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Sammanfattning 
Produktstrukturen för bränsletanksinstallationen är ett av Scanias mest komplexa 

produktområden. Orsakad av den mängd parametrar som styr bränsletankarnas positioner och 

dess infästning skapas en produktstruktur som är mycket svår att hantera samtidigt som vetskap 

finns att komplexiteten i närtid kommer att öka avsevärt. Denna studies syfte har varit att skapa 

en förståelse över varför denna komplexitet existerar. Detta för att sedan finna vägar för att bryta 

trenden med en växande produktstruktur. Målsättningen har varit att nå en mer standardiserad 

bränsletanksinstallation. 

 

En teoristudie utfördes i ämnen som var av intresse för studien och då både inom allmän teori 

men även av Scaniaintern dokumentation. Vidare utfördes en övergripande studie av de relevanta 

parametrar som påverkar bränsletanksinstallationen varav en viktning av påverkan, 

reduktionsmöjligheter samt resursmängd utfördes. Resultatet från denna viktning pekade mot att 

separeringen av installationer mellan hjulkonfigurationer är det största problemet i strävan efter 

att nå standardiserade installationer på chassierna. 

 

Efter övergripande studier av likheterna mellan hjulkonfigurationerna och dess chassianpassning 

delades samtliga chassier in i tre grupper med avseende på placeringen av de styrda och drivna 

axlarna. Installationen föreslås att utföras inom vardera utav dessa tre grupper och då enbart styrd 

av axelavståndet. Detta skulle främja standardiseringsarbetet och det uppskattas att stor potential 

finns i att nå mycket stora resursbesparingar i framtiden. Ett mindre antal tekniska lösningar 

utreddes mycket grundläggande och syftar till att ge upphov till kommande utredningar. 

 

Slutsatsen av studien är att en standardisering av chassierna med hjälp av gruppering av 

hjulkonfigurationer bör utföras. En gränssnittsgrupp med fokusområde mot ramsidan bör 

tillsättas. Detta i syfte att från grunden bygga framtida chassier som kännetecknas av 

standardiserade installationer och positioner för Scanias chassibaserade komponenter placerade 

mellan hjulaxlarna.  
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Abstract 

The product structure of the fuel tank installation is one of the most complex product areas at 

Scania. Caused by the number of parameters, which affect the fuel tank installation, a product 

structure is created which is very difficult to handle. Knowledge exist that the structure in a 

nearby future will be considerable more complex. The purpose of the study has been to 

understand in why this complexity exist and find ways to break the trend of a growing product 

structure. The goal was to achieve a more standardized fuel tank installation. 

 

A theoretical study was performed in order to bring knowledge in relevant areas both in general 

theory but also in documentation at Scania. A comprehensive study was made over the 

parameters that affect the fuel tank installation including a weighting of impact, reduction 

potential and resource quantity. The result of this showed that the separation of chassis 

installation between the wheel configuration is the major concern when endeavor for a 

standardized chassis installation. 

 

After a comprehensive look at the similarities between the wheel configurations and chassis 

adaptations all the chassis were divided into three groups in regard of the arrangement of the 

steering and driving axles.  The installation is proposed to be carried out within each of this three 

groups and then only driven by the axle distance. This would promote the standardizing work and 

it is estimated that there is a great potential in achieving large resource savings in the future. A 

small number of technical solutions was investigated very basic with an intention to give rise to 

future studies. 

 

The conclusion of this study is that a standardization of the chassis should be made by grouping 

the wheel configurations. An interface group with the focus area of the side member side is 

recommended to be started. A new chassis installation should be built from scratch with a 

characterization by standardized installation and positions of Scanias components located 

between the wheel axles.  
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1. Introduktion 
 ___________________________________________________________________________  

Introduktionens syfte är att ge en beskrivning av företaget samt bakgrunden till studien. Vidare 

redovisas syfte, problembeskrivning samt studiens avgränsningar. Även metodiken som använts 

för att genomföra studien redovisas här. 

 ___________________________________________________________________________  

1.1 Om företaget Scania CV AB 
Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar över 16 ton, bussar samt industri- och 

marinmotorer. Företaget tillhandahåller även produktrelaterade tjänster, exempelvis i form av 

service och finansiella lösningar. 

 

Scania är ett globalt företag med huvudkontor i Södertälje, Sverige. Där sker även majoriteten av 

all forskning och utveckling. Tillverkningen av slutprodukterna finns, förutom i Södertälje, även i 

Angers i Frankrike, Swolle i Holland samt i Sañ Paolo i Brasilien. Scanias huvudmarknader är 

således Europa och Latinamerika. Företaget är dock verksam med försäljning och service av 

fordon i över 100 länder globalt och Scania har totalt sett över 35 000 anställda världen över. 

 

Scanias tre kärnvärden är ”kunden först”, ”respekt för individen” och ”kvalitet”.  

 

Scania bygger sina produkter efter sitt eget modulsystem, vilket är något de anser sig vara 

branschledande med. Systemet bygger på att komponenterna ska vara kompatibla med varandra 

vilket möjliggör att produkten kan variera inom en mängd olika kombinationer. Således kan 

kunden bygga ihop sin egen lastbil med vilken kombination av hytt, motor, och växellåda som 

helst för sina egna behov utan att Scania behöver göra anpassningar. 

 

Företaget jobbar också mycket med sitt ”Scania Production System” vilket har sin rot från 

Toyotas motsvarande ”Toyota Produktion System” som präglas av drivkraften efter ständiga 

förbättringar inom verksamheten.  

 

”Scanias vision är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa  

bestående värde för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter” 

 

Scania in brief (2010) 

 

1.2 Bakgrund 
Scania har idag fyra bränsletanksprogram med varierande tvärsnitt. Dessa fyra program innefattar 

totalt sett över 50 olika bränsletankar med varierande tankvolym. Varje tankprogram har sina 

egna formpassade konsoler med vilka tanken infästes i ramen på chassiet. Varje tank genererar en 

tankplacering, samt två till fyra olika konsolplaceringar beroende på tankens storlek. Scania har 

ett antal olika hjulkonfigurationer och det inbördes avståndet mellan de olika axlarna kan variera 

mellan ett antal olika mått. Med dessa förutsättningar ska bränsletankarna tillsammans med en 

rad andra komponenter dela på utrymmet på lastbilens ramsida. Således finns ett stort antal 

parametrar och förutsättningar som påverkar bränsletankarna och dess konsolers placeringar. 

Med de olika parametrar som påverkar dessa placeringar i beaktande finns det således tiotusentals 
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potentiella tank och konsolplaceringar där utvecklingsavdelningen har ett stort arbete och ansvar 

för att se till att samtliga kombinationer fungerar. Den anpassning i området som behöver göras i 

och med nya utvecklingsprojekt kan vara styrande för den totala projekttiden och således även för 

projektintroduktionen. Detta trots att området inte påverkats av nyutveckling utan enbart 

anpassning av installationen. I dagsläget är således installationsanpassning ofta mer 

resurskrävande än nyutveckling av komponenter. 

 

För varje ny parameter som tillkommer i och med nya utvecklingsprojekt, med tillkommande 

volymkrävande komponenter, förgrenas strukturen och antalet tank/konsolplaceringar för den 

givna chassitypen ökar. Detta skapar en produktstruktur som ökar okontrollerbart vilket inte är 

hållbart på sikt. En stor produktstruktur är dels omöjlig att överblicka samt mycket 

resurskrävande att underhålla. Storleken på strukturen är också direkt proportionerlig mot antalet 

avvikelser och fel som uppkommer i slutmonteringen av lastbilarna.  

 

1.3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att komma fram till ett handlingssätt för att i högre utsträckning 

standardisera bränsletankinstallationen på chassierna och således reducera den resursåtgång i 

utvecklingsarbete som krävs vid nytillkomna volymkrävande komponenter på ramen. Detta ses 

som en förutsättning för att i framtiden fortfarande ha produktstrukturen under kontroll.  

 

Syftet är också att visuellt illustrera produktstrukturen över bränsletanksinstallationen såsom den 

ser ut i dagsläget för att skapa förståelse för komplexiteten. Detta dels för att ha som stöd av 

slutsatserna i denna studie men även för att sprida kunskapen i Scanias organisation.  

 

Faktorer som påverkar bränsletanksinstallationen skall undersökas. Dessa ska också utvärderas i 

syfte att utreda möjligheten till att eliminera dessa faktorers påverkan av 

bränsletanksinstallationen.  

 

Brister som finns i dagens installationsverksamhet ska identifieras samt användas för att skapa ett 

nytt handlingsätt för att angripa nya chassiinstallationer på ett mer effektivt sätt i framtiden. Med 

en tydlighet över strukturen kan nya utvecklingsprojekt introduceras på kortare tid samt att 

antalet avvikelser efter produktens introduktion bör minska.  

 

Målet är en mer standardiserad och tydlig chassiinstallation som på sikt skall kunna reducera 

både tiden för utvecklingsprojekt samt antalet aktiva komponenter i Scanias produktportfölj. Då 

lagerhållning och produktionsomställningar för olika bränsletankar är mycket kostsamt skulle det 

ge stora ekonomiska besparingar som följd om dessa komponenter var av ett färre antal. 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie kommer endast Scanias lastbilsprogram att tas i beaktande och då endast A-order 

och dess hjulkonfigurationer. A-order är lastbilar som är valbara för samtliga kunder. Lastbilen 

byggs samman utefter de moduler som slutkunden beställt utefter dess egna förutsättningar. 

Produkterna är väl utprovade och uppnår Scanias fördefinierade krav på god hållfasthet och 

livslängd. Det finns också L-order samt S-order vilka är specialbilar som specialanpassas utefter 

enskilda kunders önskemål. Examensarbetet kommer således inte att beakta L- och S-order. 
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Examensarbetet kommer att introducera samtliga hjulkonfigurationer för A-order, dock kommer 

exempel och dylikt enbart vara riktade mot lastbilar med enkla framaxlar utan axel framför 

drivande bakaxel. Detta för att begränsa omfattningen i illustrationerna. 

 

Det är också enbart standardbränsletankar i Scanias produktflora som kommer att beaktas. Precis 

som för hjulkonfigurationerna finns det tankar som är specialgjorda för enskilda kunders 

önskemål. Dessa kommer inte att beaktas. Samtliga standardbränsletankar introduceras i studien 

dock kommer enbart Wide-tvärsnittet att beaktas i exempel och i illustrationer. 

 

Tekniska lösningar ska inte studeras på djupet. Endast övergripande studier bör göras och behövs 

ytterligare undersökning bör det förslås som en uppgift för ett framtida examensarbete. 

 

Parametrar såsom hållfasthet, driftförhållande, chassiklassning samt chassihöjd på fordonet 

kommer inte att beaktas då det gäller struktureringen av bränsletankarna. 

 

Examensarbetet kommer enbart beakta strukturen för modulhål som är Scanias nya standard för 

hålbilden på chassiernas ramsidor.  

 

1.6 Metod 

1.6.1 Teoristudier  
Relevant litteratur har studerats för att bygga en gedigen bas i ämnet. Böcker, artiklar samt 

internetbaserad litteratur har studerats med ett fokus mot modularisering, strukturering och 

gränssnitthantering. Övergripande studier i ämnet produktutveckling och då i synnerhet 

integrerad produktutveckling har också utförts.  

 

Teoristudien redovisas i rapporten för att ge läsaren en inblick i ämnet och således ge ökad 

förståelse för studiens resultat, analys och slutsatser.  

 

Sökord: Modularisering, Installation, Lean, Artikelreduktion, Sammontering, Produktstruktur, 

Produktlayout, Produktarkitektur, Gränssnitt, Modulgränssnitt, Integrerad produktutveckling, 

Produktutveckling, Toyota, Scania 

1.6.2 Empiriska studier  
Den empiriska studien är objektivt redovisad och syftar till att visa realiteten i det aktuella ämnet. 

Det empiriska materialet har samlats in på Scania där mycket finns skrivet om samma begrepp 

som i den allmänna teoristudien. Modularisering och gränssnitt är några av de begrepp som är 

mycket frekvent förekommande på företaget. Den empiriska studien ligger till grund för 

resultatet, analysen och slutsatserna av studien. 

1.6.3 Informationsbearbetning  
Efter att all information samlats in bearbetades den. Den teoretiska studien kopplades mot den 

empiriska vilket mynnade ut i att relevanta kopplingar mellan dessa informationskällor 

studerades. En övergripande bild av dagsläget av bränsletanksstrukturen togs fram och kopplades 

sedan mot de teoretiska och empiriska resultaten.  
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1.6.4 Aktiviteter 
Efter att relevant information bearbetats användes nedanstående aktivitetslista för att nå studiens 

resultat och slutsatser. 

 

Insamling av produktinformation för att möjliggöra en överblicklig bild av situationen 

Efter att den teoretiska och empiriska teorin i ämnet samlats in lades mycket tid i att samla 

kunskap om Scanias komponenter och de faktorer som påverkar bränsletanksinstallationen. Då 

området är mycket komplext och svårt att överblicka blev detta i sammanhanget en grund för 

förståelsen i problematiken men också en förutsättning för att åstadkomma relevanta resultat och 

slutsatser i ett senare skede. 

 

Skapa en illustration över de varianter som finns idag för att skapa en tydlig överblick på 

strukturen dagsläget.  

Samtliga parametrar som påverkade bränsletanksinstallationen sorterades upp i en ordning som 

följde uppbyggnaden av produktstrukturen. Sedan skapades ett träddiagram där strukturens 

tillväxt tydligt illustrerades med avseende på varje parameternivå. Träddiagrammet gav den 

tydliga bild och det visuella hjälpmedel som studien behövde. 

 

Utred vilka konsekvenser placeringsvarierande komponenter får för bränsletanksinstallationen 

När strukturen illustrerats i form av ett träddiagram kunde relevant data rörande varje enskild 

parameters påverkan av bränsletanksinstallationen samlas in. I och med tydligheten i 

träddiagrammet kunde varje enskild parameters ökning av strukturen således jämföras mot 

varandra. Med denna kunskap utfördes en skattning av den tekniska svårigheten samt den 

uppskattade mängd resurser som skulle krävas för att åtgärda varje parameters påverkan på 

bränsletanksinstallationen. 

 

Identifiera orsaken till problemet med växande struktur 

Ur den identifiering av parameterpåverkan av strukturen och den skattning som utfördes blev det 

tydligt vilken parameter som påverkar bränsletanksinstallationen mest samtidigt som den i 

relation till de andra parametrarna också fick anses vara enklare att åtgärda. Med denna kunskap 

kopplades denna parameter mot bland annat företagets princip om introduktioner av utvecklade 

produkter. Där syntes tydliga samband. Detta blev ett av studiens huvudområden i analysen och 

slutsatserna. 

 

Utveckla handlingssätt för att standardisera chassier och således minska antalet artiklar/antalet 

möjliga kombinationer av tank/konsolplaceringar 

Med kunskapen om den parameter som påverkade strukturen mest studeras denna mycket 

ingående med avseende på likheter inom området. Mycket stora likheter identifierades vilket 

föranledde en utredning av att gruppera chassierna. Detta blev sedermera något av den viktigaste 

slutsatsen kommande av studien. Studien påvisade att en potentiellt mycket stor reducering av 

produktstrukturen skulle kunna åstadkommas med denna gruppering och således standardisering 

av komponentplaceringar genom en helhetsbild. 

