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Sammanfattning 
Inom avdelningen NE (Powertrain Control System) utvecklas styrsystem till drivlinan och på 
gruppen NEVT (Test coordination and support) följs styrsystemens kvalitet upp. För att validera 
att hög kvalitet är uppnådd testas mjukvaror i lastbil och buss, både i fält med externa chaufförer 
samt i egen regi. För att veta om mjukvaran är av rätt kvalitet ställs olika krav och det finns ett 
acceptanskriterium som bör uppfyllas. Dagens acceptanskriterium mäter antal km/felkod, men är 
svåruppnåeligt. Arbetet att följa upp kriteriet sköts huvudsakligen manuellt samtidigt som det är 
svårt att överblicka och kunna göra jämförelser mellan olika projekt och i tiden. Det finns behov 
av nya acceptanskriterier och tillvägagångssätt för att följa upp och analysera resultatet från dem. 
Examensarbetet har till syfte att utvärdera och följa upp existerande acceptanskriterier samt att ta 
fram förslag på nya acceptanskriterier som krävs för att möjliggöra en kvalitetssäkrad 
uppföljning av styrsystemen. Vidare ska en metod utarbetas för att beskriva hur hanteringen runt 
uppföljningen av acceptanskriterierna bör ske på ett systematiskt och strukturerat sätt.  
Det finns knapp information kring området acceptanstestning av drivlinestyrsystem och den 
främsta informationen erhölls via interna intervjuer på Scania i Södertälje. En litteraturstudie 
genomfördes också för att erhålla generell kunskap kring mjukvaruutveckling. Den insamlade 
informationen bearbetades och analyserades för att sedan leda till preliminära resultat. För att 
förankra och få feedback på dessa resultat hölls en workshop. Efter detta utvärderades de 
preliminära resultaten och förfinades, vilket ledde till slutresultatet. Slutligen verifierades 
slutresultatet i ett pilotprojekt på Scania för att se att acceptanskriterierna var uppnåeliga och 
metoden var väl utformad.  
Slutresultatet innefattar  

• Två acceptanskriterier för felkoder som utgått från det gamla acceptanskriteriet för 
km/felkod och ett justerat räknesätt för felkoder som innebär, en uppdelning så att olika 
klasser av felkoder involveras samt nya acceptansnivåer för kriterierna. 

• Ett acceptanskriterium för körbarhet med ett minimivärde och ett lägsta acceptabla 
medelvärde för körbarhetsbetyg som mäts via formulär med en subjektiv skala.  

• En metod för uppföljning och analys av acceptanskriterierna.  
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Abstract 
The division NE (Powertrain Control System) at Scania develops powertrain control systems and 
the group NEVT (Test coordination and support) within NE is responsible for the follow-up and 
quality checking of these systems. To validate the systems, these are test-driven in trucks and 
buses, both in field tests by external customers and internally, by Scania-employed drivers. To 
assure a high quality, several demands and one specific criteria must be met for acceptance. The 
current acceptance criteria measures driving distance per fault code (km/Dtc) but is set quite high 
and is difficult to pass. The follow-up of the acceptance criteria is done manually and it is also 
hard to get a clear overview of different projects and be able to measure and compare them. 
Therefore, there is a need for new acceptance criteria and new means for analysis and follow-up 
of project results and criteria. The aim of this thesis is to evaluate and do a follow-up of the 
current acceptance criterion. Furthermore, it aims to generate propositions for new acceptance 
criteria which can assure a quality assured follow-up of the powertrain control systems. In 
addition, a method for describing a systematic, structured work flow for following up future 
acceptance criteria is to be developed.  
A literature study was conducted to gather general information concerning software 
development. However, information on acceptance testing for powertrain control systems is 
scarce and most of the data needed for the research was therefore gathered internally via 
interviews at Scania Södertälje. The data was then analyzed and developed into primary results. 
Following the data analysis, the primary results were presented in a workshop for feedback. The 
primary results were then evaluated and refined into final results. Lastly, the final results were 
put through a pilot project at Scania to verify their level of accuracy and to assure that the 
developed method for follow-up was working properly. 
The final results include: 

• Two new acceptance criteria concerning fault codes, based on statistics from the current 
criterion as well as a new way of counting fault codes and new acceptance levels for the 
criterion. 

• An acceptance criterion for drivability, including a minimum value and a lowest 
acceptable value for drivability scores, measured through the use of subjective scales. 

• A method for follow-up and analysis of the acceptance criteria. 

 



 
Förord och Tack till 
Examensarbetet har utförts vid Institutionen för Integrerad produktutveckling vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm och i samarbete med Scania AB i Södertälje. Examensarbetet 
utgör de sista 30 högskolepoängen av vår civilingenjörsutbildning Design och 
Produktframtagning. Det har varit mycket intressant och givande att arbeta på Scania och vi har 
fått många lärdomar som vi tar med oss ut i arbetslivet. 
 
Under dessa 20 veckor har vi kommit i kontakt med en stor mängd människor som bidragit 
mycket till vårt arbete. Vi vill passa på att tacka alla personer som ställt upp med sin tid och delat 
med sig av värdefull information på intervjuer och i workshopen. 
 
 
Särskilda tack riktas till: 
 
vår handledare på Scania, Daniel Axelsson, som varit med under examensarbetets gång och hela 
tiden med ett glatt humör och med en glimt i ögat rådgivit och väglett oss i rätt riktning, 
 
vår handledare på KTH, Jenny Janhager, som under arbetets gång har tagit sig tid att svara på 
alla våra frågor och bidragit med värdefull feedback, 
 
vår gruppchef på Scania, Elenor Vilu, som tagit sig tid att diskutera viktiga frågor och uppmanat 
oss att stå på oss och driva våra åsikter, 
 
Malin Frylmark på Scania, för att ha tagit sig tid att läsa och kommentera rapporten, 
 
gruppen NEVT på Scania, för att under hela arbetets gång ha bidragit till en god stämning och 
fått oss att känna oss delaktiga i avdelningens arbete, 
 
våra opponenter, Sofia Nylén och Adeliina Aho Tarkka, för att ha gett oss värdefulla åsikter om 
vår rapport och vår presentation samt goda diskussioner under arbetets gång,  
 
Thomas Ekvall på Prognoscentret AB, för att ha bidragit med information om statistiska 
uträkningar  
 
samt Alan MacDonald på Scania, för att vi fick köra lastbil med honom. 
 
 
 

Södertälje, 
2010-08-25 

 
Sandra Birgersson  Leif Söderlund 

  

 



 
Ordlista 
DTC – Diagnostic Trouble Code. Felkod som ger information om mjuk- eller hårvarufel. 
FRAS – Ärendehanteringssystem som andra avdelningar använder för att skicka ärenden till 
avdelningen NE. 
EMS – Engine management system, styrsystem för motorn.  
GMS – Gear management system, styrsystem för växellådan.  
Eventum – avdelningen NE:s ärendehanteringssystem.  
FQ – Field Quality. Denna form av ärenden bedrivs i den röda utvecklingspilen. 
FT – Field Test eller fältprov, lastbilen lånas ut till kund för att validera dess funktioner.  
INTE – Internal Error, fel som utvecklare själva byggt in för att kontrollera funktioner. 
LP – Långtidsprov, fordonet körs på Scanias provbanor med erfarna förare. Projektorganisation -  
Retarder – tillsatsbroms som hjälper de vanliga bromsarna att sakta ned. 
SOP – Start of Production, produktionsstart, en förberedande start för att kontrollera hur 
produktionen fungerar i full skala.  
Styrsystem – komplett mjukvara som styr hårdvara. 
SW – Software, mjukvara, program eller instruktioner till en dator, i detta fall en styrenhet.  
Tillsatsbroms – broms som hjälper de vanliga bromsarna att sakta ned. 
VOR – Vehicle Off Road, tillfälle då lastbilen tvingas till oplanerat stopp. 
WW – konfidentiellt värde för lägsta acceptabla medelbetyg från fältprov för körbarhet. 
ZZ – konfidentiellt värde. Inga betyg under detta värde får förekomma i fältprov vid 
körbarhetsutvärdering.  
XX – konfidentiellt värde på acceptansnivå för felkodsklasser Dtc0-2. 
YY – konfidentiellt värde på acceptansnivå för felkodsklasser Dtc0-3. 
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1. Introduktion  
I detta kapitel introduceras det bakomliggande problemet och syftet till examensarbetet. Vidare 
presenteras de metoder och tillvägagångssätt som legat till grund för arbetsgången.  

1.1 Problembakgrund  
Inom avdelningen NE (Powertrain Control System) utvecklas styrsystem till drivlinan, på 
gruppen NEVT (Test coordination and support) följs kvaliteten på styrsystemen upp. Det är av 
yttersta vikt att de styrsystem som utvecklas har rätt funktionalitet, är trafiksäkra samt av högsta 
kvalitet. För att uppnå detta valideras mjukvaror i lastbil och buss, både i fält med externa 
chaufförer samt i egen regi. För att veta om mjukvaran är av rätt kvalitet ställs olika krav och 
acceptanskriterier som bör vara uppfyllda. Arbetet att följa upp kriterierna sköts idag 
huvudsakligen manuellt samtidigt som det är svårt att överblicka och kunna göra jämförelser 
mellan olika projekt och över tidsramar. (Scania, 2010)  
Innan gruppen NEVT bildades fanns ingen uppföljning och statistik för felkoder i samma 
utsträckning som idag. Det gör att det inte finns mycket äldre data att jämföra med. Behovet för 
att mäta på samma sätt är stort och det är viktigt att ett system byggs upp för att påbörja en 
insamling av data för att i framtiden ha en källa till statistik. (Interndokument, Uppföljning av 
fältprov inom NE, 2009) 
Det finns behov av nya acceptanskriterier och tillvägagångssätt för att följa upp och analysera 
resultatet från dem. Att tillgodose behoven skulle ge en kvalitetssäkrad uppföljning av 
drivlinestyrsystemet. Problemet ses ur Scanias synvinkel, främst för gruppen NEVT som 
koordinerar fältprov (validerande prov som utförs av slutkund, se mer i avsnitt 3.5).  

1.2 Syfte  
Examensarbetet har till syfte att utvärdera och följa upp existerande acceptanskriterier samt ta 
fram förslag på nya som krävs för att möjliggöra en kvalitetssäkrad uppföljning av styrsystemen. 
Vidare ska en metod utarbetas för att beskriva hur hanteringen runt uppföljningen av 
acceptanskriterierna bör ske på ett systematiskt och strukturerat sätt.  
Uppgiften omfattar följande: 

• utvärdering av existerande acceptanskriterier samt vid behov formulering av nya, 

• urval av ett lämpligt pilotprojekt,  

• koppling av acceptanskriterier för projekt mot respektive delprov och fordon,  

• framtagning av en metod för uppföljning och dokumentation av acceptanskriterierna,  

• utvärdering av utformningen av de frågeformulär som idag används för utvärdering av 
prov, både utifrån förarens och provkoordinatorns användarperspektiv,  

• framtagning av en metod för att hantera dessa formulär på ett enkelt och tidsoptimerat 
sätt, 

• framtagning av en metod för att koppla resultatet från frågeformulären mot olika projekt.  

1.3 Avgränsningar  
Arbetet var koncentrerat till gruppen NEVT men berörde även andra grupper på Scania. Ingen 
utveckling av exempel för formulär för körbarhet genomfördes. Fokus låg ej på tidigare stadier 
av utvecklingen utan var koncentrerade till de sista stadierna. Ingen fokus fanns heller på fel som 
berörde hårdvarukomponenter som tillhör avdelningen NE. 
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1.4 Mål  
Examensarbetets mål delades upp i två delar; ett effektmål och ett projektmål. Dessa redovisas 
nedan: 

1.4.1 Effektmål 
Effektmålet definierades som den önskade effekt som examensarbetets resultat ska ha. Detta är 
att ”underlätta en kvalitetssäkrad uppföljning av styrsystem för drivlinan”.  

1.4.2 Projektmål 
Projektmålet definierades som målet för vad resultatet ska innehålla. Ingående i detta finns 
följande: utvärdering av det befintliga kriteriet för felkoder samt identifiering av eventuellt 
behov av nya kriterier. Vidare även utveckling av en metod för en kvalitetssäkrad analys och 
förenklad uppföljning av acceptanskriterierna. 

1.5 Metod  
Examensarbetet var av kvalitativ art och hade en tolkande ansats. Examensarbetet följde 
strukturen i Figur 1 nedan:  
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Figur 1. Illustration av metod och resultat 

1.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien innefattade bland annat grundläggande teknisk teori, kravhantering, 
intervjuteknik, acceptanstestning, mjukvaruutveckling, betygsskalor, användarvänlighet vid 
utveckling av frågeformulär och statistik. 
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1.5.2 Val av undersökningsupplägg 
Intervjuer och observationer användes som de främsta metoderna för informationsinsamling. 
Både primär- och sekundärdata undersöktes och intervjupersoner valdes utifrån tips och 
ämneskunskap. De intervjuade personerna hade bred kunskapsbas inom det undersökta området. 
Intervjupersonernas befattning inom Scania varierade från yrkesförare till avdelningschefer.  
1.5.3 Intervjuer 
Intervjuer av både strukturerad och ostrukturerad art genomfördes med olika personer inom 
företaget.  Vidare varierade intervjuernas längd samt deras grad av formalitet (se Bilaga 1 för 
komplett lista över genomförda intervjuer). 
Intervjustudien inleddes med öppna intervjuer för att få förförståelse om hur hård- och 
mjukvarusystem är strukturerade, vad olika interna beteckningar betyder, hur arbetet på NE 
fungerar generellt, vilka avdelningar som har ansvar för vad, var acceptanstestning passar in, hur 
berörda avdelningar ser på acceptanstestning, hur processer för mjukvaruutveckling ser ut och 
tas fram, hur långtidsprov (verifierande prov som utförs internt på Scania, se mer i avsnitt 3.4) 
och fältprov fungerar, med mera. Inför merparten av intervjuerna skapades en intervjuplan med 
ibland öppna och ibland riktade frågor, beroende på intervjuns art. Inför vissa informella samtal 
hoppades denna helt över, då dessa var av så pass öppen art att den inte ansågs behövas. 
Därefter följde mer riktade, men fortfarande öppna intervjuer med fördefinierade frågeområden 
för att sedan gå mer in mot det halvstrukturerade och jämförande hållet med både fasta och 
öppna frågor. Eftersom två intervjuare fanns närvarande fördes noggranna anteckningar under 
intervjuerna. Intervjuerna spelades även in och vid de tillfällen det tycktes nödvändigt med ett 
komplement till anteckningarna transkriberades intervjuerna för att vidare kunna analysera 
informationen. 

1.5.4 Precisering av problem 
Efter informationsinsamlingen var det möjligt att precisera problemet. Det fanns behov av en 
omformulering av det befintliga acceptanskriteriet för felkoder samt ett helt nytt 
acceptanskriterium för körbarhet, eller mer precist: 
för felkoder 

1) En analys av vilka klasser som bör ingå i kriteriet och hur felkoderna ska räknas behöver 
genomföras.  
2) Befintlig statistik bör undersökas.  
3) Ett rimligt målvärde för km/felkod bör uppskattas.  
4) En guide/metod för arbetssätt med felkodskriteriet bör tas fram. 
för körbarhet 

1) En ny målsättning för körbarhetsmål bör tas fram. 
2) En metod för arbetssätt med körbarhetskriteriet behövs.  

1.5.5 Workshop 
Utöver intervjuerna genomfördes en workshop med ett tiotal deltagare från olika grupper och 
avdelningar, i huvudsak för att förankra delresultaten men även för att få feedback på dessa. 
Att planera och utföra en workshop kräver mycket förberedande arbete för att uppfylla syftet. 
Enligt Mindtools.com (2010) är det viktigt att innan en workshop i det första steget tänka på 
målet och vad som egentligen ska fås ut av tillfället. Utan en klar målbild är det svårt att styra 
mot något. Vidare är det viktigt att i förväg välja ut rätt antal deltagare samt ha en passande 
blandning kompetenser och en lämplig lokal för att kunna uppfylla målet. För problemlösande 
syften rekommenderas det att inte fler än cirka 10 deltagare ingår i en workshop. I nästa steg bör 
det finnas en planering med en god dagordning med väldefinierade huvudpunkter, förberedda 
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passande visuella hjälpmedel samt avsatta tidpunkter under workshopen för diskussioner. 
Förberedelsen avslutas sedan med en plan över hur resultaten bör följas upp och hur resultaten 
förmedlas till de övriga deltagarna (Mindtools, 2010). 
Den viktigaste nyckelpersonen under workshopen är ”facilitatorn” (från engelskans facilitate 
som betyder underlätta). Mindtools (2010)  trycker på att en bra facilitator kan avgöra skillnaden 
mellan succé och misslyckande. En av de viktigaste egenskaperna för facilitatorn att besitta är 
objektivitet. Vidare påpekas att denne bör ha en bred bas av kunskaper, exempelvis inom 
problemlösning, beslutsfattande, gruppledning och kommunikation. Facilitatorns huvuduppgift 
är att skapa en god miljö och guida gruppen igenom en process så att gemensamma slutsatser 
kan dras och leda till goda resultat. Vidare bör facilitatorn se till att allt dokumenteras så att 
resultatet kan analyseras efter workshopen. (Mindtools, 2010) 

1.5.6 Ny metod 
Efter intervjuerna och workshopen utvecklades en ny metod för att följa upp acceptanskriterier 
och riktlinjer för att utveckla frågeformulär. Till en början studerades och utvärderades dagens 
frågeformulär och sedan intervjuades förare och provkoordinatorer för att ge sin syn på dagens 
formulär.  
Den nya metoden innehåller ett strukturerat arbetssätt för hela acceptanstestningsprocessen, från 
framtagning av acceptanskriterier till analys och eventuellt godkännande av dessa.  

1.5.7 Pilotprojekt 
Med hjälp av ett pilotprojekt, i detta fall ett motorprojekt rörande emissionslagkrav, var det 
möjligt att utvärdera de slutgiltiga förslagen till de nya acceptanskriterierna mot ett reellt projekt. 
Data samlades från felkodsdatabasen och analyserades enligt den nya metoden. Utifrån detta 
pilotprojekt var det sedan möjligt att utvärdera de nya acceptanskriterierna samt testa den nya 
metoden för att analysera dessa.  

1.5.8 Bearbetning och analys 
Resultat från intervjuer och litteraturstudien samlades och analyserades för att sedan användas 
vid utvärderingen och utvecklingen av acceptanskriterierna. Pilotprojektet gav reellt data att 
använda mot acceptanskriterierna och för att utvärdera metoden för både insamling, analysering 
och bedömning av data.  
Direkt efter varje intervju gjorde en slags primär analys av resultatet genom en diskussion mellan 
författarna, där viktiga punkter lyftes upp och resonerades kring. De inledande intervjuerna, med 
huvudsyftet att få förståelse analyserades dock inte lika noggrant.  
Efter alla intervjuernas genomförande gjordes en mer detaljerad datareduktion genom att viss 
information kodades och analyserades, samt i somliga fall också presenterades i tabeller för att 
lättare visualisera samband och trender, likt en datapresentation. Vidare har 
intervjusammanfattningar skrivits som löpande text.  
Genom analys av reducerade data söktes sedan slutsatser i form av olika mönster i 
respondenternas svar. Under analysen kontrollerades också hela tiden var det fanns luckor i 
resultaten och hur dessa skulle kunna täckas upp. 

1.5.9 Rapportering 
I resultatet finns företagskänsliga värden och statistik, resultatet redovisas därför i form av dels 
en offentlig rapport som trycks på KTH men av sekretesskäl även en rapport med fullständigt 
resultat som enbart redovisas för Scania. De kriterier, mallar och metoder som tagits fram som 
del av resultatet redovisas endast på Scania.  
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1.6 Intervjuteknik  

1.6.1 Syftet med intervjuer 
Tidigt i litteraturstudien beslutades det att information i huvudsak måste insamlas via intern 
dokumentation samt genom att utföra interna intervjuer. Ljungar (2008) uttrycker det som att: 

”[…] Intervjun är dock nödvändig om det inte går att få fram information 
på något annat sätt. […]är detta som är den kvalitativa intervjuns yttersta 

syfte, nämligen att få fram ny information om något fenomen.”  

1.6.2 Olika former av intervjuer 
En intervju delas in i fyra olika former; öppen, öppen och riktad, halvstrukturerad samt 
strukturerad. Dessa olika former har alla olika karaktär, utgångspunkt, frågeställning kontext, 
upplägg och analys. Vilken som väljs beror till stor del på vad som är målet med intervjun enligt 
Tabell 1 nedan (Sallnäs, 2007). 
 

Tabell 1. Olika intervjuformer med större grad av standardisering åt höger (Sallnäs, 2007) 
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1.6.3 Kvalitativ eller kvantitativ forskning  
Forskning delas traditionellt sett in i två distinkta typer; kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ 
forskning utförs i huvudsak när syftet är att ta reda på varför en viss individ gör någonting och 
för att bilda sig en uppfattning om vad som är viktigt för vissa individer och varför. (Robson, 
1993 och Ragin, 1987 genom Bäckmar, 2000). Kvale (1983) definierar en kvalitativ intervju 
som:  

”En intervju, vars syfte är att samla in beskrivningar av respondenters 
livsvärd med avseende på tolkningen av meningen av det beskrivna 

fenomenet.”

