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Sammanfattning 
Gränssnitt är en grundpelare i definitionen av modularisering och modularisering är ett signum 
för Scania. Samtidigt är det viktigt att vid produktutveckling tidigt dela data mellan samtliga 
intressenter för att uppnå en så effektiv process som möjligt. Scania anser sig inte ha samma 
kontroll på den gränssnittsrelaterade informationen som för övrig produktinformation, varför det 
finns ett behov av att utreda detta vidare. Genom kartläggning av hur Scania idag arbetar med 
gränssnittshantering är syftet med detta arbete att ta fram riktlinjer för hur arbetet kring gränssnitt 
skulle kunna förbättras med befintligt/kommande IT-stöd, arbetssätt och organisation inom 
Research and Development på Scania. Arbetet avser att undersöka hur gränssnitt definieras, 
hanteras och delas idag samt hur detta bör utvecklas.  
 
En teoristudie har utförts för att få en bra grund och ett teoretiskt djup i arbetet. Vidare har två 
empiriska studier utförts, med respondenter från Scania i den ena och från Kockums och Syntell i 
den andra. Både teorin och empirin har sedan bearbetats och verifierats innan analyser gjorts och 
slutsatser och rekommendationer arbetats fram.  
 
Resultaten från intervjustudierna tyder på att det råder stor förvirring kring begreppet gränssnitt 
och att innebörden av begreppet inte är entydigt. Gränssnitten finns i dagsläget, men är inte 
definierade och det saknas ett enhetligt, strukturerat och utbrett arbete kring gränssnitten. Det 
finns en efterfrågan och ett behov av att definiera, hantera och dela gränssnitten och en potential i 
att göra så för att effektivisera produktutvecklingsarbetet. Något som är viktigt är att möjliggöra 
visuell presentation av gränssnitten, vari GEO är en bra grund och en viktig pusselbit. 
 
Baserat på analysen av teori och resultat bör begreppet gränssnitt definieras och kategoriseras. 
Vidare bör en tydlig metodik för hur gränssnitt och gränssnittsinformation ska hanteras utarbetas 
och för att möjliggöra visuell presentation av gränssnitten måste stöd för detta tas fram i CAD-
miljön. 
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Abstract 
Interfaces are one of the cornerstones of modularisation, and modularisation is one of the 
distinguishing-marks of Scania. At the same time early sharing of data is crucial for making the 
product development process as effective as possible. Scania don’t consider themselves having 
the same control over the interface-related information as over other product information, hence 
there’s a need of further investigation of the matter. Through mapping of Scania’s ways of coping 
with interface matters today, the objective of this project is to come up with guidelines for how 
this work could be enhanced with current and upcoming IT-tools, work methods and organisation 
within Research and Development at Scania. The project aims at investigating how interfaces are 
defined, managed and shared today and how this should evolve. 
 
One theoretical study has been carried out in order to give the project a solid foundation and 
theoretical dept. Two empirical studies have been performed with respondents from Scania in one 
and respondents from Kockums and Syntell in the other. Both the theoretical and empirical 
material has then been treated and evaluated before the analysis of the material has been made 
and conclusions and recommendations have been worked out. 
     
The results of the interviews show that there is a vast confusion regarding the term interface, and 
that the meaning of the term is far from unambiguous. The interfaces exist, but they are yet to be 
defined, and a uniform, structured, and widely spread way of dealing with them is missing at this 
time. There is a demand for, and a need of defining, managing, and sharing the interfaces. There 
is also a great potential in doing so in order to optimize the product development process. 
Something that is of great importance is to make it possible to visualise the interfaces, where 
GEO is a good foundation and an important piece of the puzzle. 
 
Based on the analysis of the theoretical and empirical material the term interface should be 
defined and categorized. A clear method of how to deal with interfaces and information related to 
interfaces should be drawn up, and to make the visual presentation of the interfaces possible 
support for this need to be prepared in the CAD-environment. 
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~Introduktion~ 

 

1 Introduktion  

 

Inledningen ger en bakgrund till Scania och examensarbetet, samt förtydligar syftet 
med examensarbetet och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Scania 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 
inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva 
transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 32 800 
anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och 
Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 
2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 5,9 miljarder 
kronor. (www.scania.com) 
 

1.2 Bakgrund 
Gränssnitt är en mycket viktig informationsmängd under utvecklingsarbetet och det är viktigt att 
tidigt kunna dela gränssnittsrelaterad information mellan olika intressenter. Gränssnitt är en 
grundpelare i definitionen av modularisering och modularisering är ett signum för Scania. Scania 
anser sig inte ha samma kontroll på den gränssnittsrelaterade informationen som för övrig 
produktinformation, varför det finns ett behov av att utreda detta vidare.  
 