 

Utvärdera, övergripligt, tekniska lösningar på problematiken  

Med den kunskap som inbringats rörande den potentiella produktstruktursreduceringen utfördes 

ett antal mindre utredningar av tekniska lösningar för att underlätta arbetet med att standardisera 

installationerna av de berörda chassispecifika komponenterna.. Dessa blev dock inte djupt 
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studerade utan syftet var mer att öppna dörrar för framtida studier eller examensarbeten på 

företaget.  

 

Föreslå nästa steg för att efterleva det framtagna handlingssättet samt att utveckla det 

Studien avslutades med de slutsatser  som kunde dras efter arbetet och gav också förslag på 

fortsatt arbete samt på nya examensarbeten.  

 

1.6.5 Brainstorming  
Då studien bearbetat de teoretiska och det empiriska materialet har ett par brainstormingsessioner 

utförts i syfte att få nya infallsvinklar på problematiken. Sessionerna har utförts enligt traditionell 

brainstomingstruktur, med öppet sinne hos medlemmarna och med uteslutande av kritik till 

idéerna. Sessionerna har också förts med stor lekfullhet och humor och med stor frihet vilket 

enligt Ekvall (1996) ska gynna kreativiteten i gruppen. Detta har gett lyckat resultat där flertalet 

intressanta synvinklar tillkommit. Medlemmarna i brainstormingsessionerna har handplockats 

från konstruktionsgrupper med ansvar för komponenter placerade på chassierna. 
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2. Teoretisk referensram 
 ___________________________________________________________________________  

Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren en allmän introduktion i ämnet som 

studien berör. Detta för att skapa en förståelse för den analys och de slutsatser som återfinns 

senare i studien. 

 ___________________________________________________________________________  

2.1 Produktutveckling  
Inom den kommersiella verksamheten idag är det en förutsättning för ett företags fortlevnad att 

de utvecklar sin produkt och sin verksamhet. Produktutveckling behövs för att göra produkter 

mer lönsamma, nå högre kvalitet samt vara kostnadseffektivt producerbara vilket är en 

förutsättning på en kapitalistisk marknad där konkurrenter strävar efter att ta marknadsandelar. 

Ytterst få företag kan fortgå utan produktutveckling då de på sikt tappar marknadsandelar vilket 

medför att lönsamheten med tiden når en nivå som inte längre är ekonomiskt hållbar. För att nå 

ökad lönsamhet eftersträvas även reducerad utvecklingstid och kostnad för produkterna. Lyckas 

företaget med dessa kriterier nås också lönsamhet. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

 

Produktutveckling bedrivs ofta i projektform och en ambition i en företagsverksamhet är ofta att 

ha väl styrda processer. Beträffande organisationsstrukturen i projekt finns det ett par olika 

modeller att använda. I figur 1, nedan, illustrerar Ulrich & Eppinger (2008) ett exempel på de 

vanligaste produktutvecklingsorganisationer. Dessa är den funktionsbaserade och den 

projektbaserade. 

 
Figur 1. Produktutvecklingsorganisationer (efter Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

Projekt kan således bedrivas på olika sätt delvis beroende på projektledarnas roll i verksamheten. 

En organisation kan både var helt funktionsinriktad, där linjen med tillhörande chefer är 

Funktionsorganisation Projektorganisation

Lättviktig projektmatrisorganisation Tungviktig projektmatrisorganisation
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organiserade efter funktionsområde. I en sådan struktur har projektledaren en ”lättviktig” roll i 

verksamheten. I en renodlad projektorganisation har projektledaren en större roll och 

organisationen är uppbyggd efter en den blandning av funktionskompetenser som behövs för ett 

specifikt projekt. Projektledaren nämns då vara av typen ”tungviktig”. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

 

2.2 Integrerad produktutveckling 
Integrerad produktutveckling är ett uttryck som blivit allt mer frekvent använt inom teorin bakom 

produktutveckling. Begreppet är inte helt entydigt men delvis syftar det till att bedriva 

produktutveckling på ett mer processeffektivt sätt. De olika faserna av ett projekt eller 

produktutvecklingskedja överlappar varandra och fortskrider således parallellt vilket ger 

tidbesparingar i projektet. I traditionsenlig produktutveckling bedrivs faserna sekventiellt, vilket 

innebär att nästa delprocess startar först när den föregående är slutförd. Den integrerade varianten 

av produktutveckling kräver tvärfunktionalitet inom organisationen för att nå de positiva effekter 

som eftersträvas. (Johannesson m.fl., 2004) 

 

I figur 2, nedan, illustreras skillnaderna mellan den traditionsenliga och den integrerade 

utvecklingsprocessen. Varje delpil motsvarar någon fas eller process, som exempelvis 

idégenerering eller konstruktionsfas. Ett lyckat utvecklingsprojekt avslutas alltid med 

processteget SOP, Start of Production, vilket innebär att den nyutvecklade produkten lanseras för 

serieproduktion. 

 
 

Figur 2. Jämförelse mellan traditionsenlig och integrerad produktutveckling. 

 

Hur mycket tid som sparas i ett utvecklingsprojekt är i allra högsta grad beroende på projekttyp 

och processteg för varje unikt projekt. Grovt uppskattat bör all tid där parallellt arbete mellan 

faserna kan utföras ge motsvarande tidsreduktion på den totala projekttiden. 
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2.3 Lean och The Toyota Way 
Få företag har haft så stor påverkan på industrin och dess processer som just Toyota. Då det talas 

effektiva processer, hög kvalitet och standardiserade arbetssätt är det just Toyota som ofta blir 

exemplet. Familjeföretaget har gått från att leverera lastbilar till Japanska armen under andra 

världskriget till att bli ett av världens största företag. Sammantaget har företaget genom sina 

verksamhetsprinciper gett upphov till ett mycket vanligt förekommande begrepp inom industrin, 

nämligen Lean. Begreppet kan på svenska översättas till Smal eller Mager. Kopplat med 

produktion eller produktutveckling berör begreppet således resursåtgången och den 

värdeskapande tiden i dessa processer. Lean är synonymt med flera saker och Toyotas 

affärsprinciper är ett bra exempel på detta. (Liker, 2004)  

 

Liker (2004) beskriver Toyotas verksamhet som 14 affärsprinciper som företaget lever efter och 

följer noggrant. Dessa principer kan delas upp i fyra grupper. 

 

Långsiktigt tänkande 

 Basera alla beslut på långsiktigt tänkande även om det är ekonomiskt kostsamt på kort 

sikt 

 

Rätt process ger rätt resulat 

 Skapa processer som fångar upp problem och för dessa till ytan 

 Just-in-time, tillverka enbart efter efterfrågan för att undvika överproduktion 

 Ha en jämn arbetsbelastning 

 Vid behov, stoppa processer och lös problem så att det blir rätt från början 

 Skapa standardiserade arbetssätt som ligger till grund för ständiga förbättringar 

 Används visuell styrning, alla problem till ytan 

 Använd enbart väl utprovad teknik som stöder personal och processer. Ta inga risker. 

 

Utveckla personal och samarbetspartners 

 Utveckla ledare som förstår och lever efter The Toyota Way 

 Utveckla medarbetare som tror på och följer The Toyota Way 

 Utveckla och hjälp samarbetspartners och underleverantörer att bli bättre 

 

Sök ständigt grundorsaken till problem 

 Gå och se situationer med egna ögon 

 Fatta besluten långsamt och genomtänkt, verkställ snabbt 

 Bli en lärande organisation som bygger sin verksamhet på ständiga förbättringar 

 

Sammantaget så bygger tänkandet på att personalen är företagets viktigaste resurs. Ovanstående 

affärsprinciper är inte på något sätt kopplat till bilindustrin utan kan kopplas till vilken 

verksamhet som helst. Som exempel börjar begreppet Lean bli allt mer frekvent använt inom 

sjukvården. 

 

Vidare nämner Liker (2004) att den allra största delen slöseri på ett företag ligger hos 

tjänsteverksamheten och hos den tekniska administrationen. Anledningen är främst att det är 

betydligt svårare att identifiera och standardisera processer och flöden i en 

tjänstemannaverksamhet jämfört med en produktionslina. Det är dock möjligt. Toyota nämns som 
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ett exempel på hur produktutvecklingsprocessen kan slipas för att bli mer Lean med stor 

framgång. Utvecklingstiden för Toyota att ta fram en ny generation bilmodeller är väsentligt 

kortare jämfört med dess konkurrenter. (Liker, 2004) 

 

Även Kennedy (2003) nämner den reducerade utvecklingstiden. Han menar att den enbart är 

hälften så lång jämfört med konkurrenterna och beskriver även Toyota som ett företag som är 

mer lönsamt jämfört med vad de övriga fem andra största bilföretagen i världen är tillsammans. 

 

Toyotas produktutveckling kännetecknas av enkelhet och visualisering. Förtroendet för 

ingenjörerna är stort. Företaget använder sig inte heller av traditionella modeller av typen Stage-

gate för att styra utvecklingsverksamheten. Sammantaget har Toyota gått sin egen väg och 

onekligen lyckats bra med det. (Kennedy, 2003) 

 

2.4 Modularisering  
Modularisering är ett begrepp som börjat bli allt mer vanligt inom industrin. Den ständiga strävan 

efter reducerade kostnader vid tillverkning och utvecklingsarbete ställer höga krav på produkten. 

Ett sätt att hantera detta är att modulindela produkten. Begreppet Modularisering benämns av 

Erixon m.fl. (1997) som en standardisering av komponenter på sortimentnivå där 

förutsättningarna för en lyckad modulindelning bygger på gott tvärfunktionellt arbete och en 

långsiktig plan för produkterna. De definierar Modulindelning som en indelning av en specifik 

produkt i moduler med fördefinierade gränssnitt som är drivna av företagsspecifika skäl. Även 

Baldwin & Clark (2000) menar att modularisering är en strategi för att organisera komplexa 

produkter och processer på ett effektivt sätt. Detta leder i sin tur ska till en betydligt högre grad 

av valbarhet för slutkunden som således själv kan bygga sin egen produkt utefter sina egna krav 

och behov. 

 

Enligt Baldwin & Clark (2000) bygger modularisering på visuella konstruktionsregler. Dessa 

delar man in i tre kategorier, vilka är produktarkitektur, gränssnitt och standardisering. 

 

Modularisering bygger således på kompatibilitet mellan olika moduler vilket innebär att 

gränssnitten mellan dessa bör var väl förankrade och utvecklade. Detta stöder även Erixon m.fl. 

(1997) som understryker att det är av yttersta vikt att gränssnitten definieras och fastställs. Med 

ett fastställt gränssnitt kan de separata modulerna utvecklas enskilt och i ett senare skede fortsatt 

vara kompatibla med varandra. Detta är en av de största fördelarna med modularisering och 

modulindelning. Även Blackenfelt (2001) understryker fördelarna med utveckling av modulerna 

över tid med bibehållen kompatibilitet. Han menar också att modularisering ofta ses som ett sätt 

att hantera produktvariation vilket är ett vanligt förkommande begrepp inom industrin. 

Modularisering ger således möjligheter att variera den kompletta produktens funktioner och 

egenskaper vilket kan vara en stor konkurrensfördel gentemot en mindre anpassningsbar produkt.  

 

Det finns många exempel på de fördelar som en lyckad modularisering kan medföra för ett 

företag. Modulariseringen kan medföra kortare utvecklingstid och högre genomförbarhet i 

produktförändringar. Den ska också ge en reducerad riskbild vid nyutveckling då 

osäkerhetsfaktorerna är betydligt färre. Reducerad tid för tillverkning, en ökad kvalitet på 

produkten samt en reducering av artikelfloran är också något som en lyckad modularisering kan 

bringa. Förutsättning för modularisering ska bli lyckad förutsätter att modulindelningen är ”rätt 
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utnyttjad”. Med det menas att företaget före modularisering har definierat vilka effekter som 

eftersträvas med förändringen. Enbart att modulindela produkten behöver inte innebära att alla 

positiva effekter vinns efter förändringen. (Erixon m.fl., 1997) 

 

Blackenfelt (2001) menar att anledningen till att indela olika produktkluster till kompletta 

moduler kan delas in i tre huvudgrupper. Dessa är 

 

 Variationshantering 

 Organisering av utveckling och produktion 

 Hantering av eftermarknadsfrågor 

Han menar också att modularisering kan ge både positiva och negativa effekter och således bör 

en definierbar nivå för modularisering finnas för ett specifikt fall. Då det inte finns definierade 

nivåer finns risken för att modulariseringen inte får önskad effekt utan istället blir en belastning 

för verksamheten med onödiga kostnader och investeringar.  

 

Baldwin m.fl. (2000) menar att modulariserad systemdesign kännetecknas av tre punkter. Dessa 

nämns som 

  

 Modularisering möjliggör att ökad komplexitet blir hanterbar 

 Modularisering möjliggör att olika delar av en sammansatt konstruktion kan utvecklas 

parallellt  

 Modularisering möjliggöra godare hantering av osäkerhet och risker 

 

Delkomponenter kopplas samman med andra delkomponenter inom samma område till en modul. 

Dessa moduler passas sedan samman genom definierade gränssnitt mellan varandra. Således kan 

delkomponenterna och modulerna förändras över tiden utan att detta påverkar de andra 

modulerna givet att gränssnitten bibehålls intakta. Det stöds av Baldwin m.fl. (2000), Blackenfelt 

(2001) samt av Ulrich & Eppinger (2008). I figur 3 illustreras begreppen delkomponent, 

gränssnitt och modul samt hur kopplingarna mellan dessa nyckelbegrepp ser ut. 

 
 

Figur 3. Illustration över modulindelning (fritt efter Blackenfelt, 2001). 
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Ulrich & Eppinger (2008) betonar också vikten av att skapa en schematisk bild över produkten 

för att få en god överblick över vad som kan delas upp i moduler som sedan kan kopplas samman 

över gränssnitten. 

 

2.5 Negativa sidor av modulindelning 
Erixon m.fl. (1997) nämner att det upptäckts förvånansvärt få negativa sidor av modulindelning. 

Författarna nämner dock tre fall där modulindelning inte kan utnyttjas optimalt och således kräva 

resurser som ej är möjliga att återfå. Dessa är 

 

 Enstyckstillverkning 

 Optimering 

 Höga tillverkningsvolymer utan varianter/utvecklingsbehov 

 

Summerat för dessa är att de innefattar produkter som är funktionsenligt enkla i den bemärkelsen 

att de inte behöver kombineras med andra varierande enheter. Således finns ingen vinst i att 

bedriva utveckling av gränssnitten på produkten då de sannolikt inte behövs. Att modularisera en 

produkt kräver i regeln en insats samt investering av utvecklingstid till en början. En förutsättning 

för att genomföra denna kostnads- och tidinvestering är således att modulariseringen på sikt 

genererar vinster som täcker denna investering samt även genererar ytterligare vinster för 

verksamheten. 

 

2.6 Produktstruktur och produktlayout 
En produkts struktur och dess layout kan även benämnas som produktarkitektur. Ulrich & 

Eppinger (2008) definierar produktarkitekturen som en beskrivning över hur dellösningar är 

arrangerade gentemot varandra, vilken samverkan som finns mellan dessa samt vilka gränssnitt 

som är påverkade.  