Kvalitativa undersökningar kan vara observationer, intervjuer eller analys av skrivna dokument. 
Deras validitet och reliabilitet beror till stor del av vilken metod som använts, hur känslig 
undersökningen är och hur utbildad utvärderaren är. En fördel med kvalitativ data är att den ofta 
ger detaljerad data från en mer specifik situation. (Robson, 1993 och Ragin, 1987 genom 
Bäckmar, 2000). Utvärderingar som lämpar sig bra för kvalitativa metoder är exempelvis 
processutvärderingar som behöver detaljerade beskrivningar som kan baseras på intervjuer eller 
observationer (Patton, 1987). 
Syftet med kvantitativ forskning kan vara att undersöka hur många människor i en population 
som har samma åsikter eller kännetecken och ge precisa, faktamässiga data som underlag. 
(Robson, 1993 och Ragin, 1987 genom Bäckmar, 2000).  

1.6.4 Olika typer av intervjuer 
Förutom redan nämnda sorters och former av intervjuer, delas intervjuer också in i tre olika så 
kallade intressetyper, som definierar vad intervjuaren vill ha reda på. Den första typen är den 
explorativa (upptäckande) typen som används när intervjuaren saknar förkunskaper. Den andra 
typen kallas för deskriptiv (beskrivande) och används när intervjuaren har viss explorativ 
kunskap. Den sista typen är explanativ (förklarande) och används när intervjuaren har deskriptiv 
kunskap, men söker orsaks- och kausalitetsförklaringar (Görloff 2010). 

1.6.5 Intervjuplanen 
För att minska effekten av att intervjuarens forna erfarenheter påverkar respondentens svar ska 
en intervjuplan (ibland kallad för intervjuguide) utformas inför varje intervju. Denna ska 
definiera ramverket för intervjun och ska delas ut till respondenten. Att ha en väl definierad 
intervjuplan har en fördel i att mindre efterarbete krävs (Lantz och  Jacobsen genom Jonsson, 
2009). 
Innehållet i en intervjuplan ska grovt beskrivet innefatta: vem eller vilka som intervjuar och vem 
som är respondent(er) samt deras inbördes relation, var intervjun ska ske och vilka resurser som 
finns tillgängliga där, vilken tid på dagen intervjun ska ske samt dess uppskattade tidsåtgång, 
intervjuns syfte, upplägg och bakgrundsfakta, vilka frågor som ska ställas, hur intervjun ska 
dokumenteras, hur etniska frågor ska behandlas samt information om förväntat resultat och hur 
eventuell återkoppling ska ske (Lantz och Jacobsen genom Jonsson, 2009). 

1.6.6 Formulering av intervjufrågor 
Oavsett hur många intervjuteorier det finns så är de flesta eniga om att ”som man frågar får man 
svar”, det vill säga att det är frågornas utformning som definierar kvaliteten på svaret. Det finns 
ett antal kriterier som bör iakttas vid formulering av frågor. Bland dessa kriterier ingår att aldrig 
ställa två frågor i en fråga, att undvika hypotetiska frågor och frågor som kan besvaras med ”ja” 
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eller ”nej”, att balansera antal frågor och intervjutid samt att undvika känsliga frågor och frågor 
som inte hör till området eller avslöjar intervjuarens värderingar (Sallnäs, 2007). 
Vidare ska alla frågor formuleras kort och konkret och ledande frågor får aldrig förekomma. 
Skälet till att ledande frågor aldrig får förekomma är att dessa styr in respondenten till att svara 
så att det passar frågeställningen, vilket i sin tur resulterar i reducerad validitet och 
vetenskaplighet (Ljungar, 2008). 

1.6.7 Intervjuns genomförande  
Under själva intervjuns genomförande finns ett antal saker att tänka på. Till att börja med ska 
intervjuaren tänka på praktiska saker som att sitta i 90 graders vinkel till respondenten, välja ett 
ostört rum, stänga av telefoner och så vidare. Enligt Sallnäs är en av de viktigaste sakerna att 
tänka på att förhålla sig objektivt till allt och bortse från sig själv, sina egna känslor, 
referensramar och tidigare kunskaper och erfarenheter (Sallnäs, 2007). 
Kvale (1996) påpekar i kontrast till Sallnäs att ordet ”objektivitet” måste definieras och menar att 
man i själva verket inte alls kan kalla en kvalitativ intervju varken för rent subjektiv eller rent 
objektiv. Att uppnå exakt samma resultat från flera intervjuer i rad med samma respondent går 
knappast, men med samma intervjuguide och teknik kan snarlikt resultat fås. Han menar att med 
objektivitet definierad som ”subjektivt medhåll från båda parter”, så är kvalitativa intervjuer den 
mest objektiva metod som finns, då de faktiskt speglar och känner av respondentens alla signaler 
och åsikter.  
Avslutningsvis bör inte respondenten påverkas genom att intervjuaren visar gillande eller 
ogillande till dennes åsikt. Intervjuaren bör också kunna tillåta tystnad, avbryta och gå vidare, 
eller ta paus för att diskutera speciella svårigheter (Sallnäs, 2007). 

1.6.8 Analys 
Det sista steget som bör utföras i en intervjuprocess är att efter intervjun analysera insamlat data. 
En överblick över en intervjuprocess illustreras i Figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2. Arbetsprocess vid analys av intervjudata (Sallnäs, 2007) 

 

1.7 Scania och NEVT 

1.7.1 Bakgrund Scania 
Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, förkortat Vabis, bildades i början av 1891 och tillverkade 
till en början järnvägsvagnar. Företaget utvecklades och tillverkade senare även bilar och 
lastbilar. Enligt Scanias hemsida (2009) beskrivs företaget enligt nedan:  
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”Idag är Scania en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri 
och marinmotorer. Dessutom tillhandahåller och säljer företaget ett stort 

utbud av tjänsterelaterade produkter och finansiella tjänster.”

1900 bildades Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö som tillverkade cyklar. Även detta 
företag utvecklades till att börja tillverka bilar och lastbilar. 1911 gick Scania och Vabis ihop och 
fortsatte tillverka lastbilar, bilar och startade produktion av bussar. 1934 redovisade Scania sina 
sista röda siffror. Scania har mer än 35 000 anställda och är verksam i ca 100 länder i Europa, 
Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Produktionen sker i Europa och Latinamerika 
(Scania, 2009). 
Scanias tre kärnvärden är: kunden först, respekt för individen och kvalitet. Dessa kärnvärden 
utgör grunden i Scanias kultur, ledarskap och framgång. Scania arbetar med ett modulärt 
produktsystem som gör det möjligt att skräddarsy fordon utifrån kundens specifika 
transportbehov. Det finns en mängd huvudkomponenter och tillsammans med det modulära 
produktsystemet kan det göras en mängd anpassningar samtidigt som produktutveckling, 
produktion och reservdelshantering hålls ned (Scania, 2009).  

1.7.2 NEVT 
Examensarbetet utfördes på gruppen NEVT (Testning och utveckling av mjukvara till drivlinan) 
som hör till avdelningen NE (Powertrain Control System). Här arbetar provkoordinatorer, 
testingenjörer, mekaniker och en delåkeriägare. Gruppen NEVT arbetar med koordinering av 
tester i helbil, funktionstest och säkerhetstest i fordon, support för mjukvaror EMS/GMS, 
felkods- och avvikelseuppföljning, felsökning samt tillhandahåller mekaniker för avdelningen 
NE (Scania, 2010).  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel förklaras teori som är viktig inom mjukvaruutveckling, acceptanstestning, 
utveckling av frågeformulär samt till viss del körbarhet för drivlinan. Kapitlet syftar till att lägga 
en teoretisk grund med de nödvändiga fakta som finns inom området.  

2.1 Grundläggande teknisk teori  

2.1.1 Lastbilen  
En lastbil är för många den klassiska hytten kopplad till någon form av släp. Detta stämmer 
förvisso, men det finns flera olika typer av lastbilar. På Scania delas dessa upp i 
fjärrtransportbilar, distributionsfordon, anläggningsfordon samt specialfordon. 
Fjärrtransportbilarna delas också upp i underkategorier: volymlastfordon, temperaturreglerade 
fordon, fordonstransporter m fl. Utöver dessa lastbilstyper finns även olika sorters bussar, från 
stadsbussar till intercity- och turistbussar (Scania, 2010). 

2.1.2 Komponenter  
En lastbil kan grovt sett delas upp i fyra huvudkomponenter: hytt, motor, växellåda och chassi. 
Dessa huvudkomponenter kan i sin tur delas upp i flera underkomponenter, för chassits del i 
axelkonfiguration, upphängning och ram m fl (Scania, 2010). 

2.1.3 Drivlinan  
Drivlinan är ett annat namn för alla de komponenter som driver ett motorfordon. I dessa ingår 
motor, koppling, växellåda och axlar (Scania, 2010). 

2.1.4 Mjukvara i lastbilen 
Allt fler produkter i ett modernt samhälle styrs av ett samspel mellan elektronik samt datorer och 
dess mjukvara, till exempel mobiltelefoner, trafiksignaler, diskmaskiner - och lastbilar. I en 
lastbil styrs i princip allt av datorer, från motorstyrning och växlingar till klimatkontroll och 
ljudsystem. Mjukvaran skulle generellt sett kunna liknas vid en mänsklig hjärna; för exempelvis 
en diskmaskin är det mjukvaran som bestämmer temperatur, vattenflöde, torktid och så vidare. I 
en lastbil är det mjukvaran som bland annat bestämmer hur gaspådraget blir när gaspedalen 
trycks ned. En del av mjukvaran är inköpt som färdig produkt och en del är producerad internt på 
Scania. Förutom att utveckla mjukvaran bör den även testas noggrant, vilket tas upp mer i kapitel 
3 (Interndokument, Scania kurs ECU-system: Programvara i fordonsburna styrsystem). För 
drivlinestyrsystemet på Scania benämns mjukvaran till motorn EMS, mjukvaran till växellåda 
GMS och efterbehandlingssystemet EEC. Nedan ses i Figur 3 en komplett drivlina till en lastbil. 
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Figur 3. Drivlina till lastbil (Scania, 2010) 

EMS, GMS och EEC 

EMS är en förkortning av Engine Management System och är styrsystemet, mjukvaran, till 
motorn. Det är en elektrisk kontrollenhet som bland annat reglerar bränsle, tomgång, tändning 
och andra parametrar som motorn beror av för att fungera. Detta gör EMS utifrån indata från 
signaler från sensorer som bevakar motorn. Innan EMS fanns till motorer användes mekaniska 
och pneumatiska sensorer (Cox, 2001). 
GMS står för Gear Management System och är styrsystemet till växellådan. Det styr elektroniskt 
växellådan baserat på sensorer på fordonet samt data från GMS som tillsammans avgör när och 
hur växlingar ska genomföras. Systemet strävar efter optimal prestanda, låg bränsleförbrukning 
och hög växlingskvalitet. GMS använder däckstorlek och utväxling för att beräkna fordonets 
hastighet (Breakeryard, 2000).  
EEC, Exhaust Emission Control, är ett efterbehandlingsystem. I praktiken tar det hand om 
avgashantering och ser till att rätt utsläppsnivåer hålls. Systemet krävs för att uppnå vissa 
miljökrav (Axelsson, 2010).  

2.2 Mjukvaruutveckling  

2.2.1 Stegen i mjukvaruutveckling  
Initialt bör kundkrav dokumenteras och analyseras. Kravställare är i högsta led kund och 
marknadskrav. De ska brytas ner och definieras. Efter att kraven är fastställda arbetas en 
beskrivning av systemet fram. Beskrivningen bryts ner tills den är så pass specifik att 
programmerarna kan börja skriva kod. Efter att programmerarna är klara ska modulerna(delar av 
systemet) testas. Ofta testas modulerna i ett första steg av programmerarna själva (Pfleeger, 
et.al., 2006). 
När komponenttestning görs har programmeraren mycket kontroll över testerna och ofta skapar 
han/hon egen testdata, designar egna testfall och genomför testerna själv. När komponenterna 
går vidare till integrationstest är ofta fler personer inblandade och när det är dags för systemtest 
så är hela utvecklingsteamet inblandat (Pfleeger, et.al., 2006). 
Därefter sätts fler och fler programdelar ihop och integrationstestas för att slutligen testas som 
system. Efter detta kan systemet gå vidare till acceptanstestning, se avsnitt 4.4 om 
acceptanstestning (Pfleeger, et.al., 2006).  
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Figur 6 nedan visar hur rollerna i utvecklingsteamet korrelerar med stegen i 
mjukvaruutvecklingen.  

 
Figur 6. Roller i utvecklingsteamet (Pfleeger, et.al., 2006) 

2.2.2 Mjukvarukvalitet 
Den mest välrenommerade kvalitetsmodellen är den som McCall presenterade 1977. Den riktar 
sig främst mot systemutvecklare och systemutvecklingsprocessen. Han redovisar i den ett antal 
kvalitetsfaktorer som representerar både utvecklarens och användarens syn på systemets kvalitet. 
Han delar in faktorerna i tre huvudgrupper: produktbearbetning (förmågan att genomgå 
förändring), produktövergång (adaptionsförmåga till nya miljöer) och produktprocedur 
(kringliggande procedurkaraktäristik), se Figur 7. Vidare innehåller dessa grupper elva 
kategorier som mer detaljerat kan sägas utgöra en definition av mjukvarukvalitet (Blekinge 
Tekniska Högskola, 2010). 

 
Figur 7. Bild över kvalitetsmodell (Abrahamsson, et.al., 2004)  
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ISO 9126 

Utifrån McCalls arbete med mjukvarukvalitet har standarden ISO 9126 definierat 
mjukvarukvalitet som:  

”Helheten av funktioner och karaktäristik hos en mjukvara som ska ha 
förmågan att tillfredsställa bestämda eller underförstådda krav”

Enligt standarden ska mjukvarukvalitet utvärderas genom följande kategorier: funktionalitet, 
tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet, underhållsmöjligheter och flyttbarhet enligt Figur 8 
(Oasis, 2010). 

  
Figur 8. Illustration av ISO9126 strukturen (Blekinge Tekniska Högskola, 2010)  

2.2.3 Validering och verifiering 
Begreppen validering och verifiering hanteras ibland som om de har samma betydelse, men det 
är viktigt att skilja dem åt.  
Validering definieras som: Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga 
bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts. 
(SSTB, 2007). Med validering menas alltså att fastställa om rätt produkt byggs: 

”Are we building the right product?”
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Valideringen är en kontroll som avgör om produkten är den som kunden ville ha (Eliason, et.al., 
1999). 
Verifiering definieras som: Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av 
sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts (SSTB, 2007). Med verifikation menas att 
fastställa om produkten byggs på rätt sätt: 

”Are we building the product right?”

Verifieringen kontrollerar att produkten som byggts motsvarar vad som kravställdes, alltså att 
den byggts på rätt sätt (Eliason, et.al., 1999). 

2.2.4  V‐modellen  
V-modellen är en visualisering av hur mjukvaruutveckling bör och kan se ut (Figur 10). 
Kravhantering bryts ner och leder till en systemspecifikation. Efter nedbrytning kan 
programmerare skriva kod till systemet. De utvecklare som arbetar längst ner gör flera iterationer 
och alla mjukvaror som utvecklas där når inte alltid upp till den högra toppen av V-modellen. 
Efter kodningen börjar mjukvaran modultestas. Sedan testas integrationen och sedan systemet. I 
ett sista steg ska systemet acceptanstestas. V-modellen utvecklades för att säkerställa 
värdehemtagning i IT-projekt. Modellen kan användas för att säkerställa roller, 
ansvarsfördelning och tydliga aktiviteter (Karlsson, 2006). 

 
Figur 10. Förenklad variant av v-modellen (Pfleeger via Karlsson, 2006)  
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2.2.5 RUP 
IBM har tagit fram en iterativ process som kallas för RUP (Rational Unified Process) som ger 
handledning vid mjukvaruutvecklingsprojekt. RUP består av 4 faser: start (Inception), 
fördjupning (Elaboration), konstruktion (Construction) och utslussning (Transition). De anses 
finnas i alla mjukvaruutvecklingsprojekt och är fasta, men det är även möjligt att modifiera 
modellen så att den passar det aktuella projektet. Tanken är att projekt ska kunna tillgodogöra sig 
den information och erfarenhet som redan finns kring projekt för att slippa göra om misstag som 
gjorts tidigare (IBM, 2010). 
Alla som är delaktiga i mjukvaruutvecklingen har en gemensam kommunikation, process och 
bild av hur mjukvaran ska utvecklas. Eftersom RUP är modifierbar passar den både små och 
stora organisationer. Processen i sig kan beskrivas i två dimensioner: en horisontell axel som 
representerar de dynamiska delarna av ett projekt: tid, cykler, faser, iterationer och milstolpar. 
Den vertikala axeln representerar de statiska aspekterna i ett projekt: aktiviteter som ingår, 
personal och arbetsflöden. Ett exempel visas i Figur 11.  

 
Figur 11. Illustration av RUP (IBM, 2001) 

 

2.3 Kravhantering 
Krav har tre syften, först och främst hjälper de utvecklare att förklara för kunden att de förstår 
hur de vill att systemet ska fungera. Ytterligare meddelar de till designers vilken funktionalitet 
och karakteristik systemet ska ha. Slutligen talar kraven om för testare vad som ska testas för att 
visa kunden att systemet gör vad det förväntas göra (Pfleeger, 1998). 
Krav kan tas fram på tre olika sätt: antingen kommunicerar kunden själv sina krav. Det är 
mycket ovanligt dock eftersom det kräver mycket teknisk kunskap. I vissa fall tar leverantörer 
själv fram kraven. Det är vanligt då det handlar om generella system som ska användas av många 
kunder. Något att eftersträva är en dialog mellan kund och leverantör så att de tillsammans 
formulerar krav. Det minimerar risker för missförstånd och ökar möjligheten för båda parter att 
förstå kraven. Kraven ska baseras på problem och inte innehålla några förslag på lösningar 
(Magnusson, 1999). 
Ett krav är en funktion hos systemet eller en beskrivning av något som systemet kan utföra. 
Kraven ska vara mätbara för att vara möjliga att följa upp och objektivt mäta att de uppfyllts. 
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Kraven ska vara framtagna innan systemet utvecklas. Däremot kan de ändras då 
utvecklingsarbetet med systemet påbörjats eftersom problemet bör analyseras innan lösningen 
kan hittas (Pfleeger, 1998). 
Krav kan vara av två typer: funktionella och icke-funktionella. De funktionella kraven beskriver 
ett samband mellan systemet och dess omgivning. Dessa krav anger även hur systemet ska bete 
sig under speciella omständigheter. Det är de funktionella kraven som skapas utifrån de 
grundläggande skälen till systemets existens (Pfleeger, 1998). 
Icke-funktionella krav anger kvaliteter eller egenskaper som systemet bör innefatta. 
Funktionaliteten bestäms ofta av de icke-funktionella kraven. Här anges vad systemet förväntas 
att klara av (Pfleeger, 1998). 
För att försäkra sig om att kraven är relevnta och användbara både för kund och för utvecklare 
behöver de vara av hög kvalitet. Krav ska vara: 
 
Korrekta – både utvecklare och kund bör vara överrens om dem.  
Konsekventa – inga konflikter mellan krav. Alla ska gå att uppfyllas samtidigt, annars bör en 
prioritering göras.  
Kompletta – alla möjliga utfall ska behandlas av kraven.  
Realistiska – kraven ska vara uppnåeliga. 
Relevanta - alla krav ska beskriva något som kunden behöver, kraven ska vara relaterade till 
önskemål från kunden.  
Verifierbara – det bör gå att testa systemet och se om det möter kraven. 
Spårbara – varje funktion ska gå att spåra tillbaka till ett krav som behöver denna funktionalitet 
(Pfleeger, 1998). 
 
Dokumentation av kraven är även viktigt eftersom både utvecklare och kund kommer att referera 
till kraven under projektets gång och vid avslut (Pfleeger, 1998). 
Ett problem som är vanligt inom systemutveckling är att alla krav på systemet ska vara klara 
innan någon utveckling är påbörjad menar Göransson (2000). Detta är svårt då en statisk och 
komplett kravspecifikation är nästan omöjlig att skapa innan utvecklingen har startat. 
Specifikationen bör inte ses som ett separat steg. Optimalt är om användarna kan integreras i 
utvecklingsprocessen och iterativt vara delaktiga i att uppdatera kravspecifikationen (Göransson, 
et.al., 2000). 
Frysta kravspecifikationer kan leda till problem främst på grund av att många aspekter av ett 
projekt är föränderliga. Exempelvis kan användarens behov, problemet, tekniken eller 
marknaden ändras. Att beskriva allt på papper redan från början visar sig i många fall omöjligt. 
Ändå är det vanligt att kravspecifikationen tas fram på detta vis eftersom det är det affärsbärande 
dokumentet (Göransson, et.al., 2000). 

