade det 
aktuella ämnesområdet. Problematiken med ett sådant nytt ämnesområde under 
utveckling som behandlas i denna rapport är att materialet som uppbringats inte är 
speciellt omfattande då det som publicerats inte specifikt beskriver det behandlade 
området. Den åtråvärda informationen som äskas finns vanligtvis hos andra företag som 
på grund av konkurrensaspekten kan ha svårt att, trots att viljan finns, delge sina resultat. 
De företag som besöktes hade intressanta och värdefulla åsikter och synpunkter vilket gav 
projektet mycket information och idéer om tänkbara arbetssätt. Dessa har skapat en 
klarare bild av vad som är möjligt att utföra med den befintliga tekniken och vad som är i 
annalkande. 
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9 Slutsatser   
Intervjuer och utvärdering av modulen FT&A ligger till grund för en rad 
rekommendationer om vad som behöver utvecklas och implementeras i programvaran för 
att vara användbart i större utbredning av Scania. En slutsats dragen från projektet är att 
3D-modellen med hjälp av FT&A modulen inte vid skrivande stund är mogen för att bli 
informationsbärare på Scania. Detta på grund av att viss funktionalitet i modulen saknas 
eller inte kommer upp i den standard som krävs, exempel på detta är 
referenspunktsystemet, nedsparning av FT&A informationen till Enovia och 
metadatahantering. Det finns även ett behov av utveckling av standarder inom 3D-
kravsättning innan arbetssättet i en bredare omfattning kan börja implementeras i 
organisationen.  
 
En annan slutsats dragen från projektet är att Scania bör fortsätta arbetet med att få 3D-
modellen som informationsbärare. Detta på grund av att det finns betydande tidsvinster 
att hämta för Scania med att få 3D-modellen till informationsbärare. I takt med att 
programvaror och standarder utvecklas inom området kommer det i konkurrens 
hänseende vara nödvändigt för Scania att ta till sig det nya arbetssättet. FT&A modulen 
underlättar framtagandet och förändringshantering av kravsättningsinformation genom 
dess funktionalitet och genom att informationen blir koncentrerad i modellen. Med FT&A 
kan även mer produktanpassat konstruktionsunderlag framtas. Detta bidrar till en 
effektivare PU-process vilket Scania på sikt måste ta del av. Tillverkningsindustrin är 
övertygad om att 3D-kravsättning är på väg in och kommer vara det framtida dominerade 
arbetssättet.  
 
Om Scania väljer att vänta med vidare utveckling av 3D-kravsättning är det viktigt att i de 
stora datasystemutvecklingsprojekten på Scania, Carina och MMT (Module Management 
Tools), tar hänsyn till 3D-kravsättning så man inte bygger in sig i en systemmiljö som 
inte kan hantera ett arbetssätt med 3D-modellen som informationsbärare. Det är även 
viktigt att man har en kontinuerlig god kännedom om hur utvecklingen inom området ser 
ut till exempel vilken ny FT&A funktionalitet kommande Catia V5 och 3DXML releaser 
innehåller. Detta för att underlätta en framtida implementering av 3D-kravsättning.  
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10 Rekommendationer för fortsatt arbete  
För fortsatt arbete med att implementera 3D-modellen som informationsbärare på Scania 
krävs att vissa delar som tagits upp i rapporten utvärderas samt utvecklas vidare.  
 
Ett område som är i behov av utveckling är standarder inom 3D-kravsättning, bland annat 
för juridiska aspekter med 3D-kravsättning såsom revisionshantering, signaturer, status 
och långtidslagring av modellen samt hur utseendet av 2D-underlag genererat från en 3D-
kravsatt modell visuella ska se ut. 
 