 

En produkts layout kan benämnas som något som visar hur en produkts olika delar är arrangerade 

till varandra. Produktlayouten ska således gruppera och placera produktens olika delar beroende 

på var de kan vara placerade. Dess placering kan bero på geometriska, orienteringsmässiga samt 

utrymmesmässiga skäl. Produktens struktur, arkitektur och layout har med produktens 

konfigurering att göra. Layout och struktur är något som tas fram i ett sent skede av 

produktutvecklingsprocessen mycket beroende på att de aktuella delkomponenterna behöver vara 

färdigkonstruerade för att kunna sammanställas. Åtminstone bör gränssnitten vara väl definierade 

innan produktstrukturen kan börja byggas. (Johannesson m.fl., 2004) 

 

Ulrich & Eppinger (2008) nämner även en modulär arkitektur och att denne karaktäriseras av att 

delkomponenter realiserar ett eller få funktionselement i sin helhet. Gränssnitten mellan 

delmodulerna skall vara väldefinierade och grundläggande för huvudfunktionerna för 

slutprodukten. Man nämner även motsatsen till modulär arkitektur och benämner denna som 

integrerad arkitektur. Den baseras på att funktionselementen realiseras av flera delmoduler. En 

enskild delmodul kan också realisera många funktionselement samt att gränssnitten mellan dessa 

är tvetydiga samt undermåligt definierade. Även om Ulrich & Eppinger (2008) visar på dessa 
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extremvärden så är de dock tydliga med att produkter sällan bygger på rena modulära eller 

integrerade arkitekturer. Ofta är produkters struktur en kombination av båda dessa fall. 

 

2.7 Produktvariation och standardisering 
Ulrich & Eppinger (2008) refererar begreppet produktvariation som en flora av produkter som ett 

företag kan producera under en given period för att möta marknadens behov. Är produkten byggd 

ur ett modulariserat perspektiv kan sannolikt företaget lättare kombinera sina olika delmoduler 

till olika produkter för att möta dess kunders olika behov. Detta skall kunna göras utan några 

nämnvärda produktionskostnader.  

 

Standardisering av produkter innebär att en given delmodul kan användas på flera olika 

produkter. Gränssnitten för dess användningsområden måste vara väl definierade. Med en 

standardiserad delmodul kan slutprodukterna således produceras effektivare, snabbare samt med 

högre produktionsvolym. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

 

2.8 Gränssnitt 
Erixon m.fl. (1997) menar att det är av yttersta vikt efter att en produkt modulindelats är att de 

gränssnitt som finns mellan dessa definieras. Det möjliggör, som beskrivet tidigare, att 

delmodulerna kan internt utvecklas var för sig utan att detta påverkar omgivningen. För att 

illustrera gränssnitten mellan modulerna kan en gränssnittmatris upprättas, se figur 4 nedan. I 

denna matris radas delmodulerna upp för att sedan definiera två typer av gränssnitt mellan dessa. 

De två gränssnitten är (G) geometriska och (E) energiöverförande. Enligt Erixon m.fl. (1997) 

finns det möjlighet att definiera fler typer av gränssnitt beroende på vad som ska studeras. 

 

 
 

Figur 4. Gränssnittsmatris mellan moduler (efter Erixon m.fl. 1997). 

 

Enligt Blackenfelt (2001) kan modulgränssnitt definieras som ytorna mellan delmoduler, där ytor 

kan inneha ett annat syfte än enbart fysisk kontakt. Han menar också att gränssnitten kan delas 

upp i två grupper vilka innefattar både funktionsmässiga och fysiska (geometriska) samband. 

Funktionssambandet har i princip samma innebörd som Erixons m.fl. (1997) energiöverförande 

gränssnitt. Även Baldwin & Clark (2000) visar på att gränssnitten måste beskrivas i detalj hur 

modulerna ska interagera. Då innefattas allt från passbarhet till intern kommunikation. En stor 
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variationshantering kräver således väl förankrade gränssnitt som styr hur produkterna skall 

interagera med varandra på utrymmesmässiga och kompatibla grunder. 

 

2.9 Parametriserad konstruktionsbeskrivning 
Parametrisering är ett begrepp som är vanligt inom matematik, mjukvaruutveckling och 

programmering. En parameter anses vara en storhet som är konstant i en given situation men kan 

variera till andra värden i andra situationer. En parametriserad konstruktionsbeskrivning kan 

således beskriva att en viss given komponent ser ut på ett visst sätt beroende på vilka omgivande 

parametrar som är aktuella för den givna situationen. Parametrarna skulle också kunna beskriva 

vilka komponenter som är tekniskt valbara för en given situation. Fördelen med en 

parametrisering vid stora varianthanteringar är att andelen manuellt arbete som krävs för att 

beskriva de villkor och begränsningar som gäller för en given situation kan skötas automatiskt 

när parametrarna är fördefinierade. (Wikipedia 2010)  
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3. Empirisk studie på Scania 
 ___________________________________________________________________________  

Den empiriska studien baseras på den teori som finns internt på företaget inom samma 

ämnesområde som för den teoretiska referensramen. Dessa två teoriavsnitt kopplas senare mot 

resultaten och mynnar sedan ut i en analys och vidare slutsatser. 

 ___________________________________________________________________________  

3.1 Research and Development Factory 
För Scania är visualisering ett fokusområde beträffande styrningen av verksamheten. Scania 

illustrerar sin företagsfilosofi genom Research and Development Factory, som även kallas 

Scaniahuset, vilket kan ses i figur 5 nedan. 

 

 
 

Figur 5. Scania Research and Development Factory. 

 

Det finns ett flertal olika hus inom Scania anpassade för företagets olika sektorer. Som exempel 

har produktionsenheten på samma sätt som produktutvecklingsenheten sitt eget hus utifrån dess 

förutsättningar. I Scania Research and Development Factory illustreras de olika byggstenar som 

håller samman verksamheten på produktutvecklingssektorn. Fundamentet görs av de kärnvärden 

som är Kunden först, Respekt för individen, och Kvalitet – gör rätt saker rätt. Kärnvärdena är 

detsamma på alla Scaniahus på företaget. Vidare bygger huset av byggstenar såsom 

Modularisering, Kreativitet och Balansering. Ett stort fundament är standardiseringen av 

arbetsmetoder och strävan efter ett normalläge i verksamheten. Taket på huset bygger på arbetet 

med ständiga förbättringar, Kaizen, vilket är något som i allra högsta grad även kännetecknas hos 

Toyota. (Liker, 2004)  

 

I övrigt genomsyras hela verksamheten av kompetensen hos medarbetarna och ledarskapet hos 

ledarna. Inspirationen till Scaniahuset kommer från Toyota som har stora likheter i sättet att 

illustrera och styra sin verksamhet. (Johansson H., 2008) 
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3.2 Scanias produktutvecklingsprocesser 
På Scania talar man om något som man kallar PD-processen, produktutvecklingsprocessen. 

Denna process illustreras och beskrivs med hjälp av processpilar. Det finns tre av dessa; gul, grön 

samt röd pil. Varje pil representerar en viktig utvecklingsprocess för Scania. Figur 6 nedan, 

illustrerar Scanias hela produktutvecklingsprocess innefattande de tre delprocesserna. 

 

 
 

Figur 6. Scanias produktutvecklingsprocesser. 

 

Gul pil representerar förutveckling och innefattar projekt och utredningar av framtida teknik som 

inte är mogen att introduceras i serietillverkningen till dagens produkter. När utredningar har 

genomförts och tekniken känns realistisk att introducera fattas beslut om att starta ett 

grönpilsprojekt. (Johansson H., 2008) 

 

Grön pil representerar kontinuerlig introduktion. Här bedrivs den största delen av all utveckling 

på Scania. Alla nya produkter eller förändringar introduceras som grönpilsprojekt med tydligt 

definierade faser och tidplaner. (Johansson H., 2008) 

 

Röd pil representerar produktuppföljning. Här hanteras mindre projekt och ärenden där något 

behöver justeras på den färdiga produkten. Problem på eftermarknaden och slutprodukten löses 

genom utveckling i ett rödpilsprojekt. (Johansson H., 2008) 

 

3.3 CEPPSS   
Syftet med CEPPSS-principen (Continuous Evolution of Properties Planned in Small Steps) är att 

all produktutveckling utförs i små balanserade steg med kontinuerliga förbättringar av produkten. 

En förutsättning för att CEPPSS ska fungera är att produkten är modulariserad. Figur 7, nedan 

illustrerar skillnaden mellan den mer traditionella plattformsutvecklingen och CEPPSS. Varje 

steg motsvarar en produktförändring ur produktutvecklingskedjan. Storleken på steget är 

proportionerligt med storleken för den aktuella produktförändringen. 

 

 
Figur 7. Skillnaden mellan plattformsutveckling och CEPPSS. 
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CEPPSS-principen baseras av nedanstående punkter: 

 

 Egenskapsdrivna produktförändringar 

 Beprövade lösningar 

 Oberoende prestandasteg 

Metodiken bygger således på att undvika omfattande produktförändringar samtidigt. Detta skiljer 

sig en del jämfört med personbilsindustrin där nya årsmodeller av bilar relativt ofta byggs på helt 

nya plattformar. På Scania undviker man således att utveckla den nya generationens lastbil från 

grunden. Mycket i nästa generations lastbil försöker man således hålla med artiklar av typen  

carry-over. På sikt är med största sannolikhet de flesta komponenter utbytta eller uppdaterade 

med förbättringar. Man brukar förklara CEPPSS med att den lastbil som rullar ut från 

monteringslinan på eftermiddagen är inte lika som den lastbil som rullade ut på morgonen. Någon 

har skett på produkten under dagen i form av små kontinuerliga förbättringar. Anledning till att 

Scania utvecklat CEPPSS-principen är för att minska riskerna som kan finnas vid stora 

produktlanseringar. (Scania inline – CEPPSS, 2010 ) 

 

3.4 Modularisering på Scania 
Ett begrepp som i allra högsta grad är synonymt med Scania är Modularisering. Modularisering 

är en av grundstenarna i Scanias arbetssätt och anses vara starkt bidragande till företagets 

framgångar. Det som man kallar ”modultänkandet” innebär färre artiklar i lager och större 

möjligheter till kontinuerliga förbättringar av produkten i små steg.  På Scania anser man att 

modulariseringen börjar och slutar hos kunden. Modularisering innebär att standardiseringen av 

gränssnitten mellan olika komponentserier och antalet prestandasteg är väl avvägt gentemot de 

prestandabehov som finns hos slutkunden. En komponentserie är exempelvis bränsletankar, där 

tankens form och volym kan definieras som prestandasteg med avseende på hållfasthet och 

volymkapacitet. Gränssnitt är ett definierat område mellan olika komponentserier på lastbilen. Ett 

exempel på det kan vara bränsletankarnas infästning mot lastbilsramen. (Scania & Samarbetande 

Konsulter AB, 2003) 

 

Scania anser även det krävs en helhetssyn för att kunna modularisera produkten. Denna 

helhetssyn förvärvas genom långsiktigt arbete och byggande av kunskap. Nya prestandasteg kan 

införas kontinuerligt och detta kräver inte större ändringar av fordonets uppbyggnad. Figur 8, på 

nästa sida, beskriver visuellt hur en slutkund kan sätta samman en lastbil. Denna princip gäller 

inte enbart för större sammansatta komponenter utan även på detaljnivå. Detta för att kunna möta 

samtliga kunders önskemål. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2003) 
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Figur 8. Scanias modularisering illustrerad. 

3.5 Scanias modularisationsprinciper 
Scanias modulariseringsprinciper kan sammanfattas genom tre punkter. Dessa är 

 

 Identiskt behov ger identisk lösning 

- En övergripande bild över produkten håller antalet artiklar nere samtidigt som den 

uppnår kundens förväntningar. Konstruktionsbehovet ska beskrivas utifrån ett 

kundperspektiv för att sedan bli kopplat till andra påverkande faktorer.  

- Anpassade prestandasteg ses som viktiga och motiveras utifrån marknadsförståelse.  

 

 Standardiserade gränssnitt över tiden. 

- Gränssnitten ska behållas över tiden för att minska risken att förlora kompabiliteten 

gentemot varandra. 

- Alla gränssnitt kan ändras men aldrig samtidigt. Förändringar i gränssnitten ska ske 

strukturerat och ett i taget. Detta genomförs genom CEPPSS-principen. 

 

 Välbalanserade prestandasteg 

- Balanserade prestandasteg för att emotse krav som hållfasthet, beständighet etc. 

- Anpassade prestandasteg såsom lackering och andra känslomässiga faktorer.  

 

Med dessa principer har Scania sedan skapat något som man kallar ” Scanias bygglåda”, se figur 

9 på nästa sida. Denna box innehåller ett ramverk för Scanias huvudkomponenter och illustrerar 

kombinationsmöjligheterna för att bygga en unik och anpassad lastbil. Inom vissa ramar kan 

slutkunden välja komponenter. Det är dock inte enbart kundens medvetna krav idag som styr utan 

även väl uppskattade framtida reella behov. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2003) 
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Figur 9. Scanias modulsortiment, den så kallade ”Bygglådan”. 

 

Scanias ”bygglåda” är något som är synonymt med Scanias modularisering. Genom att sätta 

samman de delmoduler som krävs för att uppnå önskad funktion, fås en slutprodukt som är 

anpassad utefter ett specifikt behov. Hytten består exempelvis av en stomme som byggs på med 

delmoduler för att få fram den slutgiltiga produkten. Alla större komponenter är kompatibla med 

varandra vilket är en förutsättning för lyckad modularisering, vilket också styrks av Erixon m.fl. 

(1997). 

 

För att sätta de ramar som finns för denna bygglåda och det modulära systemet på Scania finns 

något som heter Teknisk specifikation. Denna specifikation innehåller flera dokument för 

delområden innehållande ett regelverk för vilka kombinationer av produktsammansättningar som 

är möjliga. Strävan är alltid att hålla regelverket så öppet som möjligt för inte begränsa enskilda 

kunder önskemål. Den tekniska specifikationen är en direkt avspegling av installationsritningarna 

och således även konstruktionsstrukturen. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2003) 

 

3.6 Gränssnitt på Scania 
Scania Lexicon (2003) benämner gränssnitt som  

 

”En väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta mellan två 

 system eller enheter som beskriver hur enheterna kan kommunicera” 

 

På Scania anser man att standardiserad gränssnitt är den mest självklara principen ifråga om att 

modularisera produkten. Det understryks dock att det inte finns någon formell ordning av 

gränssnitten utan att mycket av det som är fastslaget ”sitter i väggarna”. Scania beskriver också 

att det finns olika typer av gränssnitt. Dessa benämns som 
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 Kontaktgränssnitt 

Exempel på detta kan vara infästningar och skruvförband. I detta gränssnitt sker 

kraftöverföringar och andra fysiska element. 

 

 Utrymmesgränssnitt 

Detta gränssnitt definierar tillåtna avstånd mellan komponenter som ej får vara i kontakt 

med varandra.  

 

 Informationsgränssnitt 

Detta gränssnitt definieras av protokoll och andra bestämmelser för kommunikationen 

mellan produktens olika delsystem. 

 

Vidare nämns att en förutsättning för att behålla gränssnitten intakta är att de är väl beskrivna och 

att de respekteras från båda sidor om gränssnittet. Standardiserade gränssnitt ökar möjligheterna 

för fler kombinationer i den tekniska specifikationen. Figur 10 nedan illustrerar Scanias syn på 

gränssnitt i förhållande till olika prestandasteg. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2003) 

 

 
Figur 10. Scanias sätt att illustrera gränssnitt mellan prestandasteg. 

 

Brantefors och Gadmans (2007) studie på Scania visar på att det råder stor förvirring kring 

begreppet gränssnitt bland medarbetarna på produktutvecklingsavdelningen. Gränssnitt finns på 

företaget men begreppet anses tvetydigt och att det saknas ett strukturerat arbete kring de 

gränssnitt som anses relevanta. Emellertid finns forum för att diskutera gränssnitt men syftar då 

alltjämnt till de stora gränssnitten mellan huvudkomponenter, exempelvis motor och chassi. Inga 

tydliga forum för gränssnitt på detaljnivå finns internt på chassi. Detta tycks dock vara starkt 

efterfrågat då förvirring ofta råder kring gränssnittsområden. 