2.4 Acceptanstestning för mjukvaruutveckling  

2.4.1 Acceptanstestning 
En mjukvara går igenom många olika tester innan den kommer till det slutliga acceptanstestet. 
Enligt V-modellen testas komponenterna först, sedan genomförs integrationstest, funktionstester, 
prestandatester och så vidare, efteråt ska systemet valideras och verifieras. Då anser utvecklarna 
att systemet är färdigt och uppfyller de krav som fanns uppställda. Då återstår acceptanstestet 
som syftar till att avgöra om kunden anser att systemet uppfyller dess förväntningar (Pfleeger, 
1998). 
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Termen acceptabel har många betydelser men att en mjukvara är acceptabel betyder att 
utvecklingsmjukvara och färdig mjukvara testats och uppfyller ett specifikt kriterium. Kriteriet 
sattes innan utvecklingen startades. Ett acceptanstest kan resultera i accepterad mjukvara, delvis 
accepterad mjukvara eller ej accepterad mjukvara. Ofta kopplas acceptanskriterium till det 
slutgiltiga godkännandet av kund. Acceptanstestet ska demonstrera att alla kundkraven är 
uppfyllda. Önskvärt är att kunden är med och formulerar acceptanskriteriet (Wallace, et.al., 
1990). Mjukvaruacceptanstestning enligt Wallace, et. al (1990) definieras som:  

”Formell testning utförd för att fastslå huruvida ett mjukvarusystem 
uppfyller dess acceptanskriterier och för att möjliggöra för köraren att 

avgöra om den accepterar mjukvaran.” 

 
Acceptantestning är viktigt för både den part som utvecklar mjukvaran och för kunden, även i de 
fall dessa två är samma. Utvecklaren kan designa ett test som testar de egenskaper man vet 
fungerar medan en kund vill testa i tuffa situationer. Skillnaderna i acceptanstestningen leder till 
att en tredje part ibland acceptanstestar systemet. Viktigt att tänka på är att kunden anser att 
acceptansnivån är den lägsta kvalitetsnivån han får medan utvecklaren ser acceptansnivån som 
ett mål (Wallace, et.al., 1990). 
För att genomföra ett acceptanstest krävs både organisation och tekniska kunskaper. 
Acceptanstestet kräver mycket planering för att dess resultat ska bli användbara och relevanta. 
Det är därför viktigt att tidigt i mjukvarans livscykel vara medveten om och planera inför 
acceptanstesterna (Wallace, et.al., 1990). 
Målet är naturligtvis att producera en felfri mjukvara, detta är dock ett orealistiskt mål vid 
utveckling av större system anser Wallace (1990). Via statistik går det att bedöma vad som är en 
realistisk nivå och uppskatta ett realistiskt mål för acceptans. För vissa system går det att 
analysera livscykeln och bestämma var i den som de flesta fel upptäcks, då går det att försöka 
förutse hur många fel som återstår (Wallace, et.al., 1990). 
Målet för testet är att testa alla möjliga kombinationer och funktioner. Det finns oftast inte 
resurser till detta för stora system. Då behövs istället ett tillvägagångssätt för vilka egenskaper 
och kombinationer som ska väljas. Exempel på delar som vanligen testas är: frekvent använda, 
de som kan ge allvarliga fel eller funktioner som är svåra att koda (Wallace, 1986). 
Syftet för acceptanstestning bör inte förväxlas med syftet för validering, verifikation och tester 
(VV&T). Vid acceptanstestning är syftet att visa att systemet är acceptabelt för kunden medan 
syftet i VV&T är att finna fel eller belysa att systemet inte innehåller några fel. Men givetvis kan 
fel upptäckas i acceptanstestning också (Wallace, 1986). 
 
Ett tillvägagångssätt för att ha aktuella acceptanskriterier och noggrann dokumentation kring 
acceptanstestet, både för förberedelser och resultat, föreslås nedan: 
 
De uppgifter som finns inom acceptanstestning är att:  
 

1. Definiera acceptanskriterier 

2. Fastställa testtillvägagångssättet  

3. Fastställa organisation, resurser och andra behov 
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4. Välja analyseringsteknik 

5. Skriva acceptanstestplan 

6. Revidera acceptanstestplan 

7. Designa testfall  

8. Skriva testprocedur 

9. Granska testberedskap 

10. Utföra test 

11. Analysera test 

12. Specificera acceptans- och avslagsrekommendationer 

(Wallace, 1986) 

2.4.2 Acceptanstestplan  
Acceptanstestplanen ska innehålla mål och syfte med testet, hur tester ska utföras, vad som avgör 
när testet är klart, vad testet ska generera för data och hur dessa data ska samlas in. Testplanen 
finns för att ge en bild av hur och varför testet genomförs (Pfleeger, 1998). 
 
Här kan även resultatet och analysen dokumenteras och testplanen blir då ett dokument som 
täcker in hela testet, från planeringsstadiet till resultat och acceptans eller avslag.  
Det finns olika metoder för att avgöra när testet är klart. Testet kan exempelvis avslutas då viss 
täckningsgrad är nådd, visst antal fel är funna, viss tillförlitlighetsgrad är nådd eller när tiden för 
testning är slut. Vanligast är att tid eller resurser för testerna är slut och att testet avbryts på 
grund av det (Magnusson, 1999). 

2.4.3 Acceptanskriterierna  
Acceptanskriterierna bör vara möjliga att testa, mätbara, fullständiga och fullständigt täcka 
kundens krav på mjukvaran. Då finns goda förutsättningar att få bra mätdata som kan användas i 
acceptanskriteriet. Väldefinierade acceptanskriterier beror till stor del på hur väldefinierade 
kraven är. Acceptanskriterierna bör tas fram först efter att kraven på systemet är definierade 
(Wallace, 1986). Kunden (som kan vara samma företag som utvecklar acceptanskriterierna) kan 
välja att acceptera mjukvaran trots att den inte uppfyllt acceptanskriterierna (Wallace, et.al., 
1990). 

2.5 Testkvalitet  
För att avgöra om ett tests kvalitet är bra kan dess validitet (giltighet) och reliabilitet 
(tillförlitlighet) utvärderas. Validiteten avgör om testet har mätt det som det var tänkt att mäta 
medan reliabiliteten anger med vilken precision testet mäter. Figur 14 beskriver detta genom att 
illustrera en träfftavla där träffbilden av skott avgör reliabilitet och validitet. En valid träffbild är 
då skottet har träffat måltavlan och en reliabel träffbild är då träffbilden är samlad.  
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Figur 14. Validitet och reliabilitet illustrerade som träffbilder på måltavlor (Thochims via Mirrorgate, 2010)  

 
Reliabilitet kan påverkas av bland annat: 

1. Miljön som testet sker i 
2. Administration av testet, undermånliga instruktioner, bristande förståelse 
3. Dagsform hos respondenten 
4. Testets innehåll, utformning av frågor 
5. Rättning, exempelvis felaktiga bedömningar 

(Mirrorgate, 2010) 
 
Reliabilitet kan delas in i två olika typer:  
Intrabedömar-realibilitet anger till vilken grad en mätning kan erhålla liknande resultat vid en 
upprepning. Här ingår samstämmighet och överensstämmelse, alltså att testet ska ge samma 
resultat oavsett vem som genomför det.  
Test-reliabilitet anger till vilken grad resultatet är stabilt över tid. Ett sätt att avgöra test-
reliabiliteten är via intern konsistens som mäter till vilken grad frågorna mäter samma sak. Olika 
frågor ska mäta samma egenskap, ett sätt att mäta detta är med Cronbachs alfa 
(AkademiskaSjukhuset, 2009).  
Cronbachs alfa beräknar ett korrelationsmått mellan samtliga frågor i en undersökning. Den 
interna konsistensen med Cronbachs alfa beräknas med formeln:  

. 
Cronbachs alfa innehåller variablerna k = antal poster i skalan, Si2 = variansen av alla poster i 
och Sp2 = variansen i den totala undersökningen (Yaffee, 2003). 
Det är alltså sann varians över total varians. Resultatet kan variera mellan 0 till 1. Om 
uträkningen ger ett negativt värde har frågorna formulerats fel. Alltså bör toppen av skalan 
exempelvis alltid vara positiv, genomgående i hela undersökningen. Förespråkare anser att 
Cronbachs alfa bör ligga över 0,7 för frågorna ska anses ha intern konsistens (Yaffee, 2003). 
Validitet är svårare att beräkna eftersom det inte finns några statistiska metoder för detta. 
Validitet mäter hur väl ett instrument eller en metod mäter den variabel som det är avsett att den 
ska mäta. De olika typerna av validitet är: 
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• Ytvaliditet är den minst tillförlitliga graden av validitet och genomförs genom att låta 
någon bedöma om undersökningen mätt de variabler som är av intresse, alltså baseras 
den helt på en subjektiv bedömning.  

• Innehållsvaliditet mäter huruvida alla aspekter som avser mätas täcks in.  
• Kriterierelaterad validitet behandlar sambandet mellan formuläret och ett annat yttre 

kriterium. Undergrupper inom denna typ är: Prediktionsvaliditet och Samtidig validitet.  
• Begreppsvaliditet är den svåraste typen att etablera. Här ska validiteten avgöra hur pass 

bra formuläret speglar det underliggande teoretiska begreppet.  
(AkademiskaSjukhuset, 2009) 

2.5.1 Konfidensintervall 
Även om mätningen i sig är reliabel och valid kan mätdata vara felaktigt. Ett sätt att mäta 
korrektheten hos mätdata är att ange dess konfidensintervall. Konfidensintervallet anger hur 
mycket det uppmätta medelvärdet avviker från det verkliga medelvärdet. Konfidensintervallet 
visar det med ett intervall inom vilket det riktiga medelvärdet finns, med en viss sannolikhet 
(Gunnarsson, 2002). 
Konfidensgraden anger hur stor sannolikhet det är att det verkliga medelvärdet finns inom 
intervallet. Ofta används 95% inom statistiken. En högre konfidensgrad kräver fler mätningar för 
att hålla intervallet av rimlig storlek. Om stor säkerhet eftersöks krävs många mätningar 
(Pietrzyk, 2010). 
Konfidensintervallets storlek beror även av spridningen på mätresultaten samt en  
fördelningskonstant enligt den något förenklade formeln 

 
där X är medelvärdet, t är en fördelningskonstant, s är standardavvikelsen och n är antal 
mätpunkter (Ekvall, 2010). 
I Figur 15 nedan illustreras relationen mellan konfidensintervall och konfidensgrad. Då antalet 
mätpunkter ökar minskar konfidensintervallet. Om konfidensgraden ökar så ökar även 
konfidensintervallet. I Figur 15 kan det exempelvis ses att det för 10 000 mätpunkter är med  
99 % sannolikhet säkert att 40 % ±1 % av de tillfrågade vill köpa nya vårskor denna vår. 
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Figur 15. Konfidensintervall och konfidensgrad. X-axeln visar antal mätpunkter och kurvorna visar 

konfidensintervallens storlek med konfidensgrader på 95 respektive 99 % (Pietrzyk, 2010). 

2.6 Användarvänlighet för frågeformulär 
Det finns vanligen två typer av fel som kan uppstå vid en undersökning. Undersökningen kan bli 
värdelös om stickproven gjorts fel. Det beror på den slumpade variationen hos respondenterna. 
Detta fel går att beräkna och därmed även att i efterhand minska genom att öka antalet 
respondenter. Det andra felet beror på misstag som är gjorda i formuläret eller av intervjuaren. 
Om ett formulär inte är formulerat på rätt sätt föreligger en risk för att resultatet blir oanvändbart. 
Dessa typer av fel är ofta allvarligare och kan ibland vara svåra att upptäcka. De går inte heller 
att rätta i efterhand och då kan hela undersökningen bli opålitlig (Brace, 2008). 
Användarvänlighet handlar om att utforma formulär som erhåller de bästa eller mest korrekta 
svaren. Det ska aldrig handla om att försöka få fram ett önskat resultat. Samtidigt bör man vara 
medveten om att de data som samlas in ifrån ett formulär sällan är fullständigt och exakt. Det går 
aldrig att undvika det faktum att omkringliggande omständigheter kan påverka respondenten 
(Brace, 2008). 
Ytterligare ett problem med respondenter som ska återge något som hänt tidigare är att minnet 
sviker. Idealiskt skulle formulär fyllas i direkt efter den aktuella händelsen inträffat. Det är även 
svårt att särskilja en specifik komponents påverkan då flera komponenter samverkar. Exempelvis 
att särskilja och bedöma vilka vibrationer som uppkommer ifrån hjulen och vilka som kommer 
ifrån motorn. Att samla korrekt och objektiv information i ett formulär är nästan omöjligt då 
respondenten ska ange sin attityd gentemot något (Brace, 2008). 
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Om respondenten får ett antal förskrivna svar att välja mellan så finns risken att inget svar 
matchar och fel i undersökningen uppstår. Möjligheten att ge egna svar kan leda till 
komplicerade analyseringsprocesser men också bättre resultat (Brace, 2008). 

2.6.1 Formulär 
En stor fördel med att använda formulär framför en intervju är att förutfattade meningar och jäv 
minskas då respondenten ensam svarar på frågorna. Respondenten är troligen mer ärlig i sina 
svar. Däremot kan frågan missuppfattas om det inte finns någon som kan förklara innebörden i 
frågan (Brace, 2008). 
Ytterligare en fördel med frågeformulär som respondenten själv besvarar är att det inte finns 
någon begränsning i tid för frågorna. De har all möjlighet att fundera och formulera sig så som 
lämpar sig bäst. Förklaringar och bilder kan bifogas för att ge mer förståelse till respondenten.  
En nackdel med pappersformulär är att respondenten har möjlighet att läsa alla frågor redan 
innan denne börjar svara på dem. Komplicerad information blir även svår att återge trots att 
respondenten kan få informationen bifogad (Brace, 2008). 
Det finns många olika sätt att kommunicera ett formulär och det blir allt vanligare att formulären 
är online eller skickas via mail. En fördel är att antalet alternativ kan vara många fler än i ett 
pappersformulär av den enkla anledningen att datorer kan sköta det logistiskt bättre utan att ta 
upp plats i formuläret.  
Det finns möjligheter att designa formuläret så att det är interaktivt och kan hålla respondenten 
intresserad längre. En nackdel med formulär online är att det krävs både dator och uppkoppling 
för åtkomst. Vidare kanske alla respondenter inte har datorvana vilket kan försvåra eller 
omöjliggöra ifyllning av formuläret (Brace, 2008). 

2.6.2 Tänk på vid utveckling av formulär  
Innan framtagningen av formuläret är det viktigt att planera undersökningen. Syfte, 
tillvägagångssätt och mål ska vara specificerade innan start (Oppenheim, 1992). 
 
Nedan listas ett antal steg för att designa ett formulär:  

1. Besluta vilken data som önskas.  
Visualisera redan innan hur resultatet kommer att se ut. 

2. Välj respondenter. 
Välj med omsorg de som lämpar sig bäst för undersökningen.  

3. Designa individuella frågor.  
Exakt varför ställer vi dessa frågor och vad får vi ut av varje fråga. Man ska fråga sig: 
vad gör den frågan här och hur har vi tänkt analysera den senare? Inga frågor bör vara 
överflödiga eller onödiga.  

4. Författa formulering.  
Respondenten ska förstå vad frågan syftar på, använd ej avancerade termer. Ju mer 
specifikt ställda frågor, desto bättre. 

5. Designa layout.  
Förklara gärna syftet med formuläret och kom ihåg att tacka respondenten för tiden de 
lagt ned. Den initiala delen ska vara neutral och eventuellt mer känsliga frågor bör ställas 
sist. Det visuella intrycket är viktigt. Eastwood, 1940 (via Stone, 1993) fann att gula och 
rosa färger ger högst svarsfrekvens.  

6. Tänk på kategoriseringen.  
Genomtänkta kategorier sparar tid och föreklar uppföljningen.  

7. Förbered ett första utkast och ett pilottest. 
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Utformaren själv är den sämsta personen att finna fel i detta skede. Låt kollegor gå 
igenom formuläret.  

8. Pilottesta och utvärdera.  
Validera att formuläret mäter vad det avsiktligen skulle mäta. Är testet tillförlitligt? I 
vilken utsträckning kommer formuläret att ge konsekventa svar. 

9. Utför undersökningen. 
10. Starta om!  

(Stone, 1993) 
 
Det finns flera krav som bör vara uppfyllda innan formuläret börjar användas. Formuläret bör 
svara på de frågor som ställs. Ett lämpligt utformat formulär är förståeligt för respondenten. 
Formuläret ska vara utformat så att frågorna betyder samma sak för respondenten och 
utvecklaren. Frågorna bör vara objektiva för att inte leda respondenten att mer troligt ge en typ 
av svar. De ska även vara utformade för att hantera alla möjliga svar. Det går givetvis inte att ha 
lika många svarsalternativ som det finns respondenter, men genom att lämna möjlighet för egna 
kommentarer kan andra svar än standardsvar fås in. Frågorna bör vara etiskt korrekta. All 
forskning kan ses som potentiellt skadlig och nödvändigheten av undersökningen kan behövas 
anges. Vidare bör frågorna i ett formulär kategoriseras för att undvika motsägelsefulla eller 
överlappande frågor. Ett formulär ska alltid testas i ett pilotprojekt innan användning. Dels för 
att hitta utformningsfel och även för att ha möjlighet att utvärdera formuläret (Stone, 1993). 

2.7 Skalor  
Skalor kan framhäva olika svarsmönster, som exempelvis att extremvärdena på en skala används 
mer sällan. En- eller flerpunktsskalor används ofta vid undersökning av kundtillfredsställelse 
(customer satisfaction). Enpunktsskalor har ofta mellan 2-9 punkter som ska spegla mycket 
tillfredsställd till mycket otillfredsställd. Sådana skalor kan inte ge information om komponenter 
och kan ha svårt att fånga komplexiteten av kundtillfredsställelse fullt ut. Det är även svårt att 
uppskatta tillförlitligheten från en enpunktsskala. Studier har visat att flerpunktsskalor har högre 
tillförlitlighet än enpunktsskalor. Flerpunktsskalor är mer ingående och låter respondenten inte 
bara ge en översiktlig bedömning utan även bedöma fler och detaljerade komponenter (Danaher, 
et.al., 1996). 

2.7.1 Olika sorters skalor 
Tre exempel på skalor är: prestationsskalor som låter respondenten ange dålig, tillräcklig, bra 
eller utmärkt, diskonfirmationsskalor där respondenten anger om det var bättre eller sämre än 
förväntat och tillfredsställelseskalor där man anger på en skala från mycket otillfredsställd till 
mycket tillfredsställd (Danaher, et.al., 1996). 
Efter en undersökning som studerade tillfredsställelse-, diskonfirmations- och prestationsskalor 
på kunder på ett hotell rekommenderas diskonfirmationsskalor vid mätning av 
kundtillfredsställelse. Det beror på att en respondent bedömer produkten eller servicen utifrån 
deras egna förväntningar. Kundens förväntningar är därmed mer kundbevarande än både kvalitet 
och tillfredsställelse. Dessutom tar skalan hänsyn till förväntningar och en kund som skulle säga 
att hotellet är utmärkt kanske ändå inte upplever att hotellet var bättre än väntat. 
Diskonfirmationsskalan tar alltså hänsyn till respondentens ursprungliga förväntningar (Danaher, 
et.al., 1996). 
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2.7.2 Utformning av utvärderingsskalor.  

 
Figur 13. Subjektiv skala för utvärdering av buller och körkomfort (Strandemar, 2005) 

 
Det är vanligt att samla subjektiva data via påståenden eller frågor i relation till en fördefinierad 
skala. Skalan i sig kan se ut på olika sätt och antingen innefatta beskrivningar av varje gradering 
eller vara öppen.  
I en praxis finns en subjektiv skala för utvärdering av buller och körkomfort, se Figur 13 ovan 
(SAE, 2000). Metoden använder kunskap om testförarens erfarenhet. Som ett första steg får 
observatören avgöra om denne tycker att testobjektet är oacceptabelt, gränsfall eller acceptabelt. 
Sedan delas förarna in i olika grupper så som exempelvis ”utbildad observatör”, ”kritisk 
observatör”, ”några observatörer”. Om majoriteten av utbildade observatörer svarar acceptabelt 
blir slutbetyget 8 eller 9, oberoende av de andras betyg. Om de ”utbildade observatörerna” 
däremot övervägande svarat oacceptabelt studeras gruppen till vänster ”kritiska observatörer” 
och så vidare tills en grupp med övervägande acceptabla bedömningar finnes. Betyget för 
testobjektet ges då av de två nummer under gruppen (Strandemar, 2005). 