Ett ställningstagande Scania måste ta är hur de vill hantera metadata i modellen. I det 
enligt författarna ideala arbetet med modulen tas all metadata och övrig information som 
inte direkt har anknytning med mått eller toleranssättning hand om av PDM-systemet. 
Denna information länkas från PDM-systemet till fördefinierade noder i modellens 
strukturträd, endast vid behov läggs informationen ut i 3D-modellen. Ett annat 
tillvägagångssätt är att låta artikeln själv bära att metadata likt hur Volvo och SAAB 
arbetar.  
 
Det finns behov av utveckling av funktionella macros för FT&A modulen. Framförallt för 
referenspunktssystemet där författarna tror det enklast går att ta fram genom utveckling 
av lokala referenser samt för ändringsnoter. 
 
Nästa steg i utvecklingen mot att få 3D-modellen till informationsbärare på Scania anser 
författarna vara att starta upp ett pilotprojekt inom området. Som nämnts tidigare i 
rapporten är lämpliga avdelningar för ett sådant projekt hytt eller motorprototyp. 
Projektet bör i största mån ske internt då brister i programvara och standarder kan tas 
större överseende med samt att Scania då själva kan utveckla metoder som passar för sina 
datasystem och övergripande arbetssätt.  
 
För att underlätta utvecklingen av programvara, standarder, metoder med mera bör Scania 
försöka få tätare informationsutbyte med andra företag som antingen redan startat upp 
med 3D-kravsättning eller som är på gång med det. Exempel på sådana företag är bland 
annat de företag som behandlats i denna rapport, BAE Systems, Electrolux, SAAB 
Aerostructures och Volvo Cars IT. Detta för att få idéer om möjliga utvecklingsvägar 
samt undgå att göra samma misstag som redan gjorts av andra företag. Volvo lastvagnar 
är ett annat företag där ett samarbete med utveckling av likartade standarder för 3D-
kravsättning skulle vara önskvärt. Scania och Volvo lastvagnar sitter i detta avseende i 
likartade situationer, båda har Catia V5 och Enovia, båda har egenutvecklade datasystem 
för produktstrukturen samt att de delar flertalet underleverantörer med varandra. Ett 
samarbete de emellan inom detta område skulle enligt författarna gagna samtliga parter. 
Konkurrent situationen företagen emellan bör inte behöva ställa till problem inom detta 
område då det mer handlar om att tillsammans få en starkare position mot Dassault 
Systemes för utvecklingen av programvaran.                 
 
Slutligen bör även de områden som denna rapport avgränsat sig emot framförallt 
konvertering av FT&A information och viewers utredas vidare.
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Bilaga 1 
Frågor  
Inledningsfrågor 

• Hur mycket arbetar ni i 3D och hur ser arbetet med 3D ut hos era 
underleverantörer? Vilka tidsaspekter finns mellan order och leverans från 
era underleverantörer? 

• Vilka generella CATIA kunskaper finns hos era användare? Klarar man av 
att plocka fram relevant information från en part (FTA) i CATIA?  

 
 Ritningshanteringen i nuläget hos de olika avdelningarna, uppdateringar i 
ritningar osv. 
 

• Vilka steg utförs i arbetssättet med ritningar i nuläget? 
• Hur används krav/toleranser hos er (används generella eller toleranssätts 

varje del), vart kommer kraven ifrån, vem sätter dem? Följs det upp om 
kraven och toleranserna är relevanta? 

• Hur hanteras uppdateringar av ritningar? Ändras 3D-modellen eller bara 
ritningen? Är det någon skillnad i arbetssätt vid uppdateringar kontra 
nykonstruktion?  

• Vad i ett ritningshuvud måste vara med? Finns det information som inte är 
relevant med på en ritning? Vilken information vill ni ha ut från en 
ritning?  

• Vilka ska läsa ritningen? Vad måste de kunna se? 
 

 
Arbetssättet (nuvarande metod) 

• Hur skulle måttsättning i 3D kunna förbättra arbetet hos er? (Tidsmässigt, 
uppdateringar av ritningar, simuleringar, ev. nackdelar osv.) 