 

Brantefors och Gadmans (2007) studie visar också på att det råder stor brist i insynen hur olika 

komponenter påverkar varandra. Den låga konsekvensförståelsen är ett problem och 

artikelkollisioner kan utgöra början på en kedjeffekt som kan påverka produktstrukturen i mycket 
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hög utsträckning. Man nämner också att strukturen av artiklar är nästintill omöjlig att överblicka 

beroende på dess komplexitet och storlek. 

 

3.7 Produktstruktur KS/VCR 
Begreppet Struktur kan enligt Scania Lexicon (2003) beskrivas som 

 

”Uppbyggnad av helhet baserad på relationer mellan ingående delar” 

 

Produktstrukturen på Scania hanteras av ett databassystem som kallas Spectra. I Spectra hanteras 

bland annat KS, konstruktionsstrukturen samt VCR, Variant Combination Register. VCR 

beskriver vilka artiklar som kan kombineras med varandra och vilka begränsningar som finns. 

Detta styrs av villkor som definierades när artiklar introduceras och återfinns således även i den 

tekniska specifikationen. KS kan beskrivas som en hierarkisk nedbrytning av de artiklar som är 

aktuella för en given produkt. En komplett lastbil kan således hierarkiskt brytas ned till minsta 

skruv eller mutter. Figur 11 nedan visar, som ett exempel, grundnivån för bränsletanksstrukturen 

i KS. 

 

 
 

Figur 11. Vy över Spectra. 

 

Sammantaget är Spectra en textbaserad databas för att samla information ur monteringsritningar 

och teknisk specifikation samt att styra de villkor för olika detaljers kombinationsmöjligheter och 

begränsningar.  

 

Spectra och strukturen hanteras helt manuellt och måste uppdateras när en produktförändring 

introduceras. Då detta i enlighet med CEPPSS pågår ständigt är det en mängd personer vars 

heltidsarbete är att förändra produktstrukturen. All produktstruktur generar således en given 

mängd arbete vilket innebär att strukturens storlek är direkt proportionerlig mot det arbete som 

krävs för att uppdatera och underhålla den.  
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4. Resultat 
 ___________________________________________________________________________  

Resultatavsnittets syfte är att redogöra för den aktuella situationen på företaget och för den 

aktuella problematiken. Orsakerna till problematiken redovisas i detta avsnitt och kopplas senare 

i analysen mot den relevanta teorin som beskrivits i föregående kapitel.  

 ___________________________________________________________________________  

4.1 Allmän information on Scanias bränsletanksprogram 
Scanias bränsletanksprogram består av fyra olika tanktvärsnitt. Varje tanktvärsnitt innefattar flera 

tankar med olika volym styrt av att tankens längd kan variera. Nedan beskrivs samtliga 

tankvarianter kortfattat. 

4.1.1 General (G) 
General bränsletankar är främst avsedda för lastbilar med krav på hög markfrigång samt vid drift 

i utsatta körförhållanden. Dessa bränsletankar har god hållfasthet vilket är en förutsättning på 

marknader med undermåliga vägförhållanden. Tanktypen finns i fyra olika volymstorlekar i 

dagsläget. Tvärsnittet ses nedan i figur 12. 

 

 
 

Figur 12. Bränsletank General (G). 

 

4.1.2 Wide (W) 
Wide bränsletank är Scanias vanligaste bränsletank och återfinns på de flesta bilar som körs 

under relativt goda körförhållanden. Tanktvärsnittet innehåller 13 olika tankar där varje tank är 

anpassad utefter någon specifik lastbilskonfiguration. Tvärsnittet ses nedan i figur 13. 

 
 

Figur 13. Bränsletank Wide (W). 
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4.1.3 Cylindrical (C) 
Cylindrisk bränsletank är i hög grad på väg att ersätta General bränsletank, mycket på grund av 

dess goda hållfasthet. Den cylindriska bränsletanken är således lämpbar på lastbilar som kör i vid 

sämre vägförhållanden där bilen utsätts för stora påfrestningar. Tanken finns i tre storlekar i 

dagsläget. Tvärsnittet ses nedan i figur 14. 

 

 
 

Figur 14. Bränsletank Cylindrical (C). 

 

4.1.4 Extra Wide (XW) 
Extra Wide bränsletank är avsedd för bilar där maximal fyllnad av bränsle är ett starkt kriterium. 

Tanken utnyttjar hela lastbilens bredd och även anpassad för vänsterriktat avgasutsläpp. Tanken 

är primärt avsedd för dragbilar som kör på större Europavägar. Den har låg markfrigång vilket 

gör att den inte lämpar sig vid drift under sämre vägförhållanden. Tanken finns som både en 

symmetrisk version samt en osymmetrisk. Totalt finns 14 tankar med detta tvärsnitt. Tvärsnittet 

ses nedan i figur 15. 

 

 
Figur 15. Bränsletank Extra Wide (XW). 
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4.1.5 Bränsletanksvolymer 
I tabell 1 nedan anges de olika bränsletankvolymerna som finns valbara för Scanias fyra 

tanktvärsnitt. Inom vardera tanktvärsnitt är det bränsletankens längd som styr tankens volym. 

 

Tabell 1. Volymer för de olika bränsletankarna. 
 

 General Wide Cylindrical Extra wide 

    Ej Symmetrisk Symmetrisk 

1 150 150 330 540 320 

2 200 175 400 610 390 

3 300 200 440 710 500 

4 450 300  860 550 

5  350  950 620 

6  400  1000 640 

7  470   700 

8  500   750 

9  570    

10  600    

11  625    

12  650    

13  700    

 

 

4.1.6 Prestandasteg för val av bränsletank 
Anledningen till att det finns olika tvärsnitt på bränsletankarna är för att de uppfyller olika nivåer 

för givna prestandasteg. De tre mest relevanta prestandasteg som finns är driftförhållande, 

markfrigång samt bärande av bränslemängd. Nedan finns de olika tvärsnitt på i inbördes ordning 

huruvida de uppfyller dessa prestandasteg. Bränsletankarna är placerad i förhållande till varandra 

mellan två extremvärden. 

 

Driftförhållande 

Hård drift       C     –   G   –   W   –   XW      Mjuk drift 

 

Markfrigång 

Hög markfrigång   G     –   C   –   W   –   XW  Låg markfrigång 

 

Bränslemängd 

Stor bränslemängd    XW  –  W   –   C    –   G    Liten bränslemängd 
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4.1.7 Metod för tank- och konsolplacering 
Bränsletankarna och bränsletankskonsolerna på Scanias chassier monteras efter en definierad 

metodik som kan ses nedan i figur 16. Bränsletankarna och konsolernas placering styrs av ett 

mått i bilens längdled (x-led), som är placerat 2000 mm framför första framaxeln. Detta är 

nollkoordinaten. Därifrån bestäms tankens och konsolernas placering med ett mått som kallas 

XM.  

 

 
 

Figur 16. Förklaring av XM-mått. 

 

En bränsletanksplacering för ett givet fall med definierade förutsättningar kan ses som ett 

exempel i figur 17 nedan för en 500 l Wide bränsletank med tre bränsletankskonsoler.  

 

 
 

 

 

 

 

Figur 17. Exempel på en bränsletank och konsolplacering klippt ur en liten del av 

bränsletanksstrukturen såsom den struktureras på omfattande monteringsritningar. 
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Ur exemplet ovan innebär XM3340 att tankens placering är 3 340 mm från nollpunkten, första 

konsolen är placerad på XM3600, den andra på XM4100 och den tredje och sista på XM4400. 

 

Samtliga av dessa siffror specificeras manuellt av en konstruktör på en ritning för att sedan 

specificeras manuellt av en produktsamordnare in i Spectra. Produktsamordnaren använder varje 

XM-mått upp till tre gånger vid specificering av bränsletankarnas och konsolernas positioner. 

 

XM-måtten kan betraktas som grundelementet i den del av produktstrukturen som styr artiklarnas 

positioner. Under varje XM-mått faller sedan aktuella komponenter ut vid slutmonteringen. I 

detta fall bränsletankskonsoler med spännband, skruvplattor, distanser, muttrar etc. 

 

Uppskattningsvis så finns det närmare 40 000 XM-mått i bränsletanksstrukturen såsom den är 

uppbyggd idag. Av dessa är omkring 10 000 bränsletanksplaceringar, resterade är 

konsolplaceringar. Anledningen till den stora struktur av positioner som finns är den stora mängd 

varierande parametrar som påverkar tankpositionerna och infästningsplaceringarna för dess 

konsoler. Samtliga av dessa 40 000 XM-mått innehåller fyra stycken siffror. Detta ger omkring 

160 000 potentiella felkällor. En enda siffra som blir fel kan innebär att en lastbil som monteras 

på löpande bandet inte kan genomföras. Bränsletankarna kan till exempel behöva bytas ut till en 

variant med lägre volym eller att nya infästningshål för bränsletankskonsoler måste borras upp 

för hand i ramen. Detta kan innebära dröjsmål för slutkunden då dessa åtgärder sker då lastbilen 

lämnat det löpande bandet med framskjuten leverans som följd. 

 

Då varje siffra hanteras manuellt flertalet gånger är sannolikheten hög att det ibland blir fel siffror 

någonstans. En reducerad struktur skulle således minska antalet siffror, och således potentiella 

felkällor, vilket medför en större säkerhet i att slutprodukten är rätt. Med den mänskliga faktor 

som finns vid manuell hantering kan aldrig en säkerhet på 100% garanteras men genom att 

reducera felkällorna kan säkerheten avsevärt förbättras. 

 

Resursbesparingar finns i utvecklingsarbetet då varje XM-mått genererar en viss mängd arbete 

för konstruktören och produktsamordnaren. För att definiera att ett XM-mått fungerar i ett visst 

fall måste en mindre utredning och omgivningsanalys utföras för att säkerställa att det inte blir 

några artikelkollisioner. 

 

I dagsläget finns det ett stort antal olika XM-mått och det är omöjligt att utan 

konstruktionsunderlag veta vilket mått som gäller för ett visst chassi. Om bränsletankskonsolerna 

skulle vara placerade på standardiserade positioner på ramsidorna, som exempel att XM-måttet 

för konsol 1 alltid, på alla chassier, var placerad på XM3600 skulle det innebär en rad stora 

fördelar.  

 

 Förutsättningarna för att göra nya installationer av bränsletankar och konsoler skulle vara 

betydligt bättre.  

 Resursåtgången vid nya installationsprojekt skulle minska radikalt då inga, eller 

åtminstone ett reducerat antal, utredningar för konsolpositioner behöver göras. Således 

skapas stora resursbesparingar hos konstruktörerna men också hos produktsamordnarna. 
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 Det skulle vara betydligt enklare att upptäcka fel i konstruktionsunderlagen eller i Spectra. 

Om en position är standardiserad är det relativt lätt att hitta avvikande positioner i de stora 

tabellerna med XM-mått. 

 Antalet avvikelser i produktionen orsakade av felaktiga XM-mått skulle minska. 

 Betydligt lättare för andra ramkomponenter att hitta standardiserade placeringar vid nya 

installationer. 

 Bränsletankarna som komponent kan anpassas för att möta konsolpositionerna med rätt 

förutsättningar. 

 

En stor efterfrågan finns på produktutvecklingsavdelningarna i att få 

bränsletankskonsolpositionerna tydligt definierade. Utvecklingsarbetet, och då även 

monteringsarbetet, för personer som berör chassibaserade artiklar skulle bli mindre, enklare och 

mer förutsägbart. 

 

När studien vidare behandlar strävan efter att reducera strukturen eller att standardisera 

komponentpositioner så handlar det i grunden om att reducera antalet XM-mått. I slutändan är det 

där de praktiska vinsterna erhålls efter en standardisering och produktstruktursreducering. 

 

4.2 Parametrar och prestandasteg som påverkar bränsletanksinstallationen 
Det finns ett flertal parametrar som påverkar var bränsletankarna kan placeras samt dess 

konsolers placeringar. Dessa parametrar skapar förgreningar i produktstrukturen vilket måste tas 

hänsyn till vi installationsarbetet. Ju större påverkan en parameter har på 

bränsletanksinstallationen och produktstrukturen desto större antal XM-mått genererar den. 

Nedan finns de åtta huvudområden som påverkar bränsletanksinstallationen: 

 

 Lastbilens hjulkonfiguration   (tvärbalkar etc.)    

 Lastbilens axelavstånd  (rambalkar etc.)   

 Batterilådeplacering     

 Antal lufttankar och dess placeringar    

 Vattenavskiljande filter bakom batterilådan    

 SCR-tank       

 Ljuddämpare  

 Konsolernas placeringar   (kan vara en begränsning på korta tankar) 

  

 

Förutom dessa styrs också placeringarna av vilken ramhålbild på ramsidorna som är aktuell. 

Ramhålbilden modulhål är dock numera standard på Scanias chassier vilket inte alltid varit fallet. 

Således är ramhålbilden inte en parameter likt de andra utan snarare ett ingångsvärde för den 

produktstruktur som existerar i dagsläget.  

 

Förklaringar kring dessa huvudområden och varför de påverkar bränsletanksinstallationen 

redovisas i följande i detta avsnitt. Huvudområdet Konsolernas placeringar, som kan vara en 

begränsning för korta bränsletankar, studeras mer ingående med avseende på dess problematik i 

nästa avsnitt.  
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4.2.1 Produktlayout: Hjulkonfigurationer 
För att beskriva Scanias lastbilskonfigurationer, visuell och textbaserat, används en metodik 

baserad på antalet hjul, vilka av dessa som är drivande, styrande samt var dessa är placerade.  

 

Hjulkonfigurationens första del (t.ex. 4x2) anger antalet bärande hjul och antalet drivande hjul. 

Framaxelns (-axlarnas) hjul är alltid styrande. 

/  Anger att lastbilen har styrande stödaxel framför den första drivande axeln 

* Anger att lastbilen har styrande stödaxel bakom den sista drivande axeln 

 

När en symbol för stödaxelplacering ingår följs den av antalet styrande hjul. 

Som exempel, 6x2*4: Sex bärande hjul, två drivande hjul, styrd axel bakom den sista drivande 

axeln samt fyra styrande hjul. 

 

Förklaring 

 

 

=  Ej drivande styrd axel 

 

 

 

=  Drivande styrd axel 

 

 

 

=  Ej drivande bakaxel 

 

 

 

=  Drivande bakaxel 

 

 

 

Axelavståndet, AD, mäts från den första framaxeln, drivande eller ej drivande, till den första 

drivande bakaxeln. Körriktningen för fordonet är alltid till vänster i figurens riktning. 

 

Det finns 13 olika hjulkonfigurationer som A-order. För varje enskild hjulkonfiguration görs en 

bränsletanksinstallation på samtliga axelavstånd. Efter att ha översiktligt studerat dessa kan de 

delas in i tre olika grupper med avseende på utrymmet där bränsletankarna placeras. Anledningen 

till denna indelning beskrivs vidare i analysen. Dessa tre grupper är chassier med: 

 

 Enkla framaxlar utan axel framför drivande bakaxel  

 Enkla framaxlar med ej drivande axel framför drivande bakaxel  

 Dubbla framaxlar 

 

För översiktlig vy över dessa konfigurationer se figur 18 på nästa sida.  