2.8 Subjektiva och objektiva mätningar  
Det finns flera svårigheter vid subjektiva mätningar. Exempelvis om ett fordonsläte ska värderas 
kan vissa förare uppleva det som störande medan andra upplever det som kraftfullt. I ett fordon 
kan det även vara svårt att skilja exempelvis mjukvarufel från fel på hårdvara. Dåligt väder eller 
andra negativa upplevelser som ej rör testet kan också påverka förarens betygsättning. Om 
föraren har förutfattade meningar eller om förare har olika referenspunkter kommer de att ge 
olika betyg trots samma upplevelse. Flera förare kan även använda olika vokabulär och förmedla 
olika betyg trots att de menar samma sak. Ytterligare ett problem uppstår om föraren inte märker 
små egenskapsändringar (Strandemar, 2005). 
Upplevd känsla är subjektivt men kan till viss del mätas objektivt med olika gränsintervall och 
mätningar. I många fall är det optimalt att genomföra både subjektiva och objektiva mätningar. 
Om resultaten korrelerar anses mätningen mer korrekt (Strandemar, 2005). 
Det är inte per definition en subjektiv mätning bara för att det är en människa som ligger till 
grund för resultatet. För att avgöra om mätdata är objektiv eller subjektiv bör tillförlitligheten av 
mätningen uppskattas. Mängd acceptabla fel i en mätning beror på hur mätdata ska användas. En 
mätning med 50% fel kan användas för att hitta ändringar som är större än 50% (Strandemar, 
2005). 
Objektiva mätningar är lättare att repetera och jämföra mellan konkurrenter. Exempelvis vid 
utvärdering av körkomfort går det att placera ut en accelerometer på förarsätet för att mäta 
vibrationer som förare utsätts för. Sedan sätta gränser för vilka vibrationer som är acceptabla. 
Däremot kan denna typ av objektiva mätningar ha svårt att utskilja de små skillnaderna som 
testförare kan uppfatta (Strandemar, 2005). 
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Det som kan orsaka problem är om de objektiva mätningarna inte korrelerar med de subjektiva 
utvärderingarna. Det beror ofta på att de objektiva mätningarna inte alltid motsvarar äkta 
körupplevelser (Strandemar, 2005). 

Den absolut viktigaste faktorn hos en objektiv mätning av körupplevelse är att den 
överrensstämmer med hur de flesta förare faktiskt upplever fordonet. Tyvärr är det ofta svaga 
kopplingar mellan tester i riktiga fordon och simulatorer. För att en objektiv mätning ska vara 
värdefull krävs grundligt utförda utvärderingstest för att skapa passande modeller som i bästa 
möjliga mån representerar verkligheten (Strandemar, 2005). 

2.8.1 AVL drive 
Företaget AVL utvecklar drivlinestyrsystem och även tester till dessa system. Det finns tester 
som objektivt bedömer körbarheten i en lastbil och kundbehov har även lett till att ett nytt system 
för körbarhet för lastbilar kallat AVL Drive. Testsystemet är baserat på människors erfarenhet 
som sedan byggts in i AVL Drive. Sensorer används för att registrera mer än 500 parametrar. 
Alla dessa parametrar har kriteriet i olika körskeden (start, växling, backe och så vidare) vilket 
ger en analys av körbarheten (Luleå Tekniska Universitet, 2009). 
Det är möjligt att testa antingen i cell eller i lastbil i vanlig körmiljö. Ett antal sensorer placeras 
på lastbilen (Figur 12) och mäter bland annat longitudinal acceleration, motorhastighet, 
hastighet, pedalläge och vibrationer. Dessa sensorer är kopplade till en dator med AVL Drive 
som sedan kan ge ett objektivt betyg på lastbilens körbarhet (MathWorks, 2010). 

 
Figur 12.Översikt av installerat AVL Drive-system (Larsson, 2010)  

Systemet kan exempelvis användas till att göra objektiva jämförelser mellan konkurrenter, sätta 
körbarhetsmål och identifiera förbättringsområden (Larsson, 2010). 

2.9 Definition av körbarhet för drivlinan 
Uttrycket ”körbarhet” kan översättas till engelskans drivability och har ingen klar definition. Det 
kan syfta på endast motoregenskaper eller inkludera både motor och växellåda. Det kan även 
användas i sammanhang för marknadsföring av komfortabel körning. Körbarhet kan baseras på 
subjektiva bedömningar och är i mångt och mycket ett mått på hur bra det känns att köra ett 
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fordon både baserat på komfort och prestanda. För drivlinan kommer det alltid att finnas en 
avvägning mellan prestanda och komfort för att få den bästa körbarheten. Det är karaktäristiken 
på fordonet som avgör hur avvägningen ser ut (Nordenborg, 2005). 
Under utvecklingen av Scanias V8-motor myntades begreppet körbarhet på Scania. Körbarhet 
betecknar hur en motor, och resten av drivlinan, beter sig vid körning. Här är maxmomentet inte 
av primär vikt, medan vridmomentet är avgörande för motorns prestation. Ingenjörerna 
definierade god körbarhet som:  

”Kräver få växlingar över hela hastighetsregistret.
Har god dragkraft vid låga motorvarvtal.

Har tillräckligt kraftöverskott över hela varvtalsregistret.”
 (Scania, 2009) 
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3. Testbeskrivning – Scania 
I detta kapitel beskrivs den interna teori som finns på Scania kring produktutveckling, 
mjukvaruutveckling samt även metoder som används. Vidare specificeras kapitlet på 
långtidsprov och fältprov av drivlinan. Slutligen förklaras Scanias produktidentitet. Kapitlet kan 
sägas beskriva hur utveckling och testning fungerar på Scania idag.  

3.1 Mjukvaruutveckling (på Scania)  
Mjukvarutester på Scania syftar till att hitta de viktigaste felen innan kunden. Ny mjukvara 
släpps flera gånger per år och är koordinerad med andra mjukvaru- och hårdvarusläpp. För 
utvecklingen på NE följer mjukvaruutvecklingen en iterativ process enligt Figur16. Nedan visas 
det normala processflödet. Tanken är att processen ska följas och varje utveckling ska se likadan 
ut. Det skulle möjliggöra identifikation av svaga punkter och förbättringsmöjligheter upptäcks 
och kan införas.  
Första tidpunkten som är viktig i processen är den så kallade System Description (SD), vilken är 
tidpunkten för kravställning. Vid denna tidpunkt ska veta vilken mjuk- och hårdvara som ska 
finnas i produktion och ordrar kan börja tas emot.  
Därefter skrivs krav och förväntade funktionsändringar ner i en Start of Production (SOP) 
definition och en iterationsplan. Efter detta äger ett uppstartsmöte rum; här tas beslut om SOP 
definitionen och iterationsplanen och de ska godkännas. SOP-definitionen innehåller nya eller 
ändrade krav och funktioner som ska implementeras. Den beskriver även vilka funktioner som är 
distribuerade eller interna. Ansvaret för att SOP-definitionen tas fram ligger hos systemägaren. 
Iterationsplanen förklarar vilka funktionsändringar som ska införas i varje iteration. Varje 
funktionsändring ska även kopplas mot ett ärende i ärendehanteringssystemet och kopplas till 
den planerade iterationen. Ansvaret för att iterationsplanen tas fram ligger hos 
applikationsobjektledaren (Scania, 2010). 
Hela utvecklingsarbetet med en mjukvara mot SOP utgår ifrån dessa dokument. Efter 
uppstartsmötet genomgås flera iterationer som var och en innehåller specifikation, 
implementation, verifiering och validering enligt Figur 16. Efter varje iteration hålls ett 
beslutsmöte för att ta beslut kring eventuella avvikelser från SOP definitionen eller 
iterationsplanen. Processens flöde avslutas med validering (Scania, 2010). 
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Figur 16. Översikt av faser och aktiviteter i processen. Specifikation (röd), implementation (grön) verifiering (blå) 

och validering (lila. (Scania, 2010). 

3.1.1 RUP (Rationalized Unified Process) 
På Scania används RUP, se avsnitt 2.2.5, för att illustrera mjukvaruutvecklingens livscykel. Den 
visualiseras enligt Figur 17. Vid start fastställs mål och syfte av projektet och 
mjukvaruutvecklingen. Fördjupningen innebär att tekniska risker undersöks och en genomförbar 
design fastställs. Här är även ca 80% av alla krav specificerade. I konstruktionsfasen utvecklas 
själva mjukvaran. Denna fas är den dyraste och kräver mest personal. I den avslutande fasen ska 
mjukvaran överföras till sin rätta miljö, ansvaret läggs över från utveckling till underhåll. Vid 
varje milstolpe finns kriterier för att ett fasbyte ska godkännas (Scania RUP, 2010). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Figur 17. Illustration av RUP på Scania (Scania RUP, 2010) 
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3.1.2 V‐modellen för utveckling av mjukvara 
V-modellen används för att visa förhållandet mellan utvecklingen och verifieringen av 
mjukvaran. Utvecklingen av kravdokumentation för mjukvaran visas till vänster och kopplas till 
motsvarande testverksamhet i verifieringsgrenen till höger se Figur 18. I spetsen av V-modellen 
utvecklas mjukvaran. Tester definieras tidigt i den vänstra delen av modellen men kan 
implementeras först i den högra delen. 
Acceptansnivån som placeras högst upp i den högra delen av modellen består av fältprov och bör 
kopplas mot och validera marknadskraven på högsta nivå i den vänstra delen. Här inkluderas de 
som tar kundens roll, exempelvis långtidsprovs- och fältprovsförare.  

 
Figur 18. V-modellen på Scania för inbyggda system (Acceptanskriterier för fältprov NE, 2008) 

3.2 Mjukvarutester på NE 
Innan mjukvaran kommer till långtidsprov och fältprov har den testats i flera steg. Några typer 
av tester är: 
Regressionstestning: testfallen syftar till att säkerställa att inte fel introducerats eller blottlagts 
som ett resultat av genomförda förändringar eller tillägg i mjukvaran.  
Systemtestning: ett integrerat system testas för att verifiera att systemet motsvarar ställda krav.  
Integrationstestning: testfall som syftar till att hitta fel i gränssnitt och kommunikation mellan 
programkomponenter eller mellan program och maskinkomponenter.  
Funktionstestning: testar systemets funktionella egenskaper utifrån funktionsspecifikationer  
(SSTB, 2007). 
 
En mjukvaruversion går igenom flera steg innan den når gruppen NEVT. Efter att 
kravspecifikation är framtagen utvecklas mjukvara och sedan går mjukvaran vidare till 
verifiering. Vidare finns tillfällen för rättning vid behov och mot slutet av processen genomförs 
långtidsprov och fältprov (Jansson, 2010). 
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3.3 Långtidsprov 
Långtidsprov innebär att ett fordon körs av erfarna testingenjörer på Scanias provbanor. Det är 
ett validerande prov där EMS, GMS eller EEC testas samtidigt som förarna testar 
hårdvarukompontenter på bilarna (Interndokument, Actionplan för förbättrad LP-process, 2008). 
Långtidsprov ligger sent i processen, precis innan mjukvaran bedöms om den kan släppas till 
fältprov. 
Efter att utvecklarna testat funktionalitet (test i lastbil och rigg samt kodgranskning) skickas en 
dispensansökan för långtidsprov till en grupp som hanterar långtidsproverna, som arbetar med 
fordonsvalidering, uppstart av långtidsprov och tillhandahåller information och rapporter från 
långtidsprov. De avgör om mjukvaran är tillräckligt färdig för att sättas ut i lastbil. Felen och 
testerna granskas och vid godkänd dispens kan långtidsprov börja köras. Efter genomfört 
långtidsprov görs bedömning om att börja köra fältprov (Interndokument, Verifiering genomförd 
av NEV, Inför LP, FT och produktion). 
I långtidsprov valideras körbarhet, funktioner och felkodsbildning under ett antal pass. 
Funktioner som ska testas kan variera beroende på vilken mjukvara som testas och vilka 
ändringar den har. Efter en körning fyller testingenjören i sina åsikter om funktionerna i ett 
frågeformulär. Till varje funktion finns en ruta för subjektiv betygssättning och en ruta för 
kommentarer. Information om den nya programvaran finns angiven på frågeformuläret 
(Interndokument, Frågeformulär till LP körning "EMS" Specifika motorfrågor, 2009). 
Det finns krav på ett visst antal utförda körpass med vissa fordonsvarianter, ifyllda protokoll och 
flera chaufförer. För att godkänna ett långtidsprov finns bland annat krav på ett minimibetyg 
(Vilu, 2010). 

3.4 Fältprov  
Fältprov ligger som sista aktivitet i processen och syftar till att validera mjukvaran innan den 
släpps till produktion. 
I fältprov lånas en lastbil ut till åkeri för att förare ska testa bilen under så sanna driftförhållanden 
som möjligt. Föraren ska köra precis som vanligt och efter genomfört fältprov för en mjukvara 
fylla i en utvärdering. Felkoder som genererats under fältprov samlas även in och utreds. Efter 
detta uppdateras bilden med ny mjukvara och kör med den. Fältprovet syftar till att validera 
mjukvaran, utifrån kundens perspektiv. Samtidigt kan det uppkomma felkoder under fältprov och 
då är detta sista chansen att upptäcka dessa innan produktion. Det är viktigt att felkoder som 
genereras i fältprov följs upp snabbt för att minimera att en mjukvara går till produktion med 
avvikelser. Felkoder loggas och läses ut under och efter ett fältprov. De utreds och ligger till 
grund för om ett fältprov godkänns eller ej. Som komplement till felkodsstatistiken finns 
frågeformulär som idag är knapphändig då inte många formulär delas ut. Det gör att det är svårt 
att få in åsikter från föraren och det går inte att jämföra med långtidsprov. Ett fältprov godkänns 
idag utifrån formulär och felkodsstatistik. Grundidén är att de i framtiden ska godkännas utifrån 
acceptanskriterier som innehåller mätbara värden (Interndokument, Uppföljning av fältprov 
inom NE, 2009). 

3.5 Felkoder 
Vid mjukvarutester i fordon registreras felkoder vid eventuella avvikelser som sedan läses ut och 
lagras i felkodsdatabasen DTC-browser. Det är där möjligt att läsa ut en s.k. freeze frame, som 
beskriver förhållanden som rådde då felkoder triggades (Interndokument, Uppföljning av 
fältprov inom NE, 2009).  

3.5.1 Hantering/uppföljning av felkoder 
Utredning av felkoder sker som en del av valideringen av mjukvaran. Det hålls två 
uppföljningsmöten per månad för GMS och EMS vardera då de oklassade felkoderna ska 
klassificeras. Varje felkod har en felkodsansvarig och denne har till uppgift att utreda orsaken till 
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att felkoden uppkommit och ge förslag på klassificering (Interndokument, Uppföljning av 
fältprov inom NE, 2009). 

3.5.2 Klassificering 
Felkoderna klassas manuellt in i 6 olika klasser, Dtc 0-5. Övergripande kan dessa beskrivas 
enligt:  
Dtc0 – används i ett tidigt skede för alla felkoder innan man kan säga något om orsaken.  
Dtc1 – används då utredningen ej ger resultat.  
Dtc2 – felkoder som bildas under utveckling. 
Dtc3 – fysisk eller elektronisk felkonstruktion hos komponent.  
Dtc4 – beror oftast på felaktigt handhavande. 
Dtc5 – beskriver information om förhållanden av vikt för fordonets funktion.  
(Interndokument, Uppföljning av fältprov inom NE, 2009) 

3.5.3 Multipler 
En multipel felkodsuppräkning definieras som flera uppräkningar av samma felkod i samma 
mjukvara och lastbil under ett och samma fältprov. Om ett fel inte lagas så kan det ge upphov till 
flera felkoder. Exempelvis kanske en felkod genereras varje gång bilen startas. Denna felkod 
kommer då att tändas flera gånger trots att det endast handlar om ett faktiskt fel.  
Idag räknas varje uppräkning av felkod även om det sker med korta intervall och är av samma 
typ. Flera felkodsuppräkningar innebär en störning för föraren och det bör beaktas 
(Interndokument, Uppföljning av fältprov inom NE, 2009). 

3.5.4 Följdfel 
Vissa fel kan leda till att flera felkoder triggas. Exempelvis kan batteriet ha låg spänning, vilket 
leder till följdfelet att en, eller flera andra komponenter genererar felkoder om att de har för låg 
spänning. Dessa fel är svåra att hantera och kräver mycket resurser för att undersökas 
(Interndokument, Uppföljning av fältprov inom NE, 2009). 

3.5.5 Isolering 
Problem med isolering kallas det när det finns en komponent som kan generera felkoder utifrån 
flera tester än ett. Exempelvis kan en ventil utlösa fyra felkoder beroende på fyra orsaker: spjäll 
trasigt, spjäll stängt, spjäll öppet, spjäll borta. I själva verket var det kanske endast felkoden om 
trasigt spjäll som var relevant. Därmed är det riktiga felet isolerat. Även isolering är mycket 
resurskrävande, då det innebär felsökning av hårdvaran (Interndokument, Uppföljning av 
fältprov inom NE, 2009). 

3.5.6 INTE‐felkoder  
Programmerare lägger in kontroller i koden för att själva kontrollera om koden fungerar som det 
är tänkt, för att upptäcka fel som benämns Internal Software Error. Om något oväntat händer vid 
den kodbiten kommer en INTE-felkod att slå ut och bilda en felkod. Exempelvis kan 
programmeraren lägga in en kodbit som säger att vid division med noll ska en INTE-felkod 
genereras. INTE-felkoderna är kopplade till olika moduler och det är inte möjligt att gruppera 
ihop dem till ett fel så som är möjligt med multipler av andra felkoder på grund av detta 
(Interndokument, Uppföljning av fältprov inom NE, 2009). 

3.5.7 Momentreducerande felkoder 
Vissa felkoder leder till momentreduktion antingen i syfte att hindra större skador på lastbilen 
eller för att följa emissionslagkrav. I dagens verktyg DTC browser måste utredaren manuellt 
separera momentreducerande felkoder. Momentreducerande felkoder accepteras till lägre grad 
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och bör finnas med i acceptanskriteriet. Uppföljningen av dessa är knapphändig och för att 
möjliggöra en enklare uppföljning krävs ett bättre verktyg (Interndokument, Uppföljning av 
fältprov inom NE, 2009). 

3.6 Produktidentitet 
Det är av högsta vikt att samtliga arbetar med samma inriktning och perspektiv på ett företag. 
För att nå denna strävan mot samma mål har Scania tagit fram riktlinjer för Scanias 
produktidentitet (se Figur 19). Fordonen som Scania utvecklar ska förmedla ett gemensamt och 
tydligt budskap och det görs via denna produktidentitet (Scania, 2007). 

 
Figur 19. Scanias produktidentitet (Scania, 2007) 

 
Produktidentiteten är indelad i en prestigedel med upplevda värden och en prestandadel med 
tekniska värden som ska hjälpa projekt att se till att den tänkta ändringen förbättrar Scanias 
produktidentitet (Interndokument, RD06256, 2008). 
Prestige handlar mycket om hur något upplevs och känns. För Scania handlar prestige om 
yppersta kvalitet hos sina produkter. Det ger respekt, både åt Scania och åt kunden. Det ger även 
förtroende och prestigen blir ett privilegium (Interndokument, RD06256, 2008). 
Inom prestandadelen finns produktegenskaperna: fuel economy, load-carrying capacity, repair 
and maintenance cost, uptime, active safety, driver environment, environmental performance och 
engine power (Interndokument, RD06256, 2008). Tabell 3 och 4 beskriver vad de olika 
produktegenskaperna handlar om och påverkar.  
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Tabell 3. Specificering av Scanias produktegenskaper 

 
Fuel economy Load-carrying 

capacity 
Repair & maintenance cost Uptime 

Minskad 
bränsleförbrukning  

Påbyggarutrymme Kostnadsändring för kund 
som resultat av minskade 
reparationskostnader 

Fordonet ska vara tillgängligt 
för kunden vid behov 

 Chassihöjd Totala material- och 
arbetskostnader 

Presenteras som förändringen 
av antal stopp som kunden 
beräknas få under ett år 

 Vändskivehöjd Mål för tillsynskostnad 
 Axelviktsfördelning   
 Vikt   

Tabell 4. Specificering av Scanias produktegenskaper 
Active safety Driver environment  Environmental performance Enginge power 
Väghållningsegenskaper Förarplatsen Läckage Drivlinebeskrivning
Bromsprestanda Förarinterface Förbifartsbuller  
Direktsikt för föraren Insteg/dörrar Avgasemissioner  
Tyngdpunktsplaceringen Vibrationskomfort Antändande av kemiska ämnen 
Deformationsegenskaper Klimatkomfort Resthantering av dessa 
Trafiksäkerhet Buller   
 Bo/sova/vila-utrymmet  
 Förarsäkerhet (vid brott eller olycka)  
 Dagliga kontroller   

 (Interndokument, RD06256, 2008)  

3.6.1 Produktegenskapen Engine Power 
Engine power är den produktegenskap som beskriver drivlinan. Sitt namn till trots berör den inte 
bara motor utan även växellåda och hela upplevelsen från drivlinan. Egenskapsmålet är att 
erbjuda ett körbarhetsoptimerat alternativ och ett förbrukningsoptimerat alternativ. Kunden ska 
själv kunna välja att prioritera bränslevinster eller körbarhet. Vidare bör Scanias motorer även i 
framtiden ha marknadens bästa kvot mellan max moment och max effekt så att kunden 
fortfarande upplever Scanias motorer som starkast (Interndokument, Strategi Engine Power, 
2006). 
Engine Power innehåller flera delegenskaper. Varje delegenskap går att mäta och följas upp för 
att utvärdera körbarheten enligt nedanstående parametrar (Interndokument, Strategi Engine 
Power, 2006). 
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Tabell 5. Delegenskaper inom Engine Power (Interdokument, sammanställning egenskapsmål) 

 

 

Effekt
Moment
max moment / max effekt
Gaspedalkänsla/reglerbarhet
Växlingskomfort
Manuell
Automatisk
Växlingsprestanda
Manuell
Automatisk
Rangerbarhet / tomgångsmoment
Backtagningsförmåga
Tillsatsbromsprestanda vid marschfart.
Förluster i drivlina 
Motor ljud

Parameter

3.7 Projektdefinition och objektdefinition 
Projekt på Scania drivs av en projektorganisation med hjälp av resurser från linjeorganisationen. 
Vid uppstart av ett projekt är det viktigt att fastställa att alla har en tydlig bild av vad som ska tas 
fram. Tydliga och tidigt definierade mål och beskrivningar av vad som ska åstadkommas är 
viktiga dokument för att effektivisera projekten. Projekten blir större och större med 
tvärfunktionellt arbete och då ökar behovet av snabba projektförlopp, tydliga och tidiga direktiv 
och behov av projekt och objektdefinitioner (Interndokument, Det blir som det blir eller Mål- 
och kravformulering för uppdragsdirektiv, projekt- och objektdefinition). 
Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa ett enkelt och 
okomplicerad projektengagemang. Projektdefinitionen innehåller grovt: bakgrund, objektiv, 
avgränsningar, leveranser, godkännanden, organisation, tidsschema, resursbehov, arbetsmetoder, 
möten, risker och kostnadsestimering (Interndokument, Projekt definition). 
Projektdefinitionen är det överliggande styrande dokumentet som bryts ner till objektdefinitioner 
som är specifika för avdelningar. YP är projektkontoret som driver, leder och samordnar 
projekten. De skriver projektdefinitionen. För NE är NEA ansvarig för att bryta ner 
projektdefinitionen till objektdefinitionen som förmedlar till NE vad som ska levereras (Jansson, 
2010). 
Syftet med objektdefinitionen är att se över, dokumentera och fastställs frågeställningar för att 
definiera objektets åtagande. Här finns objektets alla åtaganden definierade och avgränsade. 
Objektdefinitionen uppdateras sedan vid behov (Interndokument, Manual för objektdefinition). 
Projektdefinitionen som bryts ner till objektdefinitionen är nära kopplat till steg i 
mjukvaruutveckling då krav bryts ner och definieras, se avsnitt 2.2.1.  
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4. Eftermarknadsuppföljning 
Efter testning internt på Scania blir möjligheterna för uppföljning färre. Två mätetal som går att 
studera är Field Quality och Vehicle off Road. Dessa två mätetal beskrivs nedan och kan i 
framtiden eventuellt användas som retroaktiv vägledning kring rimliga acceptansnivåer för den 
interna testningen.  