1.3 Syfte  
Att genom kartläggning av hur Scania idag arbetar med gränssnittshantering ta fram riktlinjer på 
hur detta arbete skulle kunna förbättras med befintligt/kommande systemstöd. Arbetet avser att 
undersöka hur gränssnitt definieras och hanteras idag och vilka konsekvenser 
felaktiga/oklara/odefinierade sådana kan få. Vilka regler/normer finns och används, vilken modul 
definierar ett gränssnitt, vem ansvarar för kompabiliteten i gränssnitten, är frågor med stor 
relevans för att kunna undersöka vilket stöd det finns för att hantera gränssnitten i Scanias ”PLM-
miljö”. Vidare avser arbetet att undersöka i vilken utsträckning modellbaserad hantering av 
gränssnitt är möjlig, hur geometriska gränssnitt kan hanteras, samt hur gränssnitten på ett 
effektivt sätt kan delas mellan intressenter på Scania. 
 

1.4 Avgränsning 
Arbetet avser inte att undersöka hur nytt systemstöd skulle kunna underlätta hanteringen av 
gränssnittsinformation, utan avser endast att fokusera på befintligt och kommande stöd. Vidare 
avser arbetet att främst fokusera på geometriska gränssnitt, samt vara riktat mot Research and 
Development (R&D) på Scania. Arbetet begränsas även av den tidsperiod på 20 veckor som är 
tidsramen för arbetet.  
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1.5 Om denna utgåva 
Denna utgåva av rapporten är den officiella versionen vilken trycks och distribueras av KTH. 
Detta innebär att de delar av innehållet som är känsliga för Scania, och som återfinns i 
rapportutgåvan för Scania, har retuscherats bort. 
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~Metod~ 

 

2 Metod  

 

Under denna studie har en del vetenskapliga stödmetoder tagits till hjälp för att 
underlätta arbetet. I detta kapitel beskrivs arbetsgången för examensarbetet, vilken 

typ av studier som genomförts och sedan de metoder som använts. 

 
Detta arbete har strukturerats in i fem olika arbetsblock, se Figur 1. Arbetet startade med en 
teoristudie för att författarna skulle få en bra ”grund att stå på”. Vidare genomfördes en 
empiristudie med både riktade samtal och intervjuer. Både teorin och empirin bearbetades sedan 
och verifierades innan det hela analyserades och slutsatser togs fram.  
 

 
Figur 1. Visualisering av examensarbetets arbetsflöde 

2.1 Teoristudie 
De vanligaste källorna för informationshämtning är böcker, vetenskapliga artiklar, interna skrifter 
på Scania samt Internet. Böcker har studerats och sammanställts för att sedan strukturerat 
beskrivas i kapitel 3. Dessa fakta har sedan kompletterats med information från Internet och 
vetenskapliga artiklar för att få med de senaste rönen. Inledningsvis studerades ett brett 
litteraturmaterial. Därefter gjordes en fördjupning inom områdena integrerad produktutveckling, 
Systems Engineering, modularisering, produktarkitektur, modulgränssnitt och PLM (Product 
Lifecycle Management).  För att beskriva Scanias syn på begrepp som beskrivs i teorin har intern 
dokumentation från Scania beaktats och en fördjupning har gjorts under rubrikerna 
Modularisering ur ett Scaniaperspektiv, Enovia, Spectra, GEO (Geometry Assurance), 
Geometrisäkring och Förutveckling på helbilsnivå. 
 

2.2 Empiristudie  
Forskningsintervjun skiljer sig från ett samtal på så vis att den ska ha ett specifikt syfte och en 
specifik struktur. Den karakteriseras av en systematisk form av utfrågning. (Kvale, 1997) 
 
Under genomförandet av examensarbetet har en intervjustudie utförts. Denna studie baseras på 15 
semistrukturerade intervjuer. För att dessa intervjuer skulle nyttjas till fullo inledde författarna 
med ett antal riktade samtal för att få en förståelse för hur Scania fungerar allmänt och hur arbetet 
kring gränssnittsfrågor fungerar i synnerhet. Urvalet av respondenter baseras på ett första 
begränsat urval som sedan efter hand, genom dessa första, kompletterats med andra personer.   
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2.2.1 Riktade samtal 
Ett riktat samtal innebär ett samtal som har ett specifikt syfte. Det skiljer från en intervju på så vis 
att det inte har någon specifik struktur. Riktade samtal genomfördes i början av studien och syftet 
med dem var att få rätt styrning på arbetet samt en förståelse för hur Scania organiseras och 
arbetar med gränssnitsfrågor samt var problemen ligger. Personerna som bjöds in till dessa 
riktade samtalen var primärt experter inom specifika områden. Urvalet av respondenter till dessa 
riktade samtalen planerades in så att kompetensområdena på respektive respondenterna kunde 
vävas samman av författarna och ge en helhetsbild av problematiken och en god förståelse. Totalt 
genomfördes 10 riktade samtal, vilka i genomsnitt tog 60 min.   
 