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Chassilayouter på Scanias A-order hjulkonfigurationer (efter Scania, 2008).  

Enkla framaxlar utan axel  

framför drivande bakaxel 

 

Enkla framaxlar med ej drivande 

axel framför drivande bakaxel 

Dubbla framaxlar 
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4.2.2 Chassianpassning 
Lastbilar kan kategoriseras in i två huvudgrupper. Dessa är Articulated, förkortas A, och Basic, 

förkortas B. Articulated betyder dragbil och är en bil avsedd för att dra en trailer. Basic är en 

lastbil med påbyggnation som till exempel ett fast skåp eller container bakom hytten. Se figur 19, 

nedan, för båda dessa chassianpassningar. 

   

 

     
 

 

 

Figur 19. Illustration av Articulated - dragbil samt Basic – lastbil. 

 

 

Basic innebär att lastbilsramen förbereds med så kallade BWA – fästen (Body Work Adaption). 

Dessa fästen är placerade inom jämna avstånd på ramen för att underlätta för påbyggaren att fästa 

skåpet. Articulated innebär att ramen är försedd med en vändskiva. Denna är infäst med ett 

speciellt vändskivfäste som tar utrymme på ramsidan. 

 

Bränsletanksinstallationen separeras med avseende på chassianpassning. Således görs 

installationen av bränsletankarna separat för dessa två varianter. Detta trots att alla andra 

parametrar såsom hjulkonfiguration och axelavstånd, i ett givet fall, är detsamma. 

            

4.2.3 Fjädring 
Scanias lastbilar kan fås med olika typer av fjädring. De olika fjädringstyperna har olika 

infästning vilket gör att utrymmet de kräver på ramen varierar. Detta styr således vilken storlek 

på bränsletank som ryms i utrymmet. De varianter som finns är 

 

A Bladfjädring fram, luftfjädring bak 

 

B  Luftfjädring fram, luftfjädring bak 

 

Z Bladfjädring fram, bladfjädring bak 

 

Då endast relevansen för bränsletanksinstallationens beaktas är det endast den bakre fjädringen 

som påverkar bränsletankens infästning och placering. Således kan de tre 

fjädringskombinationerna delas in i två grupper. Dessa blir luftfjädring bak och bladfjädring bak, 

d.v.s. A/B och Z. 

 

  Articulated

  

Basic 
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Fjädringstypen A/B finns som två typer. Dessa är med två eller fyra luftbälgar bak. 2-bälg är den 

mest vanliga. 4-bälg är endast en variant som finns på hjulkonfiguration 4x2. Dessa två varianter 

kräver olika utrymme på ramsidan. Således kan slutligen fjädringstyperna som påverkar 

bränsletanksinstallationen sammanfattas som 

 

 A/B 2-bälg 

 A/B 4-bälg (endast hjulkonfiguration 4x2) 

 Z 

 

4.2.4 Axelavstånd 
Axelavståndet är något som i allra högsta grad påverkar bränsletanksinstallationen. Axelavståndet 

är avståndet mellan första framaxeln och första drivande bakaxel, se figur 20 nedan. Inom varje 

hjulkonfiguration och vid en specifik chassianpassning kan olika axelavstånd väljas. Det finns 

totalt sett upp till 29 olika axelavstånd där samtliga utrymmesmässigt möjliga bränsletankar 

installeras. Axelavståndet mäts i [mm] och förkortas AD.  

 

 
 

 

 

 

Figur 20. Axelavstånd (AD) visuellt på ett chassi i sidovy samt layoutvy. 

 

Tabell 2, på nästa sida, visar vilka axelavstånd som är möjligt valbara för en given 

hjulkonfiguration och chassianpassning. Totalt handlar det om 122 separata chassier. 

 

  

Axelavstånd (AD) 
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Tabell 2. Samtliga valbara axelavstånd för samtliga hjulkonfigurationer. 

 

 

 
E1 

 
 
 

E2 
 
 
 

D 

 
 
 

 

Hjulkonfig. 4x2  

6x2  

6x2*4 6x4 4x4 6x6 8x4*4 

6x2/2     

6x2/4 8x2/4 

8x2   

8x2*6 8x4 

 Chassianp. A B A B A B A B B B A B B B B 

 AD                               Antal 

2900     x                         1 

3100     x x x x                   4 

3150                   x           1 

3300 x x x x x x                   6 

3350                   x           1 

3500     x x x                     3 

3550 x x x       x x x x           7 

3600                 x             1 

3700 x     x x x                   4 

3750                   x           1 

3805                 x             1 

3850                 x             1 

3900 x x x x   x   x   x           7 

4000                     x         1 

4050                     x         1 

4100       x   x       x x       x 5 

4255                 x             1 

4300   x   x   x     x x         x 6 

4500   x   x   x       x   x   x x 7 

4700   x   x   x   x   x   x x x x 9 

4900   x   x   x       x   x   x x 7 

5100   x   x   x   x   x   x x x x 9 

5300   x   x   x       x   x   x x 7 

5500   x   x   x           x   x x 6 

5700   x   x                   x x 4 

5900   x   x   x               x x 5 

6100       x                       1 

6300   x   x         x         x   4 

6500                             x 1 

 

Där 

          E1   = Enkla framaxlar utan axel framför drivande bakaxel 

          E2  = Enkla framaxlar med ej drivande axel framför drivande bakaxel 

          D = Dubbla framaxlar 

Tot. 122 
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4.2.5 Lufttrycktankar 
På en lastbil finns det alltid ett antal olika trycklufttankar. Dessa beror på att bromssystemet på 

lastbilen styrs av tryckluft. Även luftfjärdingen (A/B) bygger på luftreserver i form av fyllda 

trycktankar. Var dessa är placerade styrs dels av utrymmesskäl men även av placering gentemot 

de komponenter som är avsedda för att matas med luft. Kort avstånd till bromskomponenterna 

ger kort responstid vid inbromsning. Detta kan vara en avgörande faktor vid inbromsning i akuta 

situationer. Aktuella lufttankar och dess positioner kan ses nedan i figur 21. Lufttrycktankarna 

benämns med en bokstav följt av en siffra som beskriver dess placering. 

 
Figur 21. Luftankar som påverkar bränslevolym på lastbilar med enkla framaxlar. 

 

E-positionstankarna är placerade mot bakre hjulhus på höger sida. Dessa är dubbelmonterade i 

höjdled och kan således väljas som noll, två, fyra eller sex stycken lufttankar. 

Bränsletanksinstallationen måste anpassas efter samtliga av dessa varianter. 

 

A-positionstankarna är placerade längst fram mot batterilådan på vänster ramsida. Dessa finns 

som valet noll, ett, två, tre eller fyra lufttankar. Då lufttankarna kan dubbelmonteras anpassas 

bränsletanksinstallationen efter varianterna noll, två och fyra lufttankar.  

 

D-positionstanken är placerad mot bakre hjulhus på vänster ramsida. Denna tank finns endast på 

ett begränsat urval bilar och på längre axelavstånd varpå den inte påverkar 

bränsletanksinstallationen nämnvärt. 

 

J-positionstankarna och B-positionstankarna är placerade inuti ramen och stör 

bränsletanksinstallation på grund av att dess fästen begränsar utrymmet på ramsidan som krävs 

för att fästa bränsletankskonsolerna. 

 

Det finns fler positioner på av lufttankar som inte tagits med på grund av att de inte påverkar 

bränsletanksinstallationen. Placeringarna för lufttankarna skiljer sig också på hjulkonfigurationer 

med dubbla framaxlar.  
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4.2.6 Andra volymkrävande komponenter 
Det finns en rad andra komponenter som påverkar utrymmet för bränsletankarnas placering. 

Dessa illustreras i figur 22 nedan.  

 

 

 
 

Figur 22. Volymkrävande komponenter. 

 
Ljuddämpare 

Ljuddämparen är placerad bakom främre hjulhus på höger sida. Den kan ha olika form och 

storlek vilket således påverkar utrymmet bakom komponenten. Bränsletanksinstallationen måste 

anpassas för samtliga ljuddämpare. 

 

Vattenseparerande filter bakom batterilåda 

Det vattenseparerande filtret som är placerad på baksidan av batterilådan påverkar 

bränsletanksinstallationen då det tar volym av området där bränsletankarna installeras. Det 

vattenseparerande filtret är ett kundval för en viss typ av bränslesystem. Varje chassi kan således 

vara med och utan vattenseparerande filter varför bränsletanksinstallationen måste anpassas för 

båda fallen. 

 

SCR-tank 

SCR-tanken är en tank för rymmande av UREA, även kallat Adblue, som är ett ämne som 

används för efterbehandling av avgaser för att nå lägre emissionsnivåer. SCR-tanken är idag 

placerad bakom ljuddämparen på höger sida fram och kan inta två positioner. Ett chassi behöver 

nödvändigtvis inte ha en SCR-tank då detta baseras på vilket efterbehandlingssystem som motorn 

har. Bränsletanksinstallationen måste anpassas efter alla varianter som SCR-tankens placering 

och existerande orsakar. 

SCR-tank Ljuddämpare 

Vattenseparerande filter 

Batterilåda 
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Batterilåda  

Batterilådan är placerad bakom främre hjulhus på vänster ramsida. Batterilådan kan ha flera olika 

storlekar och kan även vara placerad längst bak på chassit varför utrymmet bakom främre hjulhus 

i det fallet är tomt. Bränsletanksinstallationen måste vara anpassad för samtliga varianter. 

 

4.2.7 Modulhål  
Modulhål är en standard för ramhålsbilden som är införd på Scanias lastbilars ramsidor. Hålen på 

ramen, för infästning av olika komponenter, är styrda till att ha en håldelning på 50mm på 

ramsidan vilket gör att fästelementen på ramen måste ha samma håldelning. Endast i 

undantagsfall får modulhålsprincipen frångås. Detta medför att artiklar lättare ska kunna 

modulariseras på ramsidan och att kollisioner som en ostrukturerad komponenthålbild kan ge 

elimineras. Metodiken innebär vissa begränsningar då en infästning alltid är begränsad till att ha 

exakt 50mm som det nominella värdet mellan fästelementens hål. 
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4.3 Begränsningar för konsolernas placeringar 
Bränsletankskonsolernas placeringar begränsas av ett flertal faktorer. Dessa kan sammanfattas 

som 

 Tankens placering 

 Tankens längd 

 Präglingar för tanklock, armatur samt bottenkran/plugg 

 Artiklar på ramen 

 Det inbördes avståndet mellan konsolerna som bör vara jämnt fördelade över tanken. 

 

Bränsletankskonsolerna bör sitta över de skvalpskott som finns inuti bränsletanken ur 

hållfasthetssynpunkt. Standardiserade positioner för konsolerna är givetvis mycket önskvärt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 23. Exempel på förutsättningar för konsolplacering. 
 

I figur 23 ovan illustreras ett exempel på de begränsningar som finns i arbetet att placera 

bränsletankens konsoler. Med samtliga parametrar som begränsar är det sannolikt möjligt att 

konsol 1 är begränsad till position A i figuren. Konsol 2 tycks ha två möjliga positioner för 

Möjlig  

position  

 konsol 1 

Möjlig  

position  

 konsol 2 

BWA-fäste TP-växellåda Tvärbalk Trycktanksfäste 

Område med 

tanklock och 

bränslearmatur 

Ändplåt 

på tanken 

A B C 
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placering, B och C. Som figuren visar finns flertalet begränsningar i potentiella 

konsolplaceringar, både på ramen och i tankens utformning. 

 

Hållfasthetsmässigt bör bränsletankskonsolerna sitta över de skvalpskott som ska undvika skvalp 

av bränsle i tankarna. I figur 24 nedan illustreras bränsletanken och dess skvalpskott dels i en 2D-

vy på samma sätt som i produktlayouter. Figur 24 illustrerar även en bränsletank i 3D-vy där 

mantelplåten är borttagen och återger en mer realistisk bild av komponenten. 

 

 

 
 

Figur 24. Illustration över skvalpskott i 2D-vy samt 3D-vy. 

 

 

Skvalpskotten är liksom präglingarna för tanklock och bränslearmatur placerade ostrukturerat 

beroende av tankstorlek vilket gör det svårt att standardisera konsolplaceringarna. Figur 25 nedan 

illustrerar hur konsolerna bör placeras på bränsletanken. 

 

 
 

 

 

Figur 25. Illustration av inkorrekt samt korrekt placerad konsol på en bränsletank. 

 

Bränsletankskonsolerna ska således placeras över de skvalpskott som finns i bränsletanken för att 

hålla tanken på plats samt gynna dess hållfasthetsmässiga livslängd. I dagsläget är det svårt att 

alltid placera konsolerna på ett korrekt sätt på grund av de stora variationer som finns. 

 

 

Korrekt placerad konsol Inkorrekt placerad konsol 
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4.4 Mängden bränsletankspositioner 
Vilka möjliga positioner som finns för konsolernas placering kan bero på ett flertal faktorer. 

Figur 26, nedan illustrerar problematiken kring tankens utformning samt artiklarna som är 

placerade på ramen med avseende på den mängd varianter som finns. 

 

 

 

 
 

  

 

Figur 26. W-tankar på samtliga dagens positioner. 

 Samtliga komponenter i ramen är också illustrerade. 

 

Figuren illustrerar problematiken med att hitta standardiserade positioner för 

bränsletankskonsolerna. Tankarna förskjuts beroende av vilka volymkrävande komponenter som 

är placerade i gränssnitten fram på lastbilen. Tankarnas präglingar för tanklock och 

bränslearmatur sitter placerade olika beroende på tankstorlek vilket med tankförskjutning skapar 

en begränsning som gör att ingen konsolposition kan standardiseras på ett mycket stort utrymme, 

se området X på respektive sida i figur 26. Således är tankpräglingarna en mycket stark orsak till 

att konsolerna ej är placerade på standardiserade positioner. De komponenter som sitter i ramen 

är inte heller strukturerade på något överskådligt sätt. Komponenterna är placerade på varierande 

positioner på olika bilar beroende av andra närliggande artiklars positioner samt utrymme. 

Således måste konsolerna placeras ut manuellt på varje lastbil beroende på vart övriga 

ramkomponenter är placerade.  

  

X 

X 
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4.5 Chassiernas ramsidor 
Gränssnittet mot ramen är ett av de mest komplexa gränssnittsområdena på lastbilen. Detta trots 

att det är relativt få grupper som har komponenter i området samt att den handlar om 

förhållandevis få komponenter sett till den stora variantflora som finns. Problematiken ligger i att 

generalisera och standardisera positioner och ha ett gemensamt regelverk för hur komponenterna 

ska placeras. Figur 27, nedan, visar en detaljerad vy över ett chassi där samtliga komponenter och 

positioner som påverkar bränsletanksinstallationen är utplacerade. Illustrationen påvisar 

svårigheten att hitta standardiserade positioner för de konsoler som ska hålla bränsletanken. 

Dessa kan placeras upp till fyra stycken konsoler samtidigt för de största bränsletankarna. 

 

 

 

 

                    
 

  

Figur 27. Samtliga komponenter för olika biltyper inlagda i samma ram. 

 

 

Nedan finns ett urval av de komponenter som nyttjar utrymmet på ramsidorna. 