4.1 Grupper inom Field Quality och Vehicle Off Road  
“Vehicle Off Road” är ett svårdefinierat begrepp som många olika instanser och avdelningar på 
Scania använder sig av. Tre grupper som direkt arbetar med Field Quality och Vehicle off Road-
ärenden är REE (Product Engineering),YQI (Quality Information) och EA (Scania Assistance). 
Vidare finns även gruppen YS(K) (Service Methods) som indirekt jobbar med 
kvalitetsuppföljning, men inte här beskrivs mer ingående. 
EA är koncernens egen supporttjänst för servicekoordination. På EA har man kontakt med över 
1000 verkstäder i nästan 50 länder och assisterar förare vid eventuella Vehicle Off Road genom 
att tillhandahålla information om problem, ordna på-platsen-service och i de fall det behövs 
ordna ersättningsfordon. Vidare guidar man företag till auktoriserade Scania-verkstäder samt kan 
assistera båda parter vid internationella betalningar (Scania, 2010). 
YQI tillhandahåller statistik kring FQ (Field Quality) och gör flera olika veckovisa, månatliga 
och kvartalsvisa analyser som bland annat omfattar nya artiklar, garantistatistik, antal Vehicle 
Off Road, leveranstider, orsaksanalyser och livslängdsanalyser. Specialbeställningar kan också 
göras via gruppen för att få mer utökad information om kvalitet och analyser som rör 
reparationer och underhåll (R&M). Vidare vill man fungera som en kunskapsbas för 
driftskostnader på alla Scanias produkter, inklusive utlandsmarknaden (Scania, 2010). 
REE strävar mot att behandla alla avvikelse och styra produkter, tjänster och processer för att 
höja kvalitén på Scanias system. Man jobbar kontinuerligt mot Rödpilsprojekt med att förbättra 
produktkvalité och processer samt med uppföljning av garantiärenden och produktkostnader. 
REE har befogenhet att bland annat göra genvägar i processer, besluta om lämplig prissättning 
kopplad till förbättringar av produktkvalité samt besluta om eventuella leveransstopp. Därutöver 
har man en beslutsfattande roll rörande uppskjutning av Grönpilsprojekt som inte uppnår satta 
kvalitetsmål (Scania, 2010). 

4.2 Vehicle Off Road 

4.2.1 Definition och konsekvenser av ett Vehicle off Road 
Övergripande kan definitionen för ett Vehicle off Road sägas vara att en kund inte kan fortsätta 
med sin transport utan hjälp, alltså ett driftstoppande fel (Hedgren, 2010). Med ”utan hjälp” 
avses att uppdraget inte kan slutföras utan kontaktande av Scania Assistance eller annan verkstad 
eller tekniker. En viktig del ingåendes i definitionen är att det är ett oplanerat stopp det rör sig 
om, vilket innebär att planerade verkstadsbesök inte ingår i definitionen. Mer specifikt kan sägas 
att ett Vehicle off Road är ett sådant fall som kodas ”Utryckning” på en reklamation eller som 
nyttjat Scania Assistance (Thorén, 2010). Detta innebär att det finns ett stort mörkertal i 
statistiken, eventuellt så stort som 50% som uppkommer på grund av att förare anlitar annan 
hjälp än Scania Assistance (Almér, 2010). 
Ett begrepp som är kopplat till Vehicle Off Road är Uptime, ett av Scanias 8 Egenskapsmål, som 
i sin tur är underliggande Scanias Produktegenskap ”Pålitlighet” (se Figur 20 nedan). Uptime 
definieras som ”fordonets tillgänglighet” och motsatsen till Uptime är Downtime, i vilket alla 
Vehicle off Road ingår. Ej akuta reparationer samt tillsyn av fordonet och väntetid kategoriseras 
också som Downtime.  
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Då Uptime ingår som en egen del i Scanias Produktidentitet är den en viktig faktor som i sig 
talar om mycket om produktkvaliteten. Den direkta konsekvensen av ett Vehicle Off Road är i 
många fall allvarlig, då den kan försena eller rent av hindra en förares uppdrag, något som enligt 
Sektionschefen på NES är en oerhört viktig faktor (Madsen, 2010). Dessutom medför ofta 
oplanerade driftstopp merkostnader i form av exempelvis bärgning, förstörd last etc. Också den 
indirekta konsekvensen är allvarlig, då ett Vehicle Off Road kan skapa förarirritation och sänka 
dennes intryck av fordonets pålitlighet och kvalité, oavsett hur bra det är i övrigt. 

Figur 20. Hur kategorin uptime kopplas mot pålitidlighet i Scanias upplevda värden i produktidentieten 
(Interndokument, Strategidokument för produktegenskaperna uptime och repair & maintenance cost, 2009). 

4.3 Field Quality 
Field Quality (FQ) är ordet för kvalitet för produkter ute i fält, det vill säga färdig produktionsbil 
levererad till kund. Ett Field Quality-ärende kan i vissa fall startas om man anser att ett fel har 
återkommit så många gånger eller är så allvarligt att man måste byta ut antingen mjukvara eller 
hårdvara, eller både och på en hel fordonsserie, vilket kallas för en ”kampanj”. I vissa fall kan 
även beslut tas om att produktion måste stoppas. 
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5. Intervjuresultat  
I detta kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna, workshopen samt 
beslutsmöten som ägt rum. Intervjuer har bland annat genomförts med sektions-, avdelnings- och 
gruppchefer, provkoordinatorer, fältprovsförare och examensarbetare på Scania. Alla 
respondenter har valts med omsorg och anses vara väl insatta på respektive område.  

5.1 Körsträcka/tid 
En fråga under intervjuer var vilken lägsta körsträcka som krävs, dels för att få kvalitet i mätdata 
samt för att avgöra att tillräckligt många fel är funna. En respondent menar att krav på körsträcka 
och körtid går mycket på magkänsla och erfarenhet. Vidare påpekar han att vissa saker visar sig 
snabbt, medan exempelvis körbarhetsrelaterade faktorer kan behöva testas länge. 
En annan respondent anser att man torde kunna utgå från vilken mätnoggrannhet man kräver och 
att det i sin tur borde ge vilken lägsta körsträcka samt lägsta antal fordon som kan accepteras. 
Under en ytterligare intervju menade respondenten dock att det på grund av felkodernas 
slumpmässiga uppkomst inte går att göra någon statistisk uträkning av krav på lägsta körsträcka. 
För att göra detta skulle man behöva göra en noggrann analys på ett stort antal fordon av när och 
hur ofta felkoderna har uppkommit och utifrån detta försöka hitta återkommande mönster i 
felkodsbildningen. Istället menade respondenten att det man verkligen bör mäta och använda 
som mätpunkter för att rent statistiskt kunna säga någonting om resultatets tillförlitlighet är 
antalet fordon. 

5.2 Körbarhet 
En genomgående åsikt hos respondenterna är att det finns ett verkligt behov av ett 
acceptanskriterium för körbarhet. De flesta anser att förarens upplevelse av bilen som helhet är 
viktig och enbart mätning av felkoder inte är tillräckligt för att säkerställa drivlinesystemets 
kvalitet. 

5.2.1 Definition av körbarhet 
På frågan om hur man ska definiera körbarhet fås många olika svar. Respondenterna menar att 
ord som respons, prestanda och vibrationer avspeglar körbarhet. Genom att översätta 
respondenternas nyckelord till specifika kategorier under Scanias egenskapsmål Engine Power, 
samt två extra kategorier fås en tydligare koppling mellan respondenternas åsikter om körbarhet 
och Scanias mål.  
Det framkommer ur intervjuerna att två av respondenterna tycker att hela produktegenskapen 
Engine Power definierar körbarhet. De flesta av de åtta respondenterna är överens om att 
körbarhet definieras med nyckelord som kan översättas till egenskapsmålen moment och effekt. 
Vidare har tre respondenter den gemensamma åsikten att växlingsprestanda och 
backtagningsförmåga är viktiga körbarhetsfaktorer. Även tre respondenter tycker att driver 
environment/vibrationer från drivlinan är en viktig körbarhetsfaktor. Växlingskomfort, 
tillsatsbroms och farthållarkvalité anses vara viktiga faktorer av en respondent vardera. Två 
respondenter anser att den extra kategorin felkodsrelaterade problem/uptime ingår. En 
respondent säger dessutom att den extra kategorin start/stop är en del av körbarheten. 
Ett annat nyckelord (som inte ingår direkt under produktegenskaperna) är matchad drivlina eller 
helhet för drivlina, det vill säga att drivlinan som helhet är väl konfigurerad för just det specifika 
fordonet den tillhör, samt driften det ska gå i. Övriga nyckelord- och meningar som rörde 
körbarheten var bränsleförbrukning, ljudnivå, komfortabelt, momentsvängningar, inte reagerar 
oväntat, trevlig att köra samt stabil och lugn. 
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5.2.2 Mäta körbarhet 
Det är komplicerat att få ett direkt svar över hur respondenterna anser att man bör mäta 
körbarhet, men initialt kan de delas upp i olika läger angående åsikter om mätmetod; Subjektiv, 
Objektiv eller en kombination av Subjektiv och Objektiv. En majoritet (7/11) av respondenterna 
anser att man på något sätt behöver kombinera både subjektiva och objektiva mätmetoder för att 
bedöma körbarheten. Flera av de svarande anser dock att objektiva mätmetoder i själva verket är 
överlägsna och att subjektiva metoder ska vara någon form av ”sista utväg” i det fall det inte går 
att mäta på annat sätt.  
Frågan om på vilket sätt man ska mäta körbarheten svarar en respondent att frågeformulär, 
kombinerat med en skala är ett bra sätt i brist på objektiva mätmetoder. Vidare anser han att man, 
för jämförbarhetens skull bör ha generella acceptanskriterier för körbarhet som alltid gäller. En 
annan respondent påpekar att man bör vara ute och köra mycket med kund och gruppera olika 
frågor man vill ha svar på.  

5.2.3 Målet för körbarhet 
På frågan om vilket betyg målet för körbarhet i fältprov bör vara är de flesta respondenter 
överens om att det ska ligga i toppen av skalan. Vidare menar några respondenter att separata 
mål för enskilda egenskaper bör finnas. Sammantaget från respondenterna fås att ett snittbetyg 
för fältprovet bör hålla betyg WW1, med tillägget att inga betyg under ZZ2 får förekomma för 
enskilda bilar eller egenskaper. 

5.3 Intervju med fältprovsförare 
En intervju med en fältprovsförare utfördes, främst för att fråga om åsikter kring utformning av 
formulär till fältprovsförare. 
Under intervjun påpekar respondenten att han för sin egen skull har en diktafon med sig för att 
spela in eventuella åsikter, då han själv anser det svårt att uttrycka sig i skrift. Sedan kan 
inspelningen lätt skickas till någon för tolkning. 
På frågan om det skulle kännas rimligt att fylla i ett formulär ungefär var tredje månad svarar 
respondenten ja, men lägger till att alla förare inte har motivation till att svara på alla frågor. För 
vissa teknikintresserade förare är det ett nöje att få vara en del i utvecklingen och andra kan bli 
motiverade med hjälp av information kring hur formuläret och deras åsikter verkligen kommer 
att användas till att förbättra produkten. För förare som varken är intresserade eller som 
motiveras av att produkten kommer att förbättras krävs en annan sorts motivation, exempelvis 
betald övertid för att fylla i ett formulär. Respondenten menar dock att närvaro är bästa 
motivationen, det vill säga att någon intervjuar föraren ansikte mot ansikte, och allra helst åker 
med i lastbilen.  
Att skicka någon som intervjuar förare skulle kräva mycket resurser, och respondenten menar att 
det eventuellt skulle räcka med telefonintervjuer. Intervjutillfällena torde enligt respondenten 
planeras cirka en vecka i förtid och föraren bör då ha fått frågorna så att han eller hon kan läsa 
igenom dem och börja fundera på frågeställningarna. Dessutom skulle en uppdelning om ungefär 
10 frågor per frågetillfälle uppdelat på 5 korta telefonintervjuer vara mer optimalt än 50 frågor 
under ett och samma tillfälle. För att vidare underlätta för föraren torde frågorna vid varje 
tillfälle helst ha fokus på ett visst ämnesområde. Antal frågor bör inte vara fler än 100 st.  
Vidare anser föraren att en betygsättning på specifika frågor vore ett bra mätesätt och att skalan 
för subjektiva bedömningar passar väl till detta, även för förare utan något större tekniskt 

                                                 
 
1 Konfidentiellt värde för snittbetyg för körbarhet 
2 Konfidentiellt värde för lägsta individuella betyg för körbarhet  
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intresse. Avslutningsvis menar han att frågorna allra helst också ska vara så specifika som 
möjligt, då det är enklare att svara på många specifika frågor än ett fåtal generella frågor.  

5.4 Km/felkod  

5.4.1 Syftet med kriteriet 
Syftet med acceptanskriterier enligt beskrivningen för examensarbetet är att ”underlätta en 
kvalitetssäkrad uppföljning av mjukvara”. Intervjupersoner har följande föreställningar om vad 
syftet med acceptanskriterier egentligen är:  
En respondent menar att det är ett sätt att säga att man vill utsätta provfordonen för samma sak 
som kunden och därmed blir kriterierna en sorts känsla för hur mycket man behöver testa för att 
undvika kvalitetsbekymmer. Flera respondenter menar att acceptanskriterier är något att mäta 
mot, ett mål, något som talar om när man tror att man har uppfyllt sina krav. Vidare menar 
somliga att en annan viktig aspekt är att de fungerar som en påminnelse till organisationen om 
vad som har gjorts, vilka resultat som har uppnåtts och att man genom dem visar utåt vad man 
gör. På det sättet menar en respondent att man lättare kan upptäcka luckor och åtgärda dem. 
Vidare menar en respondent att acceptanskriterier är viktiga för att veta vilka huvudmål man har 
eller inte har uppnått samt vilka avsteg man har gjort. Med hjälp av detta skulle man sedan 
förhoppningsvis kunna spåra kvalitetsproblem (exempelvis Field Quality-ärenden) tillbaka till 
avsteg från acceptanskriterierna. 

5.4.2 Ingående felkoder 
Ser man till vilka felkoder som bör tas med i felkodskriteriet fås i intervjuerna skiftande svar. 
Det råder en del osäkerhet kring vad som bör ingå, men de flesta respondenter är överens om att 
varken Dtc4 eller Dtc5 ska räknas med (se avsnitt 3.6.3 för beskrivning av Dtc-klasser).  
Dtc3 är den klass som respondenter har svårast att svara på om den bör ingå eller ej. Samtidigt är 
många också överens om att klassen egentligen inte hör hemma i en bedömning som enbart avser 
mjukvarans kvalitet.  

5.4.3 Rimlig acceptansnivå 
Angående vad ett rimligt värde för vad acceptansnivån bör ligga på fanns åsikter om vad man 
skulle kunna utgå ifrån; en respondent menade att man skulle kunna utgå från andra interna krav 
gällande felkoder i styrsystem. En annan respondent ansåg att man i vilket fall bör börja på en 
hög nivå och sedan bryta ned detta till relevanta siffror för kriteriet.  

5.5 Resultat från workshopen 
Syftet med att genomföra en workshop var att få feedback och förankra preliminära delresultat 
rörande acceptanskriterier. Resultaten redovisades i form av påståenden som är desamma som de 
nedan. Stycket som följer påståendet är en kort sammanfattning av de resonemang och 
reflektioner som uppkom vid diskussionen. Exempel på hur workshopsövningen utfördes kan ses 
i Figur 21 nedan. 

5.5.1 Felkodskriterium 
Påstående: Felkodsstatistik ingår som en del i kvalitetssäkringen av drivlinestyrsystem. 
I princip alla deltagare gav positiv respons och frågan lyftes inte upp vidare. Deltagarna skrev att 
felkodsstatistik är ett mått på mjukvarans kvalitet och färdiggrad och att ”falska fel” ger kostnad 
utan nytta, eftersom dessa fel endast existerar i mjukvaran och är en felaktigt genererad felkod. 
”Sanna fel” däremot, ger en kostnad, men även nytta då dessa pekar ut komponenter som 
behöver ses över. Vidare fanns önskemål om att statistiken bör kunna jämföras både i tid och 
mellan projekt samt ett påpekande att det är viktigt att också följa upp de fel som har rapporterats 
men som inte genererat felkoder.  
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Påstående: Endast tre klasser som rör mjukvaran bör ingå vid bedömning av kvalitet för 
drivlinestyrsystem. 
Diskussionen ledde fram till att det bör skapas två olika acceptanskriterium, ett där 
felkodsklasserna Dtc0-2 ingår, samt ett där felkodsklasserna Dtc0-3 ingår. 
 
Påstående: Inga Dtc0 bör tillåtas i produktionsmjukvara. 
Påståendet att inga Dtc0 bör tillåtas i produktionsmjukvara fick övergripande medhåll och lyftes 
inte upp till diskussion.  
 
Påstående: Antal fordon och körsträcka bör kravställas med en miniminivå och ingå i analysen 
av felkodsstatistik. 
Med körsträcka menas den totala sträckan som en lastbil ackumulerar under ett fältprov för en 
mjukvara. Påståendet fick genomgående medhåll och lyftes inte upp vidare till diskussion. 
Kommentarer som fanns var att kravställningen eventuellt inte behöver se likadan ut för alla 
projekt; en deltagare menade att kravet, alltså antal fordon och körsträcka, kunde baseras på 
förväntad försäljningsvolym och en annan att det även bör bedömas olika beroende på om det är 
produktions- eller utvecklingsmjukvara det rör sig om. En deltagare menade att analysen av 
statistik kräver ett gott underlag i form av lång körsträcka. Vidare skrev en deltagare att en 
brytpunkt då fler fordon inte ger mer provvärde torde utredas. En kommentar fanns även som 
påpekade att det bör ställas hårdare krav på ett större fordonsantal med varierande drifttyper och 
applikationer än vad det görs idag, samt att var och ett av dessa bör kravställas med många körda 
mil.  
 
Påstående: Multipler av samma felkod som uppstår flera gånger bör inte räknas som separata 
fel varje gång. 
Påståendet fick överlag medhåll. Dock påpekades att det är viktigt att beakta att det kan bli svårt 
att byta gränssnitt för felrapportering, främst för att det nuvarande sättet är så väletablerat inom 
organisationen. 
 
Påstående: XX3 km/Dtc (unik felkod av Dtc 0, 1, 2) är ett rimligt mål för fältprov. 
Påståendet fick överlag medhåll men förslag fanns både på att titta bakåt i tiden och utgå från 
statistik över felkoder och därefter anpassa gränsen med tiden, alternativt att utgå från 
överliggande krav på elsystem och bryta ned dessa till enskilda styrsystem såsom EMS och 
GMS. Flera deltagare pekade på att även Dtc3 bör ingå i ett kriterium, dock med en anpassad 
gräns för godkändnivån. Ett kriterium för Dtc0-2 bör ha en högre nivå än för Dtc0-3. Rimliga 
nivåer bestämdes till XX km/Dtc för Dtc0-3 och YY4 km/Dtc för Dtc0-2. 
 