• Hur tror ni uppkomsten av toleranser tidigare kan påverka/förbättra arbetet 
inom simulering, beredning, produktion i er närhet? 

• När i utvecklingsprocessen av en ny eller modifierad part börjar man 
simuleringstesta den i dagsläget? (innan eller efter kravsättning) 

• Hur pass stora förändringar skulle behövas för att de berörda på er 
avdelning ska kunna använda ett 3D verktyg fullt ut? (läsa ritningar i 3D) 

 
Övergripande förbättringar med 3D, stora aspekter, potential? 

• Specifika problem som ni kan se tänkas uppkomma med 3D-måttsättning? 
(Övergång, säkerhet osv.) 

• Fördelar att arbeta med 3D vid nykonstruktion av part eller geometri 
jämfört med uppdatering av ritning. (är det någon skillnad?) 

 
Hur koordinatsystemen används, positioneras parten i sista led?  

• När sker positioneringen av en part oss er? 
• Ser ni någon fördel/nackdel med FTA inom positioneringshantering



 
 

Bilaga 2  
Ritningens Workflow på Scania 
 
Nedan beskrivs kortfattat hur ritningens workflow ser ut på scania i nuläget (figur 1). 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Design 

Review 1 

Review 2 

Review 3 Approver Arkiv 

 Figur 1 Flödeskarta för ritningen i Scanias ritningsarkiv ModArc.  
 
Det finns fyra olika statusbegrepp för produktbeskrivande dokumentation på Scania. Dessa fyra är 
(Scaniastandard 1888): 
 

• R – Restriktiv tillämpar 
• P – Preliminär för serieproduktion 
• PR – Preliminär för serieproduktion och restriktivt tillämpbar 
• S – Seriegodkänd 
 

Workflowet inleds med att en konstruktör eller designer, om artikeln påverkar Scanias 
designuttryck, tilldelas ett ECO- nummer, Engineering Change Order, vilket är ett arbetsnummer 
för artikeln där all information om artikeln kopplas till. Artikeln sparas inledningsvis ner som R-
Status i MODARC. I R- Status har artikeln fått ett ECO och grovt positionerats i produkten.       
   
Nästa steg av workflowet är konstruktionsgranskning (Review 1) där artikeln dimensioner 
kontrolleras. Detta görs av en annan konstruktör eller chefen i gruppen, ritningen uppnår efter 
kontrollen P- Status. Standardgranskning (Review 2) är nästa steg i processen. Här kontrolleras att 
artikeln är kravsatt på rätt sätt. Detta kontrolleras oftast av grupp eller avdelningschefen, ritningen 
uppnår efter kontrollen PR- Status. När artikeln uppnått PR- Status kan prototyper och verktyg för 
artikeln beställas. Review 1 och 2 kan ske vid samma tillfälle tex vid modifiering av befintlig 
artikel, vilket gör att man kan se dem som ett steg i workflowet.        
 
Normgranskning (Review 3) är den slutliga granskningen av ritningen. Här skall ritningen 
noggrant kontrolleras att mått och kravsättningen stämmer enligt Scania standarder. Denna 
kontroll görs av en speciellt utsedd person på varje avdelning. Innan ritningen övergår till S- 
status, produktionsstatus, skall en approver godkänna den. Approvern kontrollerar att ritningen har 
granskats av rätt reviewer för att byta status. S-status ritningar tas säkerhetskopior på och sparas i 
långtidslagringsarkiv. 
 
När en artikel sparats ner i Modarc hämtas den ut från arkivet när arbete på artikeln sker. 
Ändringar på ritningen markeras med ändringsnoter. Artikeln sparas ner i arkivet med 
ändringsnoterna efter ändringar. När artikeln byter status tas ändringsnoterna från föregående 
status bort från ritningen. Den senast revisionen av föregående status sparas i Modarc för att 
behålla hela artikelns historik. På S-status ritningar krävs ett nytt ECO-nummer för varje 
ändringsnot. 
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