 

 Lufttrycktankar i J-position och B-position, parkeringstank  

 BWA-fästen     

 TP-växellåda (retarderkylare)    

 Tvärbalkar     

 Ventilpaket     

 ACL      

 Elkabelränna      

 Bränsletankskonsoler      

 

För samtliga artiklar utom en ligger ansvaret under samma konstruktionssektion. Denna 

komponent är dock enbart placerad på en position även om den tar mycket utrymme på ett 

kritiskt område på ramsidan. En konstruktionssektion med underliggande konstruktionsgrupper är 

ofta geografisk utplacerade som en enhet. 
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4.6 Bränsletanksinstallationens produktstruktur 

4.6.1 Bränsletanksstrukturen 
För att få en överblick över strukturen krävdes någon form av visuell hantering vilket är något 

som också understryks av Johannesson m.fl., (2004). Bränsletanksstrukturen kan likt de flesta 

produktstrukturer brytas ned i ett hierarkiskt träd vilket också utfördes inom studien och ses i 

figur 28 och 29 nedan.  

 

De parametrar som påverkar strukturen kan sammanfattas i nio nivåer som är 

 

 Ramhålbild (grundnivån) 

 Konfiguration (hjulkonfiguration) 

 Chassianpassning 

 Fjädring 

 Sida 

 Med/Utan SCR 

 Antal lufttankar 

 Vattenseparerande filter bakom batterilådan 

 

 
 

 
Figur 28. Bränsletanksstrukturen – de två första nivåerna och sedan de tre första nivåerna. 

 

 

 
Figur 29. Bränsletanksstrukturen – samtliga nio nivåer. 

 

Då samtliga av dessa nio nivåer är nedbrutna fås en mycket bred struktur som kan ses ovan i figur 

29. Den totala bränsletanksstrukturen slutar på 122 stycken bottenblock vilket innebär med 

axelavstånden inräknade, totalt 961 färdiga chassier att installera bränsletankar på. 

 

På ett färdigt chassi, som det enligt strukturträdet finns totalt 961 stycken utav, illustreras tre av 

dessa i figur 30 på nästa sida. 
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Figur 30. Ett exempel på tre grundchassier. 

 

I figur 30 ovan visas tre färdiga chassier med bränsletankarna och dess konsoler specificerade 

med XM-mått. I detta fall är alla andra parametrar fördefinierade. Det innebär att alla chassier har 

tagit ställning till alla nio parametrar i strukturträdet. Som exempel skulle de tre färdiga 

chassierna ovan kunna vara ett chassi med modulhål, hjulkonfiguration 6x2/2, chassianpassning 

Basic, med Z-fjädring, avser höger ramsida, är utan SCR-tank, har fyra lufttankar men saknar 

vattenseparerande filter. Således är det bara axelavståndet som är den kvarvarande parametern. 

De tre färdiga chassierna i figuren har axelavstånden, AD3300, AD3900 och AD4300 vilket kan 

ses i den första kolumnen. Inom vardera av dessa tre axelavstånd ryms ett antal bränsletankar. Ju 

längre axelavståndet är desto större, och således totalt sett fler, bränsletankar kan installeras på 

ramsidan. Detta visas i den andra kolumnen från vänster där bränsletanksvolymen följt av 

tankens tvärsnitt anges. Sedan specificeras bränsletankarnas och konsolernas positioner med XM-

mått i resterande kolumner. I figur 30 ovan syns det också tydligt den inkonsekvens som råder 

mellan XM-måtten.  

 

4.6.2 Strukturtillväxt 
Antalet ändblock, och således färdiga chassier, i bränsletanksstrukturen ökar beroende på 

parametrar och de nivåer som beskrivits i tidigare kapitel. Varje delparameter som tillkommer 

påverkar bränslestrukturen med följden att den blir större och således innefattar fler färdiga 

chassier. Fler färdiga chassier innebär ett antal tillkommande XM-mått. Med en total 

bränsletanksstruktur som innefattar 961 färdiga chassier och närmare 40 000 XM-mått har 

vardera parameters påverkan av strukturen delats upp. Olika parametrar påverkar 

produktstrukturen med varierande tillväxt. Uppdelning har utförts för att se skillnaden mellan de 

olika parametrarna. 

 

Hur mycket vardera parameter påverkar kan ses i tabell 3 på nästa sida. 

 

  

1 

2 

3 
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Tabell 3. Antalet förgreningar och ökningen av strukturen som tillkomna parametrar orsakar. 

 
 

Parameter (English) 

 

Parameter (svenska) 

 

Förgreningar i 

strukturen 

Ökning av 

strukturen [%] 

Frame hole pattern Ramhålbild 1 N/A 

 Configuration Konfiguration 10 900 % 

Chassis adaption Chassianpassning 15 50 % 

Spring type Fjädring 25 67 % 

Side Sida 50 100 % 

With/without SCR Med/Utan SCR 75 50 % 

Number of air tanks Antal lufttankar 107 43 % 

Water sep. filter Vattensep. filter 122 14 % 

Axle Distance (AD) Axelavstånd (AD) 961 688 % 

 

 

För att ge en tydligare bild av parametrarnas påverkan av strukturen skapades ett diagram vilket 

kan ses nedan som Diagram 1. 

 

 

 
 

Diagram 1. Procentuell ökning av strukturen som samtliga tillkomna parametrar orsakar. 

 

Med dessa värden syns det tydligt i Diagram 1 att hjulkonfigurationerna och axelavstånden är de 

faktorer som påverkar strukturen mest. Av de volymkrävande komponenterna så är det fjädringen 

som påverkar strukturen mest för att följas av SCR-tankar och lufttankarna. 
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5. Analys och diskussion 
 ___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt kopplas den teoretiska och empiriska teorin mot resultaten. Denna information 

diskuteras och analyseras löpande i avsnittet och mynnar sedan ut i slutsatserna i det sista 

kapitlet. 

 ___________________________________________________________________________  

5.1 Gränssnitt på chassit 
I enlighet med Erixon m.fl. (1997) så är definiering av gränssnitt av högsta prioritet om 

modularisering ska vara möjlig. Genom att övergripligt studera en chassilayout kan det 

konstateras att det finns tre stycken gränssnitt som påverkar bränsletanksinstallationen. Då 

bränsletankarna kan vara placerade på båda sidor på chassiet ger detta sex stycken områden där 

gränssnittsdefinition är nödvändig. De gränssnitt som påverkar bränsletanksinstallation har 

identifierats och kan ses i figur 31 nedan.   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 31. Gränssnitt på chassit som påverkar bränsletanksinstallationen. 

 

Således finns det både geometriska gränssnitt, front och bak, samt ramgränssnitten som kan anses 

som både geometriska samt energiöverförande. Gränssnitten front och bak styrs av vilka 

komponenter som är placerade vid dessa snitt och den generella regeln enligt europeiskt lagkrav, 

Gränssnitt front Gränssnitt ram Gränssnitt bak 
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70/221/EEC (2006), är att det måste vara minst 10 mm i avstånd mellan bränsletanken och övriga 

komponenter på lastbilen. 

 

Gränssnitten front och bak, på båda sidor, beskriver således tillsammans med axelavståndet 

vilken bränsletank som utrymmesmässigt kan placeras på ett givet chassi. Gränssnitten mot 

ramen beskiver hur infästning av bränsletanken ska ske. 

 

5.2 Gränssnitt front och bak 
Gränssnitten front och bak kan betraktas som de områden som styr hur lång samt vilken form 

bränsletanken i utrymmet kan ha. 

 

5.2.1 Parametrisering av bränsletanksinstallationen 
För att bestämma vilken bränsletank som utrymmesmässigt kan placeras på ett givet chassi 

behöver komponenterna i gränssnitten front och bak vara definierade. Gränssnitten kan bestå av 

flertalet olika komponenter och kombinationer av dessa. Axelavståndetet (AD) kan variera. 

Eftersom dessa parametrar är placerade vid fördefinierade mått vid respektive gränssnitt utfördes 

en sammanställning av chassier med enkla framaxlar och med drivande bakaxel direkt efter 

framaxeln som kan ses i figur 32 nedan. I de mått som anges i figuren är de lagkravsenliga 10mm 

medräknat.  

 

 
 

Figur 32. Värden på parametrar inom volymgränssnitten. 
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Genom dessa mått kan viktig information fås genom enkel beräkning med de fördefinierade 

parametrarna. Samtliga parametervärden i figur 32 ovan har konstant värde oberoende av 

hjulkonfiguration och axelavstånd. Således är det enda okända parametern i figuren axelavståndet 

vilket måste vara definierat för att möjliggöra beräkningen. För lastbilar med enkel framaxel och 

drivande bakaxel direkt efter framaxeln gäller i enlighet med figuren ekvation 1.1 och villkor 1.2: 

 

AD + 2000 – GRÄNSSNITT FRONT – GRÄNSSNITT BAK = X [mm]                 (1.1) 

 

Där de aktuella bränsletankar som utrymmesmässigt kan installeras gäller för de tankar som 

uppfyller 

 

TANKLÄNGDEN ≤ X                                                           (1.2) 

 

X är således det utrymme som blir över på ramsidan när allt utom bränsletankarna är 

specificerade. Dessa beräkningar gäller för båda ramsidor på chassit.  

 

Med denna teknik kan bränsletankarna installeras automatiskt styrt av vilka komponenter som det 

givna chassit innefattar. Med denna ekvation och detta villkor är det således möjligt med enkel 

parametrisering bestämma vilka bränsletankar som får plats på ett specifikt chassi med givna 

volymkrävande komponenter. Optimal tanklängd för varje bil skulle också kunna produceras 

genom sekventiella längder. Detta innebär att bränsletankar kan optimeras enkelt strukturmässigt 

för varje enskilt chassi. En förutsättning är dock att leverantören av bränsletankar kan producera 

tankarna sekventiellt, parallellt i samma ordning som lastbilarna produceras. Detta är något som 

inte är möjligt i dagsläget då bränsletankarna tillverkas i partier rymmande ett relativt stort antal 

tankar och omställning av maskiner görs för varje ny bränsletank och storlek.  

 

Ett exempel där parametrisering används på Scania är vid kardanaxellängder. Eftersom stora 

variationer finns i drivlinan och chassiernas längd bestäms kardanaxellängden utefter de specifika 

komponenter som finns för en aktuell lastbil. 

 

Det som gör att parametrisering för bränsletanksinstallation är problematiskt i dagsläget visar sig 

vara den bristande standardiseringen av konsolernas placeringar. Det kan finnas bristande 

utrymme för konsolplaceringar som gör att bränsletankar, trots att utrymmet mellan gränssnitten 

front och bak finns, inte kan installeras på chassit. Utrymmet kan också komma att delas med 

reservhjulet och förvaringsboxar vilka också måste parametriseras. 
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5.2.2 Reducera antalet parametrar 
I dagsläget finns nio startlägen för bränsletankarna i det främre gränssnittet. Genom att reducera 

dessa skulle en viss procentuell reduktion av strukturen genereras. I tabell 4 nedan visas de 

parametrar som påverkar bränsletanksstrukturen i de främre och bakre gränssnitten. En vägning 

har utförts utifrån den tekniska svårigheten samt omfattningen av arbetet med att eliminera 

parametern. Utifrån dessa faktorer fås ett totalvärde som kan kopplas mot den besparing som 

åtgärden skulle ge. Notera att skattningen av nedanstående parametrar är i relation till andra 

aktuella parametrar och ska inte ses som ett generellt mått i något annat sammanhang.  

 

Tabell 4. Parametrar i förhållande till reduktionsmöjligheter. 

 

Parameter 

(svenska) 

 

Ökning av 

strukturen 

[%] 

Möjlighet att reducera 

Teknisk svårighet 1- 5 

1= Möjligt 

5= Mycket svårt 

 

Hur? 

Omfattning 

Arbetsmängd 1- 5 

1=Mindre arbete 

5=Mer arbete 

 

Totalt 

Ramhålbild N/A 

 

 

N/A 

   

Konfiguration 900 % 

2 Genom gruppering 

 

3 6 

Chassianpassning 50 % 

2 Genom gruppering 

 

3 6 

Fjädring 67 % 

5 Konstruera om 

fjädringsfästen 

5 25 

Sida 100 % 

5 - 

 

5 25 

Med/Utan SCR 50 % 

3 Konstruera om / flytta  

SCR-tankar 

4 12 

Antal lufttankar 43 % 

3 Konstruera om / flytta 

 lufttankar 

4 12 

Vattensep. filter 14 % 

2 Flytta filtret 

 

2 4 

Axelavstånd (AD) 688 % 

5 Ändra vedertagna 

mått 

5 25 

 

I tabell 4 ovan ses reduktionen av konfigurationsparametern som den i särklass mest effektiva 

åtgärden då den har ett lågt totalvärde i arbetsomfattning och tekniskt svårighet samtidigt som 

den generar mest strukturbesparing av samtliga parameteråtgärder. Även att eliminera skillnaden 

mellan chassianpassningar kan anses vara relativt enkelt även om denna åtgärd inte ger samma 

storlek på strukturreduktionen. I övrigt kan det vattenseparerande filtret flyttas med relativt god 

enkelhet även om detta i sammanhanget ger låga strukturbesparingar. 

 

5.2.3 Placering av tanken med positioneringspunkt mot gränssnitt bak 
Då de flesta parametrar som påverkar bränsletankens och således även bränsletankskonsolernas 

positioner är placerad längst fram i chassits färdriktning är ett tänkbart koncept att ändra 

startpositionen för placeringen av bränsletankarna. Genom att placera bränsletankarna bakifrån på 

chassit mot det bakre hjulhuset, det vill säga gränssnitt bak, skulle antalet varianter minska 

drastiskt på lastbilar med längre axelavstånd. På kortare axelavstånd skulle det dock innebära en 

mer komplex variation av installationer då varje nytt axelavstånd skulle generera nya 

tankpositioner för varje enskild tank. Vid ett givet axelavstånd då samtliga tankar har det 
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utrymme som är nödvändigt för dess placering kan en fix position bestämmas och således 

behöver inte tankarna vara placerad mot bakre hjulhuset längre. Se figur 33 nedan. 

 

 
 

Figur 33. Bränsletankarna med startposition bakifrån i lastbilens färdriktning. 

 

Som kan ses i figur 33 ovan är bränsletankarna oberoende av vilka komponenter som är placerade 

framför tanken. Samtliga bränsletankar behåller dess position trots att parametrarna mot det 

främre hjulhuset varierar. Det som begränsar värdet av detta är att det enbart gäller på längre 

axelavstånd. På kortare axelavstånd måste bränsletankarnas längd optimeras med avseende på det 

utrymme som finns mellan axlarna. Det innebär att denna metodik sannolikt ger en ökad 

komplexitet vad det gäller struktur och installation då även parametrarna gränssnittet bak kan 

variera med avseende på bland annat fjädringstyp. Denna lösning bör utredas vidare i frågan om 

att reducera produktstrukturen för bränsletankarna och bränsletankskonsolerna.  

 

5.2.4 Modulindelad tank  
För att kunna standardisera installationen av bränsletankar och konsoler skulle det mycket 

fördelaktigt om längderna på bränsletankarna följde konsekventa måttsättningar. I dagsläget 

följer inte bränsletankarna någon fördefinierad längdmåttsättning. Bränsletankarna är måttsatta 

med en millimeters precision utan någon tydligt definierad delning. Detta har utförts för att 

optimera tanklängderna utifrån någon specifik kombination av axelavstånd, hjulkonfiguration och 

andra chassibaserade komponenter. Förutsättningar på chassierna kan skilja sig radikalt idag 

jämfört med för ett par år sedan. Således är inte bränsletankarnas längder optimerade mot 

utrymmet mellan hjulaxlarna längre. För att få en mer förutsägbar användning av utrymmet 

mellan hjulaxlarna kan en tydligt definierad måttsättning av bränsletankarna vara gynnsam. 