                                                 
 
3 Konfidentiellt värde för km/Dtc av klass 0-3. 
4 Konfidentiellt värde för km/Dtc av klass 0-2. 
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Figur 21. Foto från workshopen. Planscher efter workshopen med kommentarer och åsikter på post-its.  

5.5.2 Körbarhetskriterium 
Påstående: Körbarhet ingår som en del i kvalitetssäkringen av drivlinestyrsystem. 
I påståendet om huruvida körbarhet ingår som en del i kvalitetssäkringen av drivlinestyrsystemet 
gav i princip alla deltagare positiv respons och frågan lyftes inte upp till vidare diskussion. De få 
kommentarer som fanns påpekade att körbarheten är en central egenskap samt att den inte kräver 
så många körda mil för att ge en indikation över hur man ligger till. 
 
Påstående: Dessa egenskaper utgör begreppet ”körbarhet” (se Tabell 6 nedan). 
Den första frågan som lyftes upp var om de uppställda egenskaperna enligt Tabell 6 för 
körbarhet definierar begreppet ”körbarhet”. Här menade de flesta deltagarna att 
felkodsuppräkningar inte passar in i ett kriterium för körbarhet. Det påpekades dock att bilens 
”robusthet” ändå borde mätas på något sätt och att det eventuellt kan innefatta felkoder. Vidare 
påpekades det att begreppet ”körbarhet” innefattar mer än bara drivlinan och att man därför 
borde specificera att det är just drivlinan det rör sig om. I övrigt ansåg deltagarna att listan på 
egenskaper verkade komplett och riktig. Tillägget start/stop i Tabell 6 nedan gjordes då flera 
körbarhetsrelaterade händelser kan kopplas till start/stop. 
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Tabell 6. Egenskaper för körbarhet efter mötet  

Produktegenskap  Egenskaper ‐ körbarhet för 
drivlinan 

DRIVER 
ENVIRONMENT 

Vibrationer från drivlinan  

ENGINE POWER  Effekt 
Moment 
Gaspedalkänsla 
Växlingskomfort  
Växlingsprestanda 
Rangerbarhet/tomgångsmoment 
Backtagningsförmåga 
Tillsatsbromsprestanda i marschfart 
Segdragningsförmåga 
Farthållarkvalitet 

Tillägg:   Start/stop komfort/funktionalitet 

 
Påstående: Körbarhet bör mätas subjektivt, med hjälp av en skala i frågeformulär.  
Att mäta körbarhet subjektivt, med användning av en skala för subjektiv bedömning var 
merparten av deltagarna positiva till, då skalan redan är väletablerad inom företaget och bland 
annat används för långtidsprovningens tester (långtidsprov). Åsikter fanns emellertid att 
resultatet måste kunna jämföras, både i tid och mellan projekt samt att man bör komplettera med 
objektiva mätningar. En deltagare ställde sig dock tveksam till om utvärdering med hjälp av 
formulär blir hanterbart för fältprov. 
 
Påstående: Körbarheten i ett fältprov är godkänt om inga betyg lägre än ZZ förkommit och 
medelvärdet är minst WW.  
En del deltagare uttryckte att en förares tidigare referenser är alltför påverkande vid 
betygssättning och kan vrida betyget åt något håll och att detta bör beaktas vid utformning av 
formulär. Vidare ansågs att spridningen i betyg kunde variera stort mellan individuella förare, 
samt att de flesta fältprovsförare skulle vara extra positivt inställda då de får köra en helt ny 
lastbilsmodell utan extra kostnad. Detta skulle medföra svårigheter i bedömningen av betygen. 
Sammantaget tyckte deltagarna att nivåerna var rimliga. 

5.5.3 Extra uppföljningsmöte efter workshopen 
Efter workshopen hölls ett återkopplingsmöte med sektionschefen på NEV, testledare för EMS 
och fältprovskoordinator för att gemensamt gå igenom resultatet från workshopen. Det 
beslutades på mötet att två kriterier behövs, ett för Dtc0-2 och ett för Dtc0-3 samt att INTE-
felkoder ej bör räknas med i något av kriterierna. Ett nytt räknesätt för att räkna felkoder som en 
uppräkning per fältprov, fordon och mjukvara fick medhåll bland deltagarna, likaså ett 
tillvägagångssätt för redovisning som ej tar med multipla felkodsuppräkningar.  
 
Deltagarna kom vidare överens om att det är mycket viktigt att det går att jämföra och korrelera 
resultat från långtidsprov med resultat från fältprov samt att en betygsskala bör användas för 
bedömning av körbarheten. Det beslutades också vilka egenskaper som anses röra 
körbarhetsdefinitionen (se avsnitt 6.3.1). 
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6. Analys och Resultat 
Detta kapitel presenterar utvärdering av det gamla acceptanskriteriet samt förslag på nya 
acceptanskriterier och en ny metod för utvärdering av dessa.  

6.1 Utvärdering av och förslag på nytt acceptanskriterium för felkoder  

6.1.1 Utvärdering av dagens acceptanskriterium 
Dagens acceptanskriterium för felkoder under fältprov EMS är ouppnåeligt främst då det 
inkluderar alla multipler och har en alltför hög acceptansnivå gällande hur många felkoder som 
får uppkomma. Det tar inte heller hänsyn till GMS eller EEC, vilka också behöver inkluderas. 
Det nya acceptanskriteriet initierar en mätning av felkoder för EMS, GMS och EEC som 
genereras under ett fältprov. Den nya metoden för hantering av dessa resulterar i en databas där 
dessa värden lagras. Acceptansnivån i det nya kriteriet kan sedan i framtiden justeras för att 
bättre matcha de behov som finns, men som utgångspunkt är nivån lika för de tre systemen.  

6.1.2 Felkoder som berör NE 
Resultaten från intervjuerna och workshopen visade att det ansågs finnas ett behov av två olika 
acceptanskriterium, ett för Dtc0-2 samt ett för Dtc0-3. Enligt författarna är egentligen inte Dtc3 
helt relevant för validering av mjukvara, men valdes ändå att tas med i ett extra kriterium då det 
finns andra värden i att kunna redovisa denna siffra också. 

6.1.3 Räknesätt för felkoder 
Med målet att identifiera fel och lägga en rimlig nivå för hur många fel som får finnas i en lastbil 
är det inte av vikt att räkna alla uppräkningar av samma fel. Multipler av samma fel ska räknas 
en gång per fordon och mjukvara så länge ingen åtgärd är gjord. Kriteriet utgår ifrån att det är 
antal fel som räknas, inte antal uppräkningar. 
Alla felkodsklasser bör inte räknas med eftersom det skulle ge en missvisande bild av hur 
kvaliteten hos mjukvaran faktiskt är. De som bör räknas med är Dtc 0-2. Det går även att 
redovisa Dtc 0-3 för en mer överskådlig bild.  
Så kallade INTE-felkoder kommer inte att räknas med i kriteriet eftersom de skapas av 
utvecklaren som en extrakontroll och inte kommer att finnas med i produktionsmjukvaran.  
Idag samlas alla ackumulerade km och antalet felkoder från ett fältprov till en pott. Sedan 
beräknas km/Dtc genom att dividera totalt antal körda km med totalt antal genererade felkoder. 
Exempel på det ses i Tabell 7 och 8.  
  

43 
 



 
Tabell 7. Exempel med fingerade siffror på gammal metod att räkna ut km/Dtc med multipler och INTE-felkoder, 

SW 1       

Dtc 0-3, med multipler, med INTE    
Vehicle Distance Dtc0 Dtc1 Dtc2 Dtc3 Summa 

Dtc 0-3 
A 100 000 1 0 2 2 5 
B 200 000 0 2 1 2 5 
C 300 000 1 3 1 1 6 
D 400 000 0 0 2 2 4 
E 500 000 1 0 1 0 2 
Total 1500000 3 5 7 7 22 
       
       
Uträkning: 1500000/22     
km/Dtc: 68 182      
 

Tabell 8. Exempel med fingerade siffror på gammal metod att beräkna km/Dtc utan multipler och INTE-felkoder 

SW 1       
Dtc 0-3 utan multipler, utan 
INTE 

    

Vehicle Distance Dtc0 Dtc1 Dtc2 Dtc3 Summa 
Dtc 0-3 

A 100 000 0 0 1 1 2 
B 200 000 0 1 1 1 3 
C 300 000 0 0 2 1 3 
D 400 000 0 0 1 0 1 
E 500 000 0 0 1 0 1 
Total 1500000 0 1 6 3 10 
       
Uträkning: 
1500000/10 

     

km/Dtc:  150 000      
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Tabellerna ovan ger en missvisande bild av det faktiska värdet och det är mer korrekt att istället 
beräkna km/Dtc för varje deltagande fordon i ett fältprov och sedan beräkna ett medelvärde ifrån 
dem enligt Tabell 9 och 10.  

Tabell 9. Exempel med fingerade siffror på ny metod att räkna km/Dtc med multipler och INTE-felkoder 

SW 1        

Dtc 0-3, med multipler, med INTE     
Vehicle Distance Dtc0 Dtc1 Dtc2 Dtc3 Summa 

Dtc 0-3 
km/Dtc 
per 
lastbil  

A 100 000 1 0 2 2 5 20000 
B 200 000 0 2 1 2 5 40000 
C 300 000 1 3 1 1 6 50000 
D 400 000 0 0 2 2 4 100000 
E 500 000 1 0 1 0 2 250000 
        
Uträkning: 
(20000+40000+50000+100000+250000)/5

    

km/Dtc: 132 000       
Skillnaden mellan Tabell 8 och 10 blir betydande och Tabell 10 ger en korrektare bild av 
verkligheten då den redovisar den nya metoden att räkna samt den nya definitionen av vad som 
ska ingå. 

Tabell 10. Exempel med fingerade siffror på ny metod att beräkna km/Dtc utan multipler och INTE-felkoder 

SW 1        
Dtc 0-3 utan multipler, utan INTE      
Vehicle Distance Dtc0 Dtc1 Dtc2 Dtc3 Summa 

Dtc 0-3 
km/Dtc 
per 
lastbil  

A 100 000 0 0 1 1 2 50000 
B 200 000 0 1 1 1 3 66666 
C 300 000 0 0 2 1 3 100000 
D 400 000 0 0 1 0 1 400000 
E 500 000 0 0 1 0 1 500000 
        
Uträkning: 
(50000+66666+100000+400000+500000)/5

    

km/Dtc:  223 333       
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Figur 22. Jämförelse mellan olika metoder att beräkna km/Dtc.På y-axeln finns värdet för km/Dtc. (9999-felkoder 

är detsamma som INTE-felkoder) 

I Figur 22 går det att se hur km/Dtc i en mjukvara kan mätas och redovisas på flera olika vis med 
väldigt olika resultat. Detta är äkta mätdata fast utan värden på axlarna. Därför motsvarar grafen 
inte de fiktiga värdena i tabellerna ovan, utan representerar de riktiga mätdata från pilotprojektet. 
Den röda (högsta) stapeln representerar det mest relevanta mätvärdet som kommer att användas i 
framtida sammanställningar av km/Dtc. 

6.1.4 Konfidensintervall 
Med den nya metoden att beräkna km/Dtc finns flera mätpunkter att jämföra mellan för varje 
mjukvara, därmed är det möjligt att beräkna ett konfidensintervall och uppskatta kvaliteten hos 
mätvärdet. 

6.1.5 Statistik som finns idag 
Det finns viss statistik från tidigare körda fältprov men för att få fram relevanta nyckeltal krävs 
mycket manuellt arbete. Figur 23 nedan visar en jämförelse mellan det gamla mätetalet för 
km/Dtc och det nya mätetalet med km/Dtc utan multipler. Med hjälp av denna statistik som 
underlag kan nya gränser för ett felkodskriterium uppskattas. Liknande underlag för 
felkodsklasser Dtc0-3 togs också fram. 
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Figur 23. Jämförelse mellan räknesätt med och utan multipla felkodsuppräkningar. På x-axeln finns varje mjukvara 

och på y-axeln deras respektive km/Dtc-värde. 

6.1.6 Rimlig gräns 
Utifrån gammal statistik från fältprov är det rimligt att, för felkoder av klass 0-2, i EMS, GMS 
och EEC acceptera minst YY km/Dtc.  
Utifrån gammal statistik från fältprov är det rimligt att, för felkoder av klass 0-3, i EMS, GMS 
och EEC accepteras minst XX km/Dtc.  

6.2 Förslag på nytt acceptanskriterium för körsträcka  
Det gamla acceptanskriteriet för felkoder berör endast antal felkoder men inte körsträcka eller 
antal fordon. Det nya acceptanskriteriet för felkoder innehåller ett krav på bland annat 
körsträcka. Körsträcka och antal fordon är viktigt att kravställa för att dels kunna säkerställa 
kvaliteten på data men även för att ackumulera en viss sträcka på ett visst antal fordon för att på 
så vis möjliggöra ett bra underlag till statistiken och finna så många fel som möjligt.  

6.2.1 Krav 
Det är svårt att utforma ett specifikt kriterium som passar alla olika krav eftersom de varierar 
mellan projekten. Alla tester ska inte ha samma sträcka eller drifttid, men en standardnivå bör 
finnas. Ny mjukvara testas längre men en ny, mindre funktion behöver inte testas lika mycket.  
Ett fast acceptanskriterium skulle sannolikt inte gå att applicera på dessa punkter eftersom de 
varierar så mycket från projekt till projekt, men ett riktmedel för körsträcka/drifttid, antal fordon, 
fordonsvariationer och körmiljö skulle då leda till högre kvalitet på testerna.  

6.3 Förslag på nytt acceptanskriterium för körbarhet  
Det nya acceptanskriteriet för felkoder berör inte körbarhetsegenskaper och därför har ett separat 
kriterium tagits fram. Körbarhet påverkar i allra högsta grad hur pass nöjd kunden är med 
produkten och bör vara en självklarhet att testa. Tillsammans täcker acceptanskriterierna för 
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felkoder, körsträcka och antal fordon och körbarhet in de väsentliga kvalitetsaspekter som är 
mätbara hos drivlinestyrsystemet.  
Körbarheten hos lastbilar är viktig eftersom det påverkar hur effektivt fordonet kan hanteras. 
Idag utvärderas inte körbarhet rutinmässigt. I vissa fall skickas formulär ut till fältprovsförare, 
men uppföljningen är knapp och ostrukturerad.  

6.3.1 Produktegenskaperna 
På Scania kan man utgå ifrån de åtta produktegenskaperna som beskriver Scanias 
produktidentitet. I en så kallad projektdefinition finns egenskapsområden som kan vara 
behjälpliga vid produktförändringar för att alltid sträva efter att förbättra produktegenskaper.  
De mål som berör drivlinans körbarhet är driver environment och främst engine power (se Tabell 
11). Dessa kan brytas ner i mindre kategorier och vissa av dessa utgör grundstolparna i 
definitionen av körbarhet för drivlina. Listan har under arbetets gång kompletterats med 
start/stop (se Tabell 11).  
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Tabell 11. Egenskaper som berör körbarhet för drivlinan 
Produktegenskaperna     Egenskaper som berör körbarhet för 

drivlinan 
      
FUEL ECONOMY   Ej tillämpbart   
      
      
LOAD-CARRYING 
CAPACITY 

 Ej tillämpbart  

      
      
REPAIR AND MAINTENANCE COST Ej tillämpbart  
      
      
UPTIME    Ej tillämpbart  
      
      
ACTIVE SAFETY   Ej tillämpbart   
      
      
DRIVER ENVIRONMENT  Vibrationer från drivlinan  
      
      
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE Ej tillämpbart  
      
      
ENGINE POWER   Effekt  
    Moment  
    Gaspedalkänsla 
    Växlingskomfort  
    Växlingsprestanda 
    Rangerbarhet/tomgångsmoment 
    Backtagningsförmåga 
    Tillsatsbromsprestanda i marschfart 
    Segdragningsförmåga 
    Farthållarkvalitet 
TILLÄGG:     Start/stop komfort/funktionalitet  

 
Listan blir då basen i en ny definition av körbarhet för drivlinan. Om det är möjligt att validera 
dessa egenskaper är det sedan möjligt att betygssätta drivlinans körbarhet. Egenskaperna 
utvärderas lämpligen med ett frågeformulär. Den viktigaste delen i den nya definitionen av 
körbarheten för drivlinan är att säkerställa att alla områden täcks upp och korrelerar mellan 
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långtidsprov och fältprov. En mer detaljerad beskrivning av egenskaperna finns i Tabell 12 
nedan.  
 

Tabell 12. Specificering av egenskaper som berör körbarhet för drivlinan 

Egenskaper - körbarhet för 
drivlinan 

Beskrivning  

Vibrationer från drivlinan    Minimera vibrationerna från drivlinan som når föraren. 
Det är nödvändigt att hitta en balans mellan körkomfort 
och "informativa vibrationer" som föraren behöver för att 
köra säkert och effektivt.        

  

Effekt och Moment       Momentrespons är viktigt. Känslan ska spegla 
motorstyrka/fordonsacceleration. Resulterar i 
accelerationsförändringen föraren känner i ryggen vid 
gaspådrag. Fördröjning som uppstår från det att föraren 
har rört gaspedalen tills han känner accelerationen ska vara 
så kort som möjligt utan att ge obekväma svängningar.  

Gaspedalkänsla   Motorn ska återge alla förändringar i gaspedalsläge snabbt, 
stabilt och utan fördröjning.  

Växlingskomfort      Mått på hur snabbt växlingen sker och innehåller krav på 
både motorrespons och växelstyrning. Snabba växlingar är 
bra. Med manuell låda ska växlingarna gå lätt och smidigt 
med en distinkt känsla i spaken. Även känslan i 
kopplingspedalen är viktig - med automatiska system ska 
växlingen komma vid rätt tillfälle, samt gå snabbt och 
mjukt.  

Växlingsprestanda   I begreppet växlingsprestanda ingår hela 
växlingsförloppet, från det att man avlastar motorns 
moment via växel urtagning, upp/nedvarvning av motor, 
växeliläggning och upprampning till begärt moment. Väljs 
rätt växel under hela växlingsförloppet? Det bör 
poängteras att hög hastighet ska kunna hållas på ett 
bekvämt sätt, det vill säga utan att behöva växla ned. I en 
automatiskt växlad lastbil (opticruise, automatväxellåda) 
utgör dock inte en nedväxling en lika stor nackdel. 

Rangerbarhet/tomgångsmoment   Innebär att man ska kunna manövrera fordonet vid låga 
hastigheter med en hög känsla av precision. Av- och 
pådrag med gaspedal ska medföra proportionerliga och 
kontinuerliga förändringar av retardation och acceleration. 
Start av fordonet ska normalt kunna ske utan behov av 
gaspådrag.  

Backtagningsförmåga  Den backlutning som fordonet kan klara vid marschfart på 
högsta växeln utan att tappa fart. En hög 
backtagningsförmåga kräver motorer med högt 
vridmoment och en hög drivlineutväxling.  

Tillsatsbromsprestanda i 
marschfart 

Prestanda på tillsatsbromsar såsom retarder och 
avgasbroms är viktig för att kunna köra fort och säkert 
utför branta backar. 
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Segdragningsförmåga  Fördröjning som uppstår från det att föraren har rört 
gaspedalen tills det att han känner accelerationen ska vara 
så kort som möjligt utan att ge obekväma svängningar.  
Om backen är brant så ska fordonet orka dra länge på 
högsta växeln innan nedväxling blir nödvändig.  
Högt vridmoment på låga varvtal samt en hög 
drivlineutväxling förbättrar segdragningsförmågan. 

Farthållarkvalitet     Farthållaren är till för komfort och ska se till att hålla en 
jämn hastighet. Den bör vara distinkt och det är viktigt att 
den inte låter fordonet tappa fart i början på backar. 
Föraren ska märka att knapptryckningen är registrerad.  

Start/stop 
komfort/funktionalitet 

  Föraren ska vid start och stopp uppleva komfort och 
samspel mellan gaspedal och koppling. 

6.3.2 Skalan för subjektiv bedömning  
Skalor och frågeformulär används ofta för att utvärdera kvalitativa värden. På Scania används en 
skala för subjektiv bedömning av trolig kundreaktion vid bland annat långtidsprov. Skalan är 
etablerad på Scania varför det är naturligt att använda den vid införsel av formulär även i 
fältprov. 