 

Modulindelade tankar om 300 mm skulle generera mellan 90 – 130 l per modulsektion beroende 

på tanktvärsnitt. 300 mm indelning av chassiartiklar är en standardmodul som används av de 



50 

 

flesta chassimonterade artiklar såsom ljuddämpare, SCR-tankar samt lufttankar. Med 

bränsletankar bestående av moduler skulle sannolikt även möjligheterna att placera konsolerna 

med avseende på antal moduler och dess placering förbättras. Detta skulle eliminera en stor del 

av det antal bränsletankar som finns i dagsläget. Problematiken är dock att axelavstånden som är 

en avgörande parameter beträffande bränsletankens längd inte är av samma modulindelning. 

Detta medför att bränsletankarna på de kortare axelavstånden inte kommer svara mot det 

utrymme som finns mellan hjulaxlarna. Således kommer det i de flesta fall finnas ett utrymme 

som inte kan utnyttjas. Detta är inte acceptabelt då det ständigt eftersträvas att fylla utrymmet på 

ramsidan till den gräns som är toleransmässigt möjlig. I figur 34 nedan, visas ett exempel på en 

bränsletank med fyra modulsektioner samt med symmetrisk utformning. 

 
 

 

 

 

 

Figur 34. Bränsletank bestående av fyra modulsektioner samt eliminerade präglingar för 

tanklock och armatur. 

 

5.2.5 Modulindelade axelavstånd 
För att möjliggöra utnyttjandet av modulindelade bränsletankar förutsätts att avståndet mellan 

axlarna där tankarna placeras består av identiska storleksmoduler. I dagsläget är stegen mellan 

axelavstånden inkonsekvent. Avståndet mellan de längre axelavstånden är alltjämt 200 mm, på de 

kortare kan avståndet variera på ett sätt som ej är konsekvent. Då modulindelningen för artiklar är 

300 mm på många chassiartiklar är inte 200 mm delning optimalt då det lämnar ett utrymme 

oanvänt. Detta utrymme fylls i de allra flesta fall med bränsletankar varför tankens längd är den 

faktor som fyller den inkonsekvens som råder på ramsidan. Således är detta en av de främsta 

anledningarna till det höga antalet bränsletankar. Något som sannolikt är problematiskt med att 

förändra axelavstånden är att dessa är framräknade efter lastkapacitet för de olika hjulaxlarna 

med avseende på lagkrav och bärförmåga. Om axelavstånden ändras måste nya beräkningar 

utföras för att nå optimerade lastförhållanden över de olika hjulaxlarna. 

 

Företag som gör påbyggnationer på lastbilar har även anpassat dess produkter till dessa 

vedertagna axelavstånd. Förändringar hos Scania skulle således generera stora förändringar och 

ökad risker för problem och motstånd längre fram i produktionsledet för den färdiga produkten. 

Sannolikt är även trailrar optimerade längdmässigt med avseende på givna axelavstånd mot de 

lagkrav som finns för total fordonslängd inom lastbilstrafik. Detta är dock ett område som bör 

utredas vidare rörande möjligheterna att anpassa axelavstånden för att optimera ramsidorna med 

avseende på komponentmoduler. Möjligtvis skulle en delning på 150 mm mellan axelavstånden 

300 mm x 4 
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vara ett mellansteg där en ökning med två axelavstånd ger ytterligare en 300 mm modul att 

använda på ramsidorna. 

 

5.3 Gränssnitt ram 

5.3.1 Eliminera konsolplaceringsbegränsningen orsakad av präglingar på tanken 
Då präglingarna för tanklocket, bottenpluggen och bränslearmaturen påverkar standardiseringen 

av bränsletankskonsolpositionerna i den höga utsträckning som visades i avsnitt 4.4. Därav skulle 

en eliminering av denna parameter utgöra en mycket positiv inverkan på variationshanteringen av 

antalet positioner. Symmetri som gör att tanken ser lika ut på båda ramsidor skulle vara optimalt 

ur ett standardiseringsperspektiv. Hur detta tekniskt kan lösas bör utvärderas mer grundligt. I 

figur 35 nedan, visas ett exempel på en bränsletank som symmetrisk kan ändra sida genom ett 

ledbart påfyllningsrör. 

 

 
Figur 35. Bränsletank med ledbart påfyllningsrör samt armaturprägling i änden vilket medför att 

bränsletanken är symmetrisk kan användas på båda ramsidor. 

 

Med denna typ av bränsletank skulle förutsättningarna för att standardisera 

bränsletankskonsolpositioner förbättras avsevärt. Som illustrerades i figur 26 i avsnitt 4.4 utgör 

den osymmetri som tankpräglingarna innebär en omöjlighet att hitta en ledig position för 

bränsletankskonsoler som passar på samtliga varianter. Det bör finnas motivation till att sträva 

efter symmetriska bränsletankar men det bör utredas djupare vilken effekt dessa tankar kan ge för 

framtida installationsarbete på ramsidorna. Det kan finnas andra lösningar för att göra 

tankpräglingarna oberoende av konsolplaceringarna utan att konstruera om tankarna. 

Bränsletankarna ska inte göras symmetriska enbart för sakens skull. En studie med öppet sinne  

för olika lösningar bör utföras. 

 

5.3.2 Standardisera konsolplaceringarna och tankplaceringarna  
En av de viktigaste delarna med att lyckas med en modularisering är enligt Baldwin & Clark 

(2000) att standardisera komponenter och således även installationer. Med standardiserade 

konsolpositioner skulle bränsletankarna enkelt kunna omkonstrueras genom att anpassa 

skvalpskotten utefter de standardiserade konsollägena. Detta skulle förutom den stora 
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strukturreduceringen av dess placeringar även förbättra bränsletankarnas hållfasthet samt att 

risken med att tankarna glider genom spännbanden med tiden reduceras.  

 

Enligt Liker (2004) och Toyota är det en förutsättning att ett arbetssätt är standardiserat om det 

ska vara möjligt att förbättra det. Samma sak bör gälla för installationer. Först när installationen 

är standardiserad kan området förbättras. 

 

Med införandet av någon eller några av de lösningarna som lämnats som förslag för vidare 

utredning tidigare i studien bör förutsättningarna för att nå standardiserad positioner blir bättre.  

 

5.3.3 Modulariserad infästning av bränsletank mot ram 
Då infästningen av bränsletanken mot ramsidan med konsoler är ett av de mest problematiska 

områdena i detta gränssnitt bör det utredas om infästningen av bränsletankar kan ske på något 

annat sätt. Metoden med att hålla bränsletankar på en lastbil med konsoler och spännband är en 

lösning som funnits i decennier. Det kan således finnas utrymme för en rent teknisk översyn. En 

utredning inom detta område bör utföras. 

 

5.4 Gränssnitt – Allmänt 
Då Scanias utvecklingsverksamhet bygger på något som kallas en lättviktig projektorganisation 

enligt Ulrich & Eppinger (2008) finns möjligheterna till att vårda produktens gränssnitt över de 

interna grupperna. Enskilda team och individer ansvarar för dess artiklar och dess struktur och 

således även för långsiktigheten. Detta bör vara betydligt mer fördelaktigt jämfört med en 

tungviktig projektorganisation där de enskilda projekten är högre prioriterat än produkt- och 

strukturvården samt ett långsiktigt tänkande bortom projektets slut. Således bör förutsättningarna 

finnas för att uppnå en tillfredsställande produktstruktur på sikt för de chassibaserade 

komponenterna.  

 

Om de gränssnitt som berör den stora variantstrukturen kan standardiseras med tydliga riktlinjer i 

komponenters placeringar skulle en stor del av utvecklingsarbetet som idag sker sekventiellt 

mellan komponenter ske parallellt. Detta skulle således möjliggöra att en högre grad av 

integrerad produktutveckling uppnås. Detta stöds av bland annat Johannesson m.fl. (2004). 

 

5.4.1 Kombinera chassierna in i tre huvudgrupper  
Vid studien av strukturen upptäcktes att tillvägagångssättet är att göra installationer för varje 

enskild hjulkonfiguration. Detta skapar stora förgreningar i strukturträdet och att minska dessa 

förgreningar skulle ge en stor genomslagskraft och strukturen skulle kunna minska kraftigt. Ett 

standardiserat utseendet mellan lastbilar är något som Scania avser att uppnå och är också något 

som Baldwin & Clark (2000) anser var mycket viktigt för att uppnå modularisering.  

 

I dagsläget introduceras ofta installationsprojekt på chassierna genom en uppdelning, enligt 

CEPPSS-principen, med avseende på hjulkonfiguration. Det innebär att chassiinstallationen för 

exempelvis hjulkonfiguration 4x2 utförs först och introduceras innan installationen av 

hjulkonfiguration 6x2 påbörjas. Detta gör att förutsättningarna  och likheterna mellan dessa två 

varianter inte tas i beaktande utan att dessa introduceras som separata installationer och projekt. 
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Det innebär att det finns stora skillnader i produktstrukturen. I detta fall kommer XM-måtten för 

bränsletankspositionerna och konsolpositionerna har olika värden för 4x2 jämfört med 6x2. 

 

Varje enskild hjulkonfiguration har speciella egenskaper som är anpassade utefter specifika 

kundkrav. Att eliminera en hjulkonfiguration ur Scanias modulprogram är således inte aktuellt. 

Istället bör installationerna vara samma för flera hjulkonfigurationer där det är praktiskt möjligt. 

Detta medför att antalet varianter reduceras kraftigt och installationerna kan generaliseras. Efter 

att studerat samtliga hjulkonfigurationer kan gemensamma faktorer påvisas. I figur 36 nedan där 

två chassier med hjulkonfigurationerna 4x2 och 6x2 med identiskt axelavstånd jämförs kan stora 

likheter ses. 

 

 
 

Figur 36. Likheter i chassiområdet vid ett givet axelavstånd. 

 

I området som är markerat i figur 36 syns det tydligt att förutsättningarna för den aktuella 

chassidelen är identiska mellan de två hjulkonfigurationerna. Tvärbalkarna i det markerade 

området i figuren är på chassierna utplacerade vid fördefinierade mått med avseende på 

axelavstånd.  

 

Efter en övergripande studie av de samtliga hjulkonfigurationer där de faktorer som påverkar 

bränsletanksinstallationen studerats kan chassierna översiktligt delas in i tre huvudgrupper som 

skiljer sig för mycket gentemot varandra för att kunna kombineras. Dessa är chassier med enkla 

framaxlar, chassier med enkla framaxlar med styrande bakaxel samt chassier med dubbla 

framaxlar. För ett givet axelavstånd för en lastbil i någon av dessa kategorier, oberoende av 

hjulkonfiguration, ska utrymmet mellan de båda hjulaxlarna där bränsletankarna installeras 

teoretiskt vara detsamma. I dagsläget är så inte fallet då installationer utförts med avseende på en 

hjulkonfiguration i taget. Således har inte helheten mellan likartade hjulkonfigurationer tagit i 

beaktande i tillräckligt hög grad för att nå standardisering och en väsentligt reducerad struktur.  

 

Dessa tre huvudgrupper skulle således kunna ersätta de tio hjulkonfigurationerna i dagens 

produktstruktur. Detta skulle innebära att omkring 80 % av strukturen reduceras bort vid en 

optimal standardisering. Det innebär att omkring 32 000 XM-mått av dagens 40 000 kan 

reduceras bort. I figur 37 nedan visas strukturen med de fyra första nivåerna. Dessa är modulhål, 
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konfiguration, chassianpassning samt fjädringstyp. I figur 38 nedan ses strukturträdet med 

samma chassier där gruppering har skett. Konfiguration och chassianpassning har sammansatts 

till en nivå som benämns Typ (Type). I detta skede har strukturen minskat med omkring 80 %. 

 

 
 

Figur 37. Bränsletanksstrukturen till och med nivån fjädringstyp i dagsläget. 

 

 

 
 

Figur 38. Bränsletanksstrukturen till och med nivån fjädringstyp efter gruppering.  

 

I figuren innebär förkortningarna i den andra nivån som tidigare  

 

          E1   =   Chassier med enkla framaxlar utan axel framför drivande bakaxel 

          E2  =   Chassier med enkla framaxlar med ej drivande axel framför drivande bakaxel 

          D =   Chassier med dubbla framaxlar 

 

Med denna metodik kan strukturen och således även arbetsinsatsen för nya projekt reduceras 

kraftigt. För att uppnå denna grad av standardisering krävs sannolikt att en arbetsgrupp uppsätts 

och att layoutarbete börjar från grunden med en god överblicksbild över samtliga varianter. En 

lyckad standardisering är således omöjlig att uppnå om inte samtliga varianter finns med från 

början av arbete. Detta stöder även Erixon m.fl. (1997) som påvisar att fastställandet av gränssnitt 

är av yttersta vikt i strävan mot en lyckad modularisering. Det är mycket viktigt att helheten av de 

låsta produktvariationerna finns med från början. En förutsättning är att avgöra och definiera 

vilka möjligheter och begränsningar som finns. 

 

Då chassierna har grupperats in i de tre typgrupperna kan sedan de axelavstånd som är möjliga 

inom vardera typgrupp tas fram. I tabell 5, på nästa sida, finns de aktuella chassityperna 

grupperade. Varje axelavstånd i tabellen motsvarar således grunden för ett lastbilschassi där de 

chassibaserade artiklarna kan installeras. Installeras samtliga valbara komponenter på dessa 

chassier är samtliga varianter av hjulkonfigurationer täckta och således kan färdiga lastbilar 

bestämmas ur den tekniska specifikationen. Totalt handlar det om 48 stycken grundchassier att ta 

hänsyn till varav majoriteten ligger i den första typgruppen, enkel framaxel utan axel framför 

drivande bakaxel.  
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Tabell 5. Aktuella grundchassier efter gruppering. 

 
 

E1 

 

 
 

E2 

 

 
 

D 

 

 
 

AD AD AD 

2900 4000 4100 

3100 4050 4300 

3150 4100 4500 

3300 4500 4700 

3350 4700 4900 

3500 4900 5100 

3550 5100 5300 

3600 5300 5500 

3700 5500 5700 

3750 

 

5900 

3805 

 
6300 

3850 

 

6500 

3900 

  4100 

  4255 

  4300 

  4500 

  4700 

  4900 

  5100 

  5300 

  5500 

  5700 

  5900 

  6100 

  6300 

  6500 

   

Inom vardera av dessa tre typgrupper bör således standardisering ske med så få avsteg som 

möjligt. Totalt handlar det om 48 chassier som måste beaktas. Detta kan sättas i korrelation till de 

112 chassier finns idag. Denna typ av gruppering skulle således innebär att det totala antalet 

chassier som måste beaktas reduceras med nästan 60 %.  

 

Tvärbalkar som håller samman ramen påverkar till en betydande grad av vart artiklar på ramen 

kan placeras. Där skiljer sig allhjulsdrivna bilar från mängden med speciella tvärbalkar och kan 

således sannolikt bli ett fall där avsteg från standardiseringen måste göras. Detta måste dock 

studeras med en övergripande bild över de olika chassiernas installationsmöjligheter och 

begränsningar. Sannolikt är den enda möjligheten att åstadkomma detta genom att börja med 

tomma rambalkar och börja bygga de längdvarierande chassierna inom dessa tre grupper. Då 

modulhålbilden på Scanias chassier är införd finns goda grundförutsättningar för att lyckas med 
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detta arbete. Att utföra ett stort arbete med installationerna av denna omfattning strider dock mot 

Scanias princip om CEPPSS. Enligt den principen ska all utveckling ske i små steg vilket 

sannolikt också är orsaken till att installationsprojekt på chassit delats in med avseende på 

hjulkonfiguration. 