6.3.3 Förarbedömning från långtidsprov och fältprov  
Testförarna i långtidsprov är mer styrda än förarna i fältprov, exempelvis är frågorna specifikt 
ställda och vissa uppgifter bör utföras enligt formuläret i långtidsprov. I fältprov är frågorna inte 
riktade och föraren ska köra som vanligt utan direktiv. Det är även möjligt att förarna i 
långtidsprov värderar egenskaper olika då de har kört fler variationer av fordon och är mer 
bekanta med skalan för subjektiv bedömning.  
Förarna i fältprov har ett annat intresse som i viss mån motarbetar avsett syfte för fältprov. Det 
avsedda syftet i fältprov är att testa och validera drivlinestyrsystemet. Förarna har större intresse 
av att få nyttja lastbilen till sitt dagliga arbete än att rapportera fel. De kan eventuellt ha 
överseende med att vissa funktioner inte fungerar för att de hoppas att få låna en fältprovsbil vid 
fler tillfällen och därför ej vill besöka verkstad. 
Jämförelser mellan långtidsprov och fältprov är möjliga men med viss försiktighet. Först efter ett 
antal projekt med frågeformulär i fältprov är det möjligt att utvärdera och se korrelationen 
mellan långtidsprov och fältprov. Då kan det även vara möjligt att prediktera förväntat 
fältprovsbetyg utifrån långtidsprov.  
Som en del av analysen skapades grafer över tidigare körbetyg från genomförda långtidsprov för 
att på så sätt få en första uppfattning om vilket betyg som lämpligen skulle kunna förväntas från 
ett fältprov (se Figur 24 och 25). 
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Bedömning av EMS enligt skala för subjektiv 
bedömning

Bedömning av EMS enligt 
skala för subjektiv 
bedömning

WW

ZZ
  

Figur 24. Graf över körbarhet för EMS. X-axeln visar mjukvaruversion och y-axeln medelbetyget från långtidsprov. 
 

Bedömning av GMS enligt skala för 
subjektiv bedömning

Bedömning av GMS enligt 
skala för subjektiv 
bedömning

WW

ZZ
  

Figur 25. Graf över körbarhet för GMS. X-axeln visar mjukvaruversion och y-axeln medelbetyget från långtidsprov. 

6.3.4 Betyg för godkänt fältprov  
Enligt statistiken och diskussionerna från intervjuer betstämdes snittbetyg och minimibetyg för 
godkänt fältprov till WW för snittbetyget och ZZ för minimibetyget. 

6.3.5 Objektiva mätningar 
Tekniska och upplevda värden är båda viktiga aspekter vid fältprovning. Körbarhet baseras på 
kvalitativa värden och kan endast valideras fullt ut från upplevda värden och subjektiva 
bedömningar. En objektiv mätning kan ge en fingervisning om var körbarhetsnivån ligger, men 
inte exakt mäta körbarheten. Vidare kan en objektiv mätning inte helt ersätta den subjektiva, men 
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däremot komplettera den. Objektiva mätningar skulle möjliggöra jämförelser med konkurrenter 
och tidigt se om satta mål uppfylls.  

6.4 Pilotprojekt  
För att utvärdera de resultat som framkommit under arbetes gång testades dessa på ett 
pilotprojekt som tidigare valts ut i samverkan med fältprovskoordinator. I pilotprojektets 
utvärdering användes den nya metoden för att räkna felkoder, vilket innebär att inga INTE-
felkoder eller multipla uppräkningar av felkoder räknades med. Vidare räknades värdet för 
km/Dtc fram som medelvärdet av de individuella fordonens km/Dtc-värden, Acceptansnivåerna 
för km/Dtc-värdena sattes utifrån den tidigare framtagna statistiken i pilotprojektet till XX 
km/Dtc för Dtc0-3 respektive YY km/Dtc för Dtc0-2. 
 
För pilotprojektet togs en enkel databas i Excel fram för att datainsamlingen ska initieras. I 
Tabell 13 syns ett utdrag från databasen där relevanta siffervärden som: km/Dtc0-3, 
felkodsfördelningen, km/Dtc0-2, körda km och antal fordon redovisas. I praktiken används 
felkodsdatabasen DTC-browser för att hämta faktiska data från fältprov, de förs sedan in i denna 
databas där tabellerna nedan (Tabell 13 och 14) genereras automatiskt. Vidare skapas även 
diagram som tydligare visualiserar mjukvarans framsteg och utveckling. Tanken är att denna 
databas ska användas i redovisningssyfte för att avgöra om mjukvaran är redo för produktion 
samt att all data ska arkiveras.  

Tabel tdrag pelda fö fö kol 13. U ut exem tabas r upp ljning av fel dskriteriet 
EMS SW  Km/dtc 

Dtc0‐3, 
utan  
multipler, 
utan  INTE‐ 
felko r de

Antal 
Dtc0, 
utan 
multipler  

Antal 
Dtc1, 
utan 
multipler

Antal  Dtc2, 
utan 
multipler, 
utan  INTE‐
felkoder 

Antal 
Dtc3,  utan 
multipler 
utan 
INTE‐
felko r de

Km/dtc 
Dtc0‐2, utan  
multipler, 
utan  INTE‐ 
felkoder 

Körda 
km  

Antal  
fordon 

nn.nn.nn  0  0  0  0  0  0  0  0 
 
Tabell 14 visar relevanta värden för att utvärdera körbarheten hos drivlinestyrsystemet. 
Körbarhetsbetyget utgör tillsammans med minimivärdet själva gränsen för om acceptanskriteriet 
för körbarhet är uppfyllt eller ej. Antal formulär utgör en sorts tillförlitlighetskontroll som 
möjliggör en extra kvalitetskontroll.  

Tabell 14. Utdrag s f in he   ur exempeldataba ör uppföljn g av körbar tskriteriet 
EMS SW  Körbarhetsbetyg 

medelvärde 
Minvärde  Maxvärde  Antal 

formulär 

nn.nn.nn  0  0  0  0 
 
Trots att inga resultat finns att redovisa för körbarheten från fältprov ger resultaten från 
långtidsproverna en god indikation om vilket ungefärligt betyg fältprovsbetygen bör nå. Med 
tidigare information i åtanke om att fältprovsförare möjligtvis är mer positivt inställda än förarna 
i långtidsprover verkar acceptanskriteriet för körbarhet rimligt att uppnå. 
Den data som finns från felkodsregistreringen visar att pilotprojektet ännu inte uppnår de nya 
föreslagna gränserna för acceptans. I nya projekt finns många nya funktionaliteter som gör att 
felkoder triggas oftare än i äldre, mer etablerad, mjukvara. Vidare utveckling och testning 
behövs. En fördel med kontinuerlig uppföljning är att det är möjligt att tidigt i en mjukvaras 
utveckling upptäcka avvikelser och korrigera dessa. 
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Med utgångspunkt i redovisade data anses pilotprojektet uppnå acceptabel körbarhet men det 
uppnår inte acceptanskriteriet vad avser km/felkod och bör därför ej gå i produktion innan denna 
nivå även än uppnådd.  

6.5 Metoder för uppföljning av acceptanskriterier på NEVT 
De uppgifter som finns inom acceptanstestning enligt Wallace (1986) kan anpassas för att 
matcha Scanias process. Behovet av en metod som säkrar analys och uppföljning av 
acceptanskriterier möts av Uppgifterna inom acceptanstestning respektive Acceptanstestplanen 
(se avsnitt 2.4).  
Acceptanstestet ska visa att alla kundkrav är uppfyllda. För drivlinestyrsystemet är det svårt att ta 
fram specifika kundkrav som kommer direkt från marknaden. Däremot finns det i 
objektdefinitionen mål för hela NE och drivlinestyrsystemet. Dessa mål kan sedan tolkas om till 
ännu mer specifika mål eller krav. Ofta ställs krav på att drivlinestyrsystemegenskaper ska vara 
lika eller bättre än tidigare projekt. Därför är det viktigt att acceptanskriterierna är jämförbara. 
Trots att det idealt vore möjligt att testa alla möjliga kombinationer och funktioner är det 
orealistiskt och därför väljs istället vissa funktioner och kombinationer ut. Fältprov utgår ifrån en 
matris med fördefinierade fordonsvarianter och körmiljöer.  
Det är viktigt att kraven på mjukvaran införs tidigt i livscykeln. Om kravet är definierat tidigt 
finns största möjligheterna att uppnå det. 
Vid acceptanstestning finns flera uppgifter att utföra. Uppgifterna inom acceptanstestning är 
framtagna av Wallace (se avsnitt 2.4.1) men har här anpassats till arbetet på NEVT och 
presenteras nedan. Uppgift 1-5 kommer endast att utföras vid behov av nya acceptanskriterier, 
men i det dagliga arbetet kring acceptanstestning utförs steg 6- 10.  
 
Uppgifter inom acceptanstestning:  
 

1. Definiera acceptanskriterier 

I ett begynnande skede definierades acceptanskriterier utifrån tidigare statistik som ett 
startskott. Det är viktigt att betona att det är ett försök som precis startats och det är av 
allra högsta vikt att det kommer igång och testas enligt dessa kriterier för att samla data 
och utvärdera acceptanskriteriet.  

2. Fastställa testtillvägagångssättet  

Testtillvägagångssättet är redan känt och kommer inte att ändras genom examensarbetet. 
Det är fältprov och kommer att se ut på samma sätt som tidigare. Fältproven bör vara 
möjliga att upprepa och ska testa alla möjligheter som kund kan utsätta fordonet för. De 
ska testa alla relevanta möjliga fordonsvarianter (EMS, GMS, hytt, fordon, motortyp, 
EEC, klimat och loggning)  

3. Fastställa organisation, resurser och andra behov 

Organisationen kring fältprov på Scania behöver klargöras för att redogöra ansvar och 
resurser. Krav på fordon, mjukvara och hårdvara bör finnas. Krav och tidsplan bör 
stämmas av. Se Tabell 14 nedan. 
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Tabell 14. Ansvarsfördelning inom acceptanstestning  
Uppgift  Ansvarig  

Skriver/reviderar acceptanstestplan  NEVT FT‐koordinator 

Godkänner acceptanstestplan  NEVT gruppchef  
Genomför acceptanstestplan  NEVT FT‐koordinator 
Hanterar/analyserar resultat  NEVT FT‐koordinator och 

felkodsansvariga 
Utvärderar resultat  NEVT FT‐koordinator och 

felkodsansvariga 
Avgör acceptanstestplanens 
uppfyllnadsgrad  

NEVT FT‐koordinator och NEVS 

Skriver sammanfattningsrapport  NEVT FT‐koordinator 
Godkänner system för produktion  NE teknikmöte 
Arkiverar acceptanstestplan  NEVT FT‐koordinator 

 

4. Välja analyseringsteknik 

Efter fältprov fås data på felkodsräkning och subjektiv körbarhetsbedömning, dessa ska 
analyseras enligt nya metoden. 

5. Skriva acceptanstestplan  

Acceptanstesplanen kommer att vara det dokument som styr och leder 
acceptanstestningen. Se Figur 26 nedan för strukturen.  

6. Revidera acceptanstestplan  

Inför varje nytt fältprov ska punkterna 6-10 gås igenom. Acceptanstestplanen som tagits 
fram kommer att finnas som utgångspunkt men ska revideras inför varje nytt fältprov.  

7. Granska testberedskap 

Se till att resurser, exempelvis att kravställda bilar och frågeformulär finns, och se över 
långtidsprov testerna och säkerställ att de är godkända. Se att det finns dispens för 
fältprov.  

8. Utföra test 

Starta fältprov.  

9. Analysera test 

Samla data från bilarna. Använd nya metoden. Denna tar ur data ur DTC-browser till 
Excel och räknar ut nyckeltalet för km/relevant felkod samt redovisar lägsta poäng och 
medelpoäng ifrån körbarhetsformuläret. Skriv ärenden i Eventum för felkoderna. Följ 
upp alla Dtc0-felkoder.  
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10. Specificera acceptans- och avslagsrekommendationer 

Redovisa resultat. Se om de givna värdena är uppnådda. Om ej, förklara avsteg och 
motivera eventuellt godkännande. Om värdena är uppnådda, godkänn fältprov enligt 
acceptanskriterierna. 

 

Acceptanstestplan 
 
Projektbeskrivning 
 Kort sammanfattning 
Management 
 Organisation och ansvar 
 Kontrollpunkter  
 Tidsplan  
 Resurser och behov  
Testöverblick 
 Testobjektiv/mål  

Acceptanskriterier 
 Test och utvärderingsteknik 
Testutförande 
 Datainsamling och analys 
 Avstegshantering 
 Testbibliotek 
Avslut och godkännande av acceptanstest  

Figur 26. Acceptanstestplan 
Acceptanstestplanen beskriver de möjliga valen vid acceptansbeslutet och den nödvändiga 
dokumentationen för att acceptera en produkt som inte mött alla acceptanskriterier (alltså göra 
avsteg).  

6.6 Utvärdering och framtida hantering av formulär  
Idag används egentligen inte formulär speciellt mycket i fältprov. De som finns författas 
huvudsakligen av personer på NE. Antingen skickas de via post eller med en fältingenjör ut till 
föraren. Sedan fyller han/hon i det efter ett fältprov och postar tillbaka eller laddar upp det i 
ärendehanteringssystemet FRAS. Sedan förs data manuellt in i ett excelark. Varje fordon som är 
med i fältprov får nya formulär då de uppdateras med ny mjukvara. De ska vara ifyllda ca tre 
veckor efter ny uppdatering.  
I långtidsprov är hanteringen förenklad eftersom förare och provkoordinator är placerade på 
samma område och kan gå med formulär till varandra. Anledningen till pappersformulär är att 
föraren ska kunna ha med sig den i bilen. Det fungerar ej med en dator. Eventuellt skulle 
lastbilens inbyggda kommunikationscentral (interaktorn) kunna innehålla frågorna men alla bilar 
har inte en sådan. Därför är det svårt att komma undan pappersarbetet.  
Intervjuer har kommit upp som förslag men det skulle kräva mycket resurser och dessutom förs 
då ytterligare en persons subjektiva tolkningar av svaren in i resultatet.  
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Hos gruppen NEVT blir förväntad kundreaktion på körbarhet enligt skalan för subjektiv 
bedömning det beroende värdet. Här finns olika mjukvaror som motsvarar det experimentella 
värdet. Det finns dock flera okontrollerade variabler som exempelvis olika 
hårdvarukomponenter, fel på annan del (inte drivlinestyrsystemet) av lastbilen, olika personliga 
referenser och dylikt. I ett idealfall skulle inga okontrollerade variabler finnas. Det är möjligt att 
utgå ifrån dagens långtidsprovsformulär och anpassa dem för fältprovsförare. Det är viktigt att se 
skillnaden mellan ett långtidsprov där föraren är anställd av Scania och generellt är tekniskt 
kunnig och kör efter styrda frågor och en fältprovsförare som kör lastbil i kommersiellt syfte. 
Frågorna bör skrivas om för att passa denna typ av förare och de bör kategoriseras enligt 
egenskaperna i körbarhetsbegreppet för att validera körbarheten för drivlinestyrsystemet.  

6.6.1 Spårbarhet 
De egenskaper som ingår i körbarhet står listade i Tabell 12. För att det totala begreppet 
körbarhet ska kunna utvärderas vid varje fältprov bör alla egenskaper representeras av minst en 
fråga. Vidare bör varje fråga i formuläret tillhöra en körbarhetsegenskap.  

6.6.2 Skalan 
En diskonfirmationsskala vore troligen att föredra för denna typ av undersökning såsom Danaher 
et al (1996) beskrivit. Skalan för subjektiv bedömning används dock flitigt på Scania och många 
är positiva till den. För jämförbarhets skull är det viktigt att samma skala används.  

6.6.3 Designa formuläret 
Vid design av ett nytt formulär bör nedanstående steg i Tabell 15 beaktas. Vid genomgång av 
dessa steg kommer formuläret med stor sannolikhet att generera den information som är önskad.  

Tabell 15. Föreslagna steg för fra ing av formulär mtida utformn

Steg för att designa ett formulär  I praktiken 
Besluta vilken data som önskas  Mätbara värden som kan användas i 

acceptanskriterium. Använd den subjektiva 
skalan.  

Välj respondenter  Alla förare i fältprov. Valideringen av 
körbarhet kan försvåras om det blir brist på 
data. Se till att detta blir rutin.  

Designa individuella frågor  Tänk på att frågor kring både EMS, GMS och 
EEC bör involveras. Tänk dock på att inte ta 
med för många frågor i undersökningen.  

Författa formulering  Öppna, specifika frågor med språk som är 
anpassat till förare. Svåra begrepp bör 
förklaras.  

Designa layout  Inled med syfte till undersökningen och hur 
resultatet ska användas. Även vad som 
förväntas av föraren.  

Tänk på kategoriseringen  Alla frågor ska kunna kopplas mot en 
egenskap inom begreppet körbarhet för 
drivlinan. 

Förbered ett första utkast och pilottesta  Förbered ett noggrant genomarbetat utkast. 
Utvärdera därefter och sätt ut i fältprov. 

Utför undersökningen.  Uppdatera frågorna vid behov, men se till att 
spårbarheten finns! 
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6.6.4 Krav på formulär  
Efter pilotprojektet bör kraven på formulär i Tabell 16 nedan gås igenom för att utvärdera om 
formuläret uppfyller kraven. 

Tabell 16. Krav på formulär 

Krav på formulär  I praktiken  
Ge svar på frågeställningar  Alla frågor ska kunna spåras till en egenskap 

inom körbarhet. Om alla frågor fylls i ska 
körbarheten kunna valideras utifrån 
undersökningen.  

Förståeligt för respondenten  Inga frågor som verkar ha missuppfattats eller 
varit svåra för föraren att förstå. 

Frågorna betyder en sak  Föraren har alltid förstått vad frågan syftat på. 
Objektiva frågor  De är öppna, utan värderande frågeställningar 

och styr ej förarens körstil.  
Hanterar alla möjliga svar  För att föraren ska kunna ge ett uttömmande 

svar behövs en skala och möjlighet till egna 
kommentarer. 

Icke motsägelsefulla eller överlappande frågor  Tänk på att två frågor inte bör fråga efter 
samma sak och inga frågor ska motsäga 
varandra.  

Pilotprojekt   Genomför pilotprojekt och utvärdera. 
 

Det finns krav enligt Stone (1993) att frågorna ska vara etiskt korrekta men dessa anses inte 
beröra det aktuella formuläret och tas därför inte med.  

6.6.5 Metoder för hantering av formulär 
Inskickade formulär analyseras och skrivs om digitalt på liknande sätt som 
långtidsprovsformulär. Betyget och kommentarer presenteras tillsammans med felkodsstatistiken 
i Acceptanstestplanen där kopplingen mot projekt och tid är möjlig. Formulären sparas och 
struktureras för att i efterhand kunna kolla upp detaljer om olika resultat. 

6.7 Testkvalitet ‐ Reliabilitet och validitet 
Det är möjligt att beräkna Cronbachs alfa för formuläret och på så vis fastställa dess inre 
konsistens som är ett mått på reliabilitet (se avsnitt 2.9). En nedre gräns för Cronbachs alfa ligger 
på 0,7 vilket skulle betyda att 30 % av skillnaderna beror på mätfel. Förslagsvis ska reliabiliteten 
mätas på NEVT då användningen av formulär påbörjats. Om man når den slutsats att formulären 
utgör ett reliabelt underlag kan man däremot inte säga något om validiteten. Validiteten kan 
aldrig vara högre än reliabiliteten, därför kan man inte utgå ifrån att validiteten är hög bara för att 
reliabiliteten är det.  
I detta fall har ytvalidering delvis påbörjats då berörda personer gått igenom vilka egenskaper 
som ska ingå i begreppet körbarhet för drivlinan (se avsnitt 2.5). I nästa steg bör frågorna 
formuleras och om de alla kan spåras tillbaka till en körbarhetsegenskap är ytvalideringen klar.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar författarna olika frågor, både generella och specifika, som uppkommit 
under arbetets gång samt ansågs extra viktiga att utveckla. 

7.1 Generellt 

7.1.1 Svårigheter med kundkrav 
Teorin säger tydligt att acceptanskriterier ska validera de krav som från början sattes av kund; 
detta torde även gälla drivlinemjukvaran. Ett centralt diskussionsområde blir därför varifrån 
testavdelningen får sina krav utifrån vilka kriterierna utformas. Det föreligger dock två 
huvudsvårigheter i drivlinemjukvarans fall: för det första handlar det om mjukvara, vilket i sig 
innebär en svårighet i definitionen av krav då mjukvara inte har några direkt fysiskt mätbara 
egenskaper. För jämförbarhetens skull är det exempelvis relativt enkelt att samla in kundkrav 
och validera dessa för en hårdvarukomponent - det kan handla om krav på en viss given drag- 
eller tryckbelastning eller ett antal cykler innan utmattning. Sådana fysiska mätstorheter finns 
inte i mjukvarans fall. Detta leder till nästa svårighet, nämligen själva nedbrytningen av 
kundkraven och spårbarheten till dessa. Kunden är inte direkt med i utvecklingen eller i 
definitionen av kundkraven, vilket leder till att de kan vara så övergripande och oklart beskrivna 
som ”bra respons”. Ett så generellt formulerat krav kan bero på ett nästan oändligt stort antal 
parametrar, både hård- och mjukvarurelaterade, vilket därmed blir i stort sett omöjligt att 
validera. 
 
Att kunden inte är med i kravställningen gör att det blir svårt att specificera hur mjukvaran ska 
valideras. I dagsläget fungerar det istället så att testavdelningen ett fåtal gånger har skickat ut 
frågeformulär i fältprov och försöker ställa frågor till förare som ska täcka upp de områden som 
kan tänkas vara ett kundkrav för att sedan införa och validera dessa. Emellertid anses det också 
att det för generella system med många användare är accepterat för utvecklarna själva att sätta 
kraven på systemet. Optimalt vore dock att i samråd med kund och marknad formulera krav för 
att säkerställa att acceptanskriterierna är grundade i kund och marknadskrav och på så vis ger 
validerade produkter som kunden är nöjd med.  