 

Modularisering av komponenter och gränssnitten mellan större delkomponenter är något som 

Scania lyckats bra med och något som gärna framhävs som en stor styrka i företaget. Då 

varianthanteringen är stor bör installationerna även gå mot standardiserade och modulariserade 

lösningar. Identiskt behov ger identisk lösning är ett uttryck som Scania beskriver dess 

modulariseringsprinciper med. Detta är något som bör implementeras djupare i 

installationsverksamheten.  

 

5.4.2 Gränssnittsgrupp – front och bak 
Gränssnittet front och bak är de gränssnitt som är styrande vad det gäller tanklängd och således 

även mängden bränsle som kan installeras på ett givet chassi. Samtliga artiklar som är styrande 

för bränslemängden finns på samma konstruktionssektion så när som på ett par komponenter. 

Dessa komponenter sitter dock i dagsläget på standardiserade positioner även om det på sikt kan 

förändras. Att flytta dessa typer av artiklar innebär relativt stora arbetsinsatser och arbetet görs i 

regel inom större projekt. Således sker inte denna typ av ändringar utan att frågorna diskuteras i 

grupper som berör det aktuella gränssnittet. Ett övergripande ansvar för gränssnittet skulle 

sannolikt reducera en större struktur samt att dagens struktur skulle kunna optimeras.  

 

5.4.3 Gränssnittsgrupp – mot ramen  
Vid studien av gränssnitten mot ramen framkom det att området sannolikt är det mest 

problematiska vad det gäller bränsletanksinstallationen. Förhållandevis många komponenter ska 

enas om positioner inom ett visst område som kan variera beroende på axelavstånd samt andra 

förutsättningar styrda av kundval. Kollisioner och inkonsekvens av artiklar mellan olika 

hjulkonfigurationer är vanligt förekommande. Detta trots att det i sammanhanget inte är många 

konstruktionsgrupper som ansvarar för artiklarna. Samtliga artiklar förutom en ansvaras av 

samma konstruktionssektion. Denna komponent sitter dock på samma position på de chassier den 

är aktuell även om det tar mycket utrymme på ramsidan. Således kan gränssnittet mot ramen helt 

styras av samma konstruktionssektion. Då bör också förutsättningarna finnas för en helhetsbild, 

ett gott samarbete och i slutändan en bättre och mer standardiserad och modulariserad produkt.  

 

Modulhålbilden på ramsidorna som nyligen introducerats som standard på samtliga av Scanias 

chassier skapar mycket goda förutsättningar att flytta och standardisera positioner för de 

chassibaserade komponenterna. 

 

5.4.4 Tänkbart scenario för modulindelade chassier 
För att sammafatta en del av de resonemang som förts i detta avsnitt illustreras i figur 36, på nästa 

sida, ett tänkbart scenario för modulindelade chassier. 
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Figur 39. Tänkbart scenario för modulindelade chassier. 

 

Chassierna delas in tre huvudmoduler enligt figur 39. Gränssnitten mellan dessa bör vara tydligt 

definierade. Inom vardera chassimodul kan sedan installationsutveckling löpa oberoende av de 

andra sektionerna. Som exempel bör chassimodul 2 utvecklas utefter de förutsättningar som finns 

mellan gränssnitten och inte ha i beaktande hur många axlar som finns i chassimodul 1 och 3. 

Således tas exempelvis beroendet av hjulkonfiguration bort från bränsletanksinstallationen.  

 

Som nämnt i avsnitt 5.2.5 bör det eftersträvas att förändra axelavstånden så att dessa möter den 

300mm delning som finns för komponenterna. Vidare är det tänkbart att ramsidornas delmoduler 

namnges. Detta skulle innebära att komponenterna inte behöver villkorssättas mot andra 

komponenter utan enbart mot de namngivna moduler som används. Detta oberoende av vad 

modulen i ett visst fall innehåller. Det innebär att förändringar kan ske inom dessa delmoduler 

utan att någon annan modul påverkas. 

 

I ett visst fall, på höger ramsida, skulle exempelvis modul A och B tänkas innehålla en 

ljuddämpare, modul C en SCR-tank samt modul G en lufttank. Således finns modul D,E och F 

kvar som kan användas till bränsletank. Detta skulle medföra att batterilådan med enkelhet skulle 

kunna flyttas till modul A och B utan att bränsletanksinstallationen behöver ändra sina villkor 

och ritningar för produktstrukturen. 
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5.5 Potentiella vinster i resurser 
Då utvecklingsprojekt som påverkar chassilayouten ofta handlar om mycket stora 

resursinvesteringar innefattande tusentals ingenjörstimmar bör besparingarna för Scania i 

framtida utvecklingsprojekt ligga i samma storleksordning om mängden arbete kan reduceras. 

Den i särklass största resursvinst som denna studie identifierat är standardiseringen och 

utnyttjandet av likheten mellan hjulkonfigurationer. Det är dock mycket svårt att göra en god 

uppskattning men rent allmänt bör en besparing av resurser i denna storleksordning handla om 

heltidstjänster. Dessa heltidstjänster kan med fördel investeras i andra utvecklingsprojekt. 

 

Som exempel kan ett utvecklingsprojekt som berör endast en hjulkonfiguration mycket väl kräva 

närmare 10 000 ingenjörstimmar sett till hela utvecklingskedjan och alla personer som berörs. En 

standardisering mellan hjulkonfigurationer skulle således ge besparingar i denna storleksordning. 

 

De tekniska lösningar som föreslagits syftar främst till att underlätta det arbete mot att uppnå 

standardiserade chassier. Vinsten för Scania  med dessa enskilda tekniska lösningarna är mycket 

svår att uppskatta. Dessa kanske inte alls ger nämnvärda förbättringar om inte chassierna är 

standardiserade med fördefinierade komponenter och placeringar. De tekniska lösningarna är 

således mycket starkt kopplade till detta men även sinsemellan. Som exempel skulle en 

parametrisering av bränsletankspositionerna knappast vara effektiv om inte infästningen mot 

ramen är standardiserad. Samtidigt är standardiseringen av raminfästningen svår att uppnå om 

bränsletankarna inte är symmetriska och saknar präglingar.  

 

Tillsammans med de standardiserade chassierna skulle dock de tekniska lösningarna ge ett 

mycket kraftfullt verktyg för att möte framtida chassirelaterade projekt med mindre resurser och 

effektivare installationer. Även produktionen skulle få ett underlättat arbete om komponenterna 

har standardiserade positioner. Även där är det svårt att uppskatta vinster i tid och resurser. Rent 

allmänt bör dock nämnas att den stora strävan efter ökade takttider på de löpande banden och 

strävan efter att nå högre kvalitet skulle gynnas av standardiserade komponenter, positioner samt 

gränssnitt på Scanias lastbilar. 
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6. Slutsats och rekommendationer 
 ___________________________________________________________________________  
 

Då analysen genomförts kan ett flertal slutsatser dras. I detta kapitel finns dessa slutsatser och 

rekommendationer listade i punktform. Kapitlet avslutas med en lista på förslag för fortsatt 

arbete och således även förslag på framtida examensarbeten. 

 ___________________________________________________________________________  

6.1 Studiens slutsatser och rekommendationer  
 

 Scania har modulariserade komponenter, inte installationer 

Att Scania har en modulariserad slutprodukt bestående av huvudkomponenter är ett 

faktum. Vad som inte syns på slutprodukten är att det inte existerar modulariserade 

installationer på chassiet i den utsträckning som skulle behövas. Då det finns en så stor 

variantflora av bränsletankar och en stark efterfrågan att erbjuda samtliga valmöjligheter 

bör också de chassibaserade installationerna standardiseras och modulariseras. Mycket 

utvecklingstid finns att spara i framtida utvecklingsprojekt. 

 

 

 Generalisering och standardisering mellan hjulkonfigurationer behövs 

Det saknas en helhetssyn på chassi. I dagsläget separeras hjulkonfigurationer åt 

beträffande installationer av bland annat bränsletankarna. Detta trots att förutsättningarna 

mellan de både hjulaxlarna är identiskt för flertalet konfigurationer. Sannolikt är Scanias 

princip om CEPPS orsaken till detta då installationsprojekt delas in i separata ärenden 

trots att installationen teoretiskt skulle kunna vara densamma. Identiskt behov ska enligt 

Scanias riktlinjer ge en identisk lösning. Nyckeln är att hitta gemensamma nämnare som 

gör att den mängd varianter som existerar reduceras. Den styrning som finns mot 

hjulkonfigurationer bör ersättas av tre typgrupper för chassier. Dessa är Enkla framaxlar 

utan axel framför drivande bakaxel, Enkla framaxlar med ej drivande axel framför 

drivande bakaxel samt Dubbla framaxlar. 

 

För att lyckas genomföra detta bör CEPPSS-principen i detta fall frångås. En betydande 

omstart av chassiinstallationen bör utföras. En arbetstrupp bör tillsättas och de tre 

biltyperna bör byggas upp från grunden med ett helhetsperspektiv som fokusområde och 

med ett ansvar ned till minsta komponent. Denna metodik skulle föranleda att nya 

chassiinstallationer angrips på ett mer effektivt sätt i framtiden.  

 

 

 Behov av gränssnittsgrupp mot ramen är stort 

Efter studien av gränssnitten mot ramen kan ett flertal slutsatser dras. Komplexiteten i 

varianthanteringen är mycket stor. Variantmässigt är det med stor sannolikhet det mest 

komplexa området på hela lastbilen. Mycket otydlighet i komponenters positioner och då i 

synnerhet för bränsletankskonsolerna som enskilt betraktat är placerade på tusentals 

positioner. Då låg vikt ligger i en komponents placering flyttas den också utan motstånd 

vid artikelkollisioner. Detta är fallet med bränsletankskonsolerna som trots eftersträvan att 
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vara placerade i standardlägen har för många undantag för att vara i närheten av att kunna 

benämnas som standardiserad.  

 

 

 Modularisera installationer på chassit 

Scanias införande av en standardiserad modulhålbild på ramsidorna kan ses som ett första 

steg mot modulariserade installationer. Förutsättningarna finns nu för att bygga chassierna 

mer standardiserat. Steg två i denna utveckling är att börja utnyttja denna standard på ett 

effektivt sätt. Scania är bra på att standardisera komponenter och gränssnitt mellan större 

delkomponenter. För att reducera utvecklingstiden och effektivisera den kompletta 

produkten bör även fokus ligga i att standardisera installationer innehållande stora 

produktvariationer inom de egna konstruktionsområdena.  

 

 

 Behov av en mer övergripande bild 

För att uppnå standardisering och modularisering av installationer krävs ett 

helhetsperspektiv. Det kommer vara tidskrävande och resurskrävande för någon att få ett 

helhetsperspektiv. Ser man till chassierna från grunden och grupperar ihop och använder 

samma lösningar där förutsättningarna är lika blir genast hanterbarheten av strukturen 

betydligt bättre.  

 

 

 Standardisera konsolplaceringar och anpassa skvalpskotten i tankarna utefter dessa 

Genom att lyckas standardisera bränsletankskonsolernas och bränsletankarnas positioner 

bör tankarna konstrueras om genom att flytta skvalpskotten inuti tankarna. Detta så att 

dessa faller samman med konsolernas placeringar vilket skulle medföra ökad hållfasthet, 

monterbarhet samt att tanken hålls på plats under hela dess produktlivscykel. 

 

 

 Struktur och bestämmelser rörande gränssnitt 

Strukturen och gränssnitten bör beskrivas med riktlinjer och bestämmelser. Beträffande 

gränssnitt på Scania har begreppet ”sitter i väggarna” använts. Slutsatsen kan dras att det 

inte är ett begrepp som bör användas längre i organisationen. Organisationen är betydligt 

större idag än vad den var för några år sedan och växer fortfarande stadigt med relativt 

stor rörelse av personalen. Därför bör dokumentering och standardisering samt tydliga 

riktlinjer finnas för hur och var komponenter ska placeras för att undvika explosionsartade 

variationer av den kompletta slutprodukten. 

 

 

 Tänk Lean – tänk långsiktigt 

Dagens metodik att genomföra och införa installationer på chassierna präglas av en 

kortsiktighet beträffande produktstrukturen. Målsättningen att introducera projekten till 

utsatt tid gör sannolikt också att tiden för att göra den bästa strukturella lösningen blir 

utsatt. Installationsprojekt delas också ofta in stegvis beroende på hjulkonfiguration, något 

som området på chassi som denna studie berör, inte gynnas av. Det är dock sannolikt att 
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denna typ av projektuppdelning gynnar andra delar av chassit, som exempel bakom 

drivaxeln.  

 

Uttrycket ”Basera alla beslut på långsiktigt tänkande även om det är ekonomiskt 

kostsamt på kort sikt” kännetecknar Toyotas sätt att driva dess verksamhet. Denna 

inställning bör också implementeras i Scanias projektarbete vilket på sikt bör ge kortare 

samt mer effektiva projekt i framtiden. 

 

 

 Vidare utredning av tekniska lösningar 

Tekniska lösningar som gynnar standardisering och modularisering av bränsletankarna 

och dess konsoler på chassiet bör utredas vidare. Detta kan lämpligen göras som 

examensarbeten där en teknisk lösning skulle kunna ligga till grund för en studie. Som 

exempel bör parametriseringen av bränsletankarna med avseende på omkringliggande 

komponenter genomföras. Detta kan göra med enkelhet då förutsättningarna för detta med 

tillhörande mått finns angivna i denna studie. Noggrannare utredningar av potentialen i 

dessa tekniska lösningars resursmässiga, eller andra, vinster för Scania bör utföras i ett 

första skede. Detta för att avgöra vad som har tillräcklig potential att arbeta vidare med.  

 

6.2 Förslag på nya examensarbeten 
Då denna studie endast når ytan av den komplexitet och de parametrar som ämnet berör bör 

ytterligare studier genomföras och då mot mer ingående detaljer. Nedanstående punkter kan 

användas som grund för att skapa nya examensarbeten med potential till stora förbättringar och 

besparingar för Scania som företag. Samtliga punkter har nämnts mer detaljerat, om än 

fortfarande generellt övergripande, tidigare i denna studie. 

 

För att avgöra hur stor potential dessa examensarbeten har bör en noggrannare utredning utföras i 

syfte att åskådliggöra vilka områden som är mest viktiga för vidare arbete. Vidare bör även 

kopplingarna mellan dessa lösningar tydliggöras för att visa på vilken kombination av 

lösningarna som har godast potential i frågan om resursmässiga vinster för Scania. 

 

 Ta fram en symmetrisk bränsletank som kan placeras på båda ramsidor utan påverkan på 

konsolplaceringarna. 

 

 Utreda möjligeter parametrisera bränsletanksinstallationen i Spectra. Det viss säga att 

möjliggöra att bränsletankar faller ut automatiskt i strukturen då påverkande parametrar är 

fördefinierade.   

 

 Utreda möjligeter att tillverka tankar med sekventiella längder för att få optimerad 

bränslemängd på varje enskilt chassi.  

 

 Modulindelade tankar som möter det utrymme som varierande axelavstånd och andra 

komponentmoduler ger. 

 

 Modulindela ramen samt axelavstånd med avseende på komponentmoduler. 
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 Modulariserad infästning av bränsletankarna mot ramen som inte kräver samma mängd av 

manuell hantering som i dagsläget. 

 

 Ny position för vattenseparerande filter bakom batterilådan som inte påverkar 

bränsletanksinstallationen. 
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