7.1.2 Gränserna mellan långtidsprov och fältprov 
Definitionen av långtidsprov och fältprov och deras respektive roll i benämningen 
”acceptanstest” är värd att diskuteras. Dessa två tester ligger visserligen efter varandra i slutet av 
testprocessen, men rent teoretiskt sett är det endast fältprovet som kan klassas som ett 
acceptanstest, då definitionen av acceptanstest är att det är ett validerande test, som genomfört av 
kund i dess normala körmiljö. Långtidsproverna genomförs internt med Scania-anställda och bör 
enligt teorin alltså inte ingå i benämningen ”acceptanstest”. Detta är visserligen en ren 
definitionsfråga, det kan uppkomma oklarheter om vad som menas när dokument har med ord 
som ”acceptans” utan att noggrant definiera dessa.  

7.1.3 Uppgifter inom acceptanstestning 
De uppgifter som finns inom acceptanstestning har i viss mån följts tidigare trots att de inte 
funnits dokumenterade. Tanken är att det med den nya metoden ska bli lättare att utveckla och ta 
fram nya acceptanskriterier vid behov samt att strukturera och underlätta de uppgifter som finns 
för provkoordinatorn.  

7.1.4 Kvalitet på mätdata 
En förhoppning som finns är att examensarbetet initierar datainsamling som i sin tur ger ett 
gediget underlag som kan användas som referens vid utvärdering av kvalitet hos styrsystemen. I 
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dagsläget finns inte dessa data och trender går därmed inte att utläsa. Kvaliteten förväntas öka då 
det finns statistik att jämföra med och mäta pågående projekt emot. Detta sätt är en relativt enkelt 
metod för att mäta och analysera utvecklingen när väl en databas finns. Med hjälp av statistiken 
är det sedan möjligt att kravställa nivåer och vid checkpunkter kolla att projektet ligger längst 
trendlinjen som krävs för att nå målet. Desto fler möjligheter och kontrollpunkter det finns för 
mjukvaran att analyseras, desto större är sannolikheten att fler fel upptäcks och därmed att 
kvaliteten blir bättre. Därmed kan datainsamlingen som bör initieras nu, leda till bättre kontroll 
och övervakning, medföra en högre kvalitet hos styrsystemet som når kunden.  

7.1.5 EEC 
Efterbehandlingssystemet EEC är så nytt att någon uppföljning och statistik inte presenterats. 
Därför har det varit svårt att dra några slutsatser kring hur detta system kommer att klara 
acceptanskriterierna. I detta fall är det viktigt att påbörja mätning av km/fel för att utvärdera om 
samma acceptansnivåer är rimliga.  

7.1.6 Vehicle Off Road 
Vid sammanställning av statistik kring Vehicle off Road krävs mer information om mjukvarufel. 
Det skulle leda till att det går att dra en parallell mellan Vehicle off Road och mjukvarukvalitet. I 
framtiden vore det även möjligt att koppla acceptanskriterierna mot Vehicle off Road och då ha 
ytterligare ett mätetal för att kvalitetssäkra mjukvaran.  

7.1.7 Automatisering 
Automatisering leder i många fall till snabbare ledtider och effektivare arbetsprocesser. Däremot 
är det möjligt att automatisering även medför svårigheter att se helheten. Verkligheten som ska 
speglas genom acceptanskriterierna kan bli svår att greppa om alla steg är automatiserade och det 
är värt att föra resonemang kring riskerna och fördelarna med automatisering.  

7.2 Felkodskriteriet  

7.2.1 Stokastiskt uppkommande felkoder 
Hur felkoder verkligen uppkommer under fältprovskörningar är ett komplicerat ämne. Man 
skulle kunna tänka sig att då det rör sig om samma mjukvara så kommer felkoder att uppkomma 
enligt ett visst mönster. Det är visserligen sant att, bortsett från olika kalibrering, så är mjukvaran 
i ett fältprov i stort sett identisk i alla bilar, men då det finns så många olika variabler (olika 
förartyper, bilkonfigurationer, klimat, körmiljöer m fl.) blir resultatet att felkoderna uppkommer 
helt slumpmässigt. En felkod kan uppkomma efter 1 km eller efter 100 000 km, beroende på 
variablerna och hur ofta funktionerna används. Med anledning av detta finns det en extra 
osäkerhet i uträkningen av konfidensintervallet för felkodsstatistiken och detta bör betänkas när 
konfidensen redovisas.  

7.2.2 Hitta fel utan felkoder 
Ett problem som kan vara svårare att komma runt än felkodshanteringen är hur man ska hitta fel 
som inte har genererat felkoder. Trots att dessa fel inte har någon felkod angiven är de icke desto 
mindre viktiga och det vore bra att ha en metod för hur dessa fel ska följas upp. Exempelvis 
skulle man kunna samla in data från verkstäder för att få en uppfattning om vilka felen är. 

7.2.3 Allvarlighetsgrad på felkoderna 
Felkodsuppföljningen skulle gynnas av införsel av allvarlighetsgrad på felkoder. Det vore då 
även möjligt att redovisa de allvarligaste felen. Examensarbetet har inte fokuserat på 
momentreduktion då det idag är svårt att följa upp denna typ av felkod. Däremot är dessa fel av 
högsta vikt att följa upp och de bör involveras i acceptanskriteriet för felkoder med skärpt 
acceptansnivå.  
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7.2.5 Fokus på antal fel i felkodskriteriet 
Som uppkommit många gånger är det viktigt att fokusera på att i felkodskriteriet räkna antal fel, 
inte antal uppräkningar. Det är en aspekt som givetvis påverkar föraren i form av till exempel 
många upprepade varningssignaler, men det är inte relevant då det handlar om att hitta fel som 
ska lösas, inte antalet upprepningar. Vid felkoder som uppkommer ofta och därför bör få en 
högre prioritet är det möjligt att lyfta dessa i en 10-i-topplista för att belysa dem. En lista av 
denna typ täcker in den aspekten som annars försvinner då multipler inte räknas. 

7.2.8 Mätesätt för km/Dtc 
Nyckeltalet km/Dtc kan, som det under arbetets gång tidigare visats, räknas på (minst) två olika 
sätt. Till en början räknades detta som summan av körsträckan från alla bilar i ett prov delat med 
summan av felkoderna från dessa bilar. Under arbetets gång ändrades detta till att räknas som ett 
snitt av värdet för km/Dtc för varje bil i provet. Att samla alla körsträckor och felkoder i en 
”pott” gör att enskilda fordons resultat slår väldigt hårt på totalresultatet, vilket det inte gör om 
ett snitt av fordonens enskilda km/Dtc-värden räknas ut. Detta ger en något annorlunda bild av 
kvaliteten hos mjukvaran och frågan bör ställas vilket räknesätt som egentligen ger det mest 
korrekta resultatet. Båda sätten är förvisso tekniskt sätt korrekta, men det tåls att vidare utreda 
vilken metod som i längden ger den mest rättvisa bilden av mjukvarukvaliteten. 

7.3 Körbarhet 

7.3.1 Formulär för validering 
Det kan diskuteras huruvida formulär är rätt sätt att validera mjukvaran på över huvudtaget. Man 
har i formulären begränsat utrymme att skriva på och många förare är dessutom inte bra på att 
uttrycka åsikter i skrift. Att komma runt detta skulle enligt författarna kräva stora mängder 
utredande och undersökande arbete, men i längden vara mycket värdefullt.  

7.3.2 Formulären 
I detta arbete har inte frågeformulären som ska användas i fältprov utformats. Troligen krävs 
mycket arbete för att det ska finnas en fungerande apparat kring detta. Exempelvis bör de 
anpassas till förarna i fältprov och alla frågor bör vara relevanta. Formulären får heller inte vara 
för omfattande men samtidigt krävs att de är tilläckligt betydande för att ge värdefulla mätdata.  
Vidare kan frågorna ställas öppna eller vara specifika. Fördelen med öppna frågor är att de ger 
respondenten möjlighet till utförliga svar och låser inte in denne i ett visst tankesätt. Däremot 
kan de öppna frågorna göra att respondenten inte är säker på vad frågan syftar till och ge oklara 
och flytande svar. Specifika frågor är i viss mån lättare att svara på då respondenten vet exakt 
hur denne ska svara. En direkt följande nackdel är att specifika frågor bör vara fler till antalet för 
att täcka upp ett helt drivlinestyrsystem. Viktigast i valideringen av drivlinestyrsystem med hjälp 
av frågeformulär är att få svar som motsvarar verkligheten. Om det görs bäst via öppna eller 
specifika frågor bör undersökas vidare.  

7.4 Körsträcka 

7.4.1 Bedöma körsträcka och beräkna felkodsstatistik rättvist 
Om felkoder uppkom enligt något givet mönster skulle man relativt enkelt kunna bestämma en 
passande minsta körsträcka för att med viss säkerhet kunna säga att ett givet antal fel finns kvar i 
mjukvaran. Då felkoderna istället uppkommer stokastiskt blir detta mycket svårt att bestämma. 
Detta skulle dock möjligen kunna lösas genom att titta på långtidsproverna.  
I långtidsproverna finns ett krav på ett visst antal utförda körpass. Passen har även en specifik 
körsträcka definierad, vilket innebär att man därigenom har specificerat hur mycket man anser 
att en mjukvara ska testas innan den kan gå i fältprov. Utgåendes från detta skulle man eventuellt 

61 
 



kunna utforma ett helt nytt synsätt för hur man bör mäta felkodsstatistik, vilket skulle bygga på 
att fältproven på ett liknande sätt delas in i ”pass”. Dessa skulle antingen kunna definieras som 
exempelvis en i sträck körd sträcka (alltså sträckan som hunnits med mellan förarens pauser) 
eller som samma sträcka som används för ett pass i långtidsprov. Därefter skulle man använda 
dessa ”pass” som utgång för hur många mätpunkter man har att beräkna statistiken utifrån, 
istället för att använda de individuella fordonen som mätpunkter.  
Det finns självfallet svagheter med att använda sig av en sådan metod. Exempelvis är 
långtidsprovernas krav på körsträcka främst tänkt att passa för att utvärdera fordonen så att de 
ska klara vissa grundkrav för att få släppas till fältprov. Väl i fältprov är däremot fordonen tänkta 
att valideras mot kund, och då är frågan om man inte bör utgå från helt andra (längre) sträckor. 
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8. Slutresultat 
Arbetet med validering av drivlinestyrsystem på NE sker långt från kund och en mer direkt 
validering mot kundkrav är önskvärd. Det befintliga acceptanskriteriet för felkoder är, med 
angiven metod, ej möjligt att uppnå. För validering av enbart mjukvara bör inte hårdvara beaktas. 
Vidare är inte antalet multipler relevant vid ”felräkning”. Det är en aspekt som påverkar föraren 
som bör fångas upp i ett annat kriterium. INTE-felkoder bör inte räknas med i kriteriet då de inte 
finns i produktionsfordon. 
 
Enligt erfarenhet och utvärdering är det rimligt att ha en acceptansnivå på YY km/Dtc (Dtc0-2) 
utan multipler och INTE-felkoder. För Dtc0-3 är XX km/Dtc rimligt.  
 
För att km/Dtc ska bli ett bra mätetal krävs att alla felkoder klassade som Dtc0 utreds och vid 
tidpunkten för System Description bör därför inte några av dessa felkoder finnas kvar. Vidare 
krävs det för att säkerställa en god kvalitet hos mätdata att flera bilar har kört ett mjukvarusläpp. 
Ju fler bilar, desto bättre kvalitet hos mätdata. 
 
Ett nytt kriterium för körbarhet behövs. Här kommer aspekter som berör föraren att valideras. 
Definitionen av körbarhet utgörs av ett antal kategorier som alla ska motsvaras av minst en fråga 
i formuläret och alla frågor bör klassas till en kategori. Då kan eventuella nya frågor 
kategoriseras och kategorierna går att jämföra med varandra trots nya formuleringar och frågor. 
Det ger möjlighet till jämförelse med långtidsprov och möjligheten att se trender med tidigare 
projekt. 
 
Enligt pilotprojektet DP uppnår inte den aktuella mjukvaran de föreslagna acceptanskriterierna. 
Med checkpunkter vid 1/3 och 2/3 genomfört av totala fältprov i ett projekt blir det inom några 
år möjligt att se vilken nivå projektet bör hålla redan vid dessa tidpunkter för att nå 
acceptanskriterierna. 
 
En metod för att ta fram, underhålla och förvalta acceptanskriterier finns ej men behövs. 
Uppgifter inom acceptanstestning har tagits fram för att en strukturerad metod ska finnas för 
acceptanstestet, kriterierna och uppföljningen. 
 
Dagens formulär i långtidsprov är styrda och kan ej överföras till fältprov. I fältprov bör frågorna 
vara anpassade för förare. Detta kommer att effektivisera och förenkla uppföljningen av 
kvaliteten till drivlinan genom enkla och förståeliga mätetal och ett strukturerat arbetssätt.  
 
Genom att strukturera upp arbetet från planeringsstadie till redovisning av resultat blir metoden 
mer överskådlig. I testprocesser bör arbetet vara transparent och förståeligt även för personer 
utanför avdelningen. Acceptanstestplanen samlar alla dokument, beslut och resultat vilket ger 
denna transparens. I förlängningen förväntas detta ge en bättre översikt och göra det lättare att 
jämföra och analysera tidigare fältprov.  
 
Att basera beslut på magkänsla bör undvikas, då det medför stor risk att inbädda fel i statistik 
och utvärderingar och med de kriterier som tagits fram till denna rapport får man en bättre 
uppföljning av kvaliteten. Det behövs dock ännu mer arbete kring området för att verkligen 
validera att kunden är nöjd och allt från kravinsamling till acceptanstester bör vidare arbetas 
fram och förankras.  
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9. Rekommendationer  
Författarna har i detta sista kapitel samlat rekommendationer och förslag till vidare arbete med 
förhoppningen att dessa kommer att leda till en ännu bättre uppföljning av prover. Dessa har utan 
någon inbördes rangordning samlats i punktform nedan. 
 
Författarna rekommenderar att man: 
 

• i samråd med kund och marknadsavdelningar formulerar krav för att säkerställa att 
acceptanskriterier är direkt grundade i kund- och marknadskrav och på så vis ger 
validerade produkter som kunden är nöjd med. 

• på ett systematiskt sätt samlar in statistik för att bygga en väl strukturerad databas för att i 
framtiden effektivisera uppföljning av prover. 

• för samtal med YS(K) och andra grupper som jobbar med kvalitet och i samråd med 
dessa arbetar fram en metod för att kunna specificera mjukvarufel i statistiken och följa 
upp dessa. 

• samlar in data från verkstäder för att få en bättre uppfattning om vilka fel som uppstått, 
men som inte genererat felkoder. Detta skulle förhoppningsvis leda till en bättre 
täckningsgrad hos felkodsuppföljningen. 

• vidare undersöker möjligheterna att införa en allvarlighetsgrad på felkoder för att ännu 
mer exakt kunna specificera kvaliteten hos mjukvaran samt lättare prioritera 
uppföljningen. 

• vidare undersöker möjligheterna att införa ett system för att klassa multiplar till en enda 
felkod sammankopplad med den första felkoden som kommer att räknas.  

• undersöker möjligheterna att utveckla en ny felkodsklass för momentreducerande 
felkoder. 

• gör en detaljerad analys av exakt när felkoder uppkommer under prover och leta efter 
mönster utifrån vilka bättre statistiska prediktioner kan göras. 

• säkerställer att resurser finns tillgängliga för att på ett effektivt sätt utreda oklassade 
felkoder och därmed undvika osäkerheter i produktionsmjukvara.  

• utreder i vilken utsträckning återkommande felkoder stör förare. 

• i samråd med kund gör en detaljerad undersökning av hur frågeformulär till fältprov bör 
utformas för att exakt och effektivt kunna validera fältproven med hänsyn till körbarhet. 
Formulären bör vidare utvärderas enligt Cronbachs alpha för att säkerställa en god intern 
konsistens. 
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• undersöker möjligheterna att använda exempelvis telefonintervjuer eller liknande som 
komplement till formulär för att få mer komplett feedback till validering av fältprov. 

• undersöker möjligheterna att utveckla validering av körbarhet med hjälp av objektiva 
mätmetoder, förslagsvis den i rapporten nämnda metoden från företaget AVL. 

• ser till att på ett strukturerat sätt dokumentera och arkivera tidigare provers resultat för att 
ha tillgång till god statistik att göra väl grundade uppföljningar på. 

• undersöker vilket minsta antal bilar man bör ha kört varje mjukvarusläpp med för att nå 
en tillräcklig nivå av säkerställdhet i det statistiska underlaget. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Genomförda intervjuer  

Tabell 1. Lista över genomförda intervjuer 
Datum 
(2010) 

Tid Efternamn Förnamn Titel Avd Frågeområde 

03-mar 10:00 Axelsson Daniel  Provkoordinator 
fältprov 

NEVT Allmänt 

03-mar 13:00 Bentham Mark  Exjobbare REST Acceptanskriterier 
08-mar 14:00 Jansson Fredrik  Testledare NEVS Körbarhet och 

km/felkod 
08-mar 15:30 Larsson Elisabet Kalibreringskoordinator NEA Km/felkod och 

FQ 
09-mar 14:00 Ölund Magnus Testledare NEVS Km/felkod 
10-mar 13:00 Olsson Erik Utvecklingsingenjör LP NEVT Km/felkod 
15-mar 10:30 Bertmar Björn Sektionschef NEV Km/felkod 
15-mar 13:00 Georghiou Michael Objektsledare NESX Allmänt 
16-mar 13:00 Fröidh Nina Provkoordinator NEVT Km/Felkod 
17-mar 10:00 Axelsson Daniel  Provkoordinator 

fältprov 
NEVT Km/Felkod och 

FQ 
22-mar 10:30 Madsen Peter Sektionschef NES Km/felkod, 

körbarhet och FQ 
24-mar 11:00 Ölund Magnus Testledare NEVS Km/felkod, 

körsträcka 
29-mar 11:00 Logge Tomas Gruppchef NEA Km/felkod 
30-mar 14:00 Olsson Erik Utvecklingsingenjör LP NEVT Formulär 
31-mar 10:30 Jansson Fredrik  Testledare NEVS Km/felkod, 

körbarhet, FQ 
06-apr 14:00 Wingren Anna Systemägare NECT Km/felkod, 

körbarhet 
06-apr 14:00 Boström Richard Utvecklingsingenjör NECT Km/felkod, 

körbarhet 
08-apr 09:00 Flemmer Henrik Gruppchef NECE Körbarhet 
09-apr 13:30 Lindh Johan Manager YDVB Körbarhet 
12-apr 10:00 Jensen Anders Technical Manager YDA Körbarhet 
12-apr 12:00 Ekvall Thomas Marknadsanalytiker - Statistik 
13-apr 10:00 Axelsson Daniel  Provkoordinator NEVT Allmänt 
13-apr 10:00 Vilu Elenor Gruppchef NEVT Allmänt 
14-apr 10:00 Renberg Andreas Gruppchef NECA Körbarhet, 

formulär 
14-apr 15:30 Holmstrand Mats Product Planner KTH Körbarhet, 

formulär 
14-apr 15:30 Grafström Magnus Product Planner KTH Körbarhet, 

formulär 
15-apr 11:00 Wansölin Peter Avdelningschef NE Körbarhet 
20-apr 13:00 Axelsson Daniel  Provkoordinator  NEVT Körsträcka 
22-apr 13:30 Axelsson Daniel  Provkoordinator  NEVT Allmänt 
28-apr 14:00 Axelsson Daniel  Provkoordinator  NEVT KM/felkod 
03-maj 13:30 Vilu Elenor Gruppchef NEVT Allmänt 
05-maj 09:00 Gruppmöte   FREUD  
05-maj 16:00 Biteus Jonas Utvecklingsingenjör RESD Cykelfiltrering 
20-maj 13:00 Axelsson Daniel  Provkoordinator  NEVT Körsträcka 
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20-maj 14:30 Bertmar Björn Sektionschef NEVT Km/felkod, 
körbarhet 

28-maj 10:00 Bertmar B., 
Jansson F., 
Axelsson D. 

   Km/felkod, 
körbarhet, 
körsträcka, 
formulär 

31-maj 09:00 Vilu Elenor Gruppchef NEVT Körsträcka, 
statistik 

02-jun 14:00 Axelsson Daniel Provkoordinator NEVT Km/felkod, 
statistik 

06-jun 15:00 Ekvall Thomas Marknadsanalytiker - Statistik 
06-jun 15:30 Olsson E, 

Ölund M, 
Jansson F, 
Axelsson D 

   Körbarhet 

08-jun 16:00 Axelsson Daniel Provkoordinator NEVT Km/felkod, 
formulär 

15-jun 10:00 Axelsson D, 
Vilu E 

  NEVT Km/felkod, 
Statistik 

16-jun 10:30 Axelsson D, 
Jansson F 

   Körsträcka 

18-jun 10:30 Axelsson D, 
Vilu E 

  NEVT Uppföljning 

21-jun 13:00 Bertmar Björn Sektionschef NEV Uppföljning 
22-jun 15:30 Lennon John Fältprovsförare  Formulär 
22-jun 15:30 Kökeritz Niklas Fältprovsingenjör YDVF Formulär 

23-jun 14:30 Johansson Mats Fältprovsingenjör YDVF Formulär 
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