2.2.2 Intervjuer 
Intervjuerna har initierats av att författarna tagit kontakt med intervjupersonen via mail. Till detta 
mail bifogades även intervjuguiden som använts för studien, se Bilaga 1. Detta för att den 
intervjuade dels ska kunna förbereda sig på vissa frågor, dels för att hon ska känna sig bekväm 
med situationen. I detta mail har även kort bakgrund till examensarbetet givits och att intervjun 
kommer att vara konfidentiell tydliggjorts.   
 
Intervjuerna har ägt rum i något av konferensrummen på Scania. Inledningsvis har intervjuarna 
gett en kort bakgrund till examensarbetet och även syftet med intervjun, samt hur det är tänkt att 
den ska genomföras. I denna fas förfrågas respondenten om den godkänner att intervjun spelas in 
och det förtydligas att material kommer att vara konfidentiellt. Detta för att säkerställa att 
respondenten på ett fritt och öppet sätt ska kunna uttrycka sina åsikter utan att behöva tänka på 
eventuella efterspel.  
 
Enligt forskare på området anses den inledande fasen av intervjun som den mest kritiska. ”Den 
intervjuade vill ha en uppfattning om intervjuaren innan han/hon tillåter sig att tala fritt och 
yppar erfarenheter och känslor för en främling.” (Kvale, 1997) För att ge respondenten ett bra 
första intryck har därför denna fas planerats noggrant. Även ett specifikt förarbete har gjorts 
innan varje intervju för att få en bra uppfattning om respondenten, vad hon arbetar med och vad 
hon har för specifikt kunskapsområde. Detta dels för att visa respekt för respondenten, dels för att 
kunna fördjupa sig på rätt frågor till rätt personer.  
 
Intervjun avslutas med att intervjuaren tar upp några av lärdomarna från intervjun och 
respondenten ges tillfälle att tillägga vissa saker eller eventuellt förklara uppkomna 
misstolkningar.   
 
Sammanlagt har 15 intervjuer utförts och respektive intervju har pågått i 90 minuter. Alla 
respondenter har varit anknutna till Scanias produktutveckling men spridda dels på olika 
sektioner, dels på olika hierarkiska nivåer.  Detta för att få en bra spridning på problemen och 
fånga in information från olika håll.  
 

2.2.3 Intervjuguide  
Intervjuerna har utförts på ett semistrukturerat vis genom att intervjufasen började med att 
författarna utformade en intervjuguide, se Bilaga 1, vilken skulle ligga till grund för intervjuerna. 
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I intervjuguiden anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 
kommer att tas upp under intervjun.  
 
Varje intervjufråga har bedömts både tematiskt och dynamiskt. Tematiskt med hänsyn till dess 
relevans för ämnet och dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. 
(Kvale, 1997) 
 
Tematiskt ska frågorna relateras till ämnet för intervjun, till de föreställningar som ligger till 
grund för undersökningen och den följande analysen. 
 
 Dynamiskt ska frågorna stimulera till ett positivt samspel, så att samtalet hålls flytande och den 
intervjuade känner sig motiverad att tala om sina upplevelser och känslor. (Kvale, 1997) 
 
Frågorna har formulerats på ett enkelt och entydigt sätt för att alla respondenterna ska uppfatta 
frågorna på ett och samma sätt. I en sådan här studie är det en oerhört viktig del och en 
förutsättning för att kunna bedöma de olika svaren gentemot varandra. (Lantz, 1997) För att 
försäkra detta har en förundersökning gjorts där frågorna prövats på en grupp personer.  
 
De inledande frågorna i intervjuguiden är breda och sedan smalnar frågorna av för att komma ner 
på respondentens specifika område. För att nå det rätta fokus under intervjun ställs de frågor som 
kan tänkas ge betydande bakgrundsinformation till resterande del av intervjun först. Ett exempel 
på en sådan fråga är ”Vad arbetar du med idag?”. Fördelen med dessa frågor är också att de är 
relativt lätta för respondenten att svara på, vilket ofta gör att intervjuaren och respondenten under 
inledningen kan skapa det klimat som intervjusituationen kräver. (Lantz, 1997) 
 
Enligt Kvale (1997) ska frågor som ”vad” och ”varför” ställas före frågan ”Hur”. Detta med 
anledning av att det ska frambringa spontana beskrivningar från intervjupersonen snarare än att få 
deras egen, mer eller mindre spekulativa förklaring till att något ägde rum. (Olsson & Sörensen, 
2001) Detta har beaktats under intervjuerna främst i de följdfrågor som ställts och därför märks 
det inte i intervjuguiden. 
 

2.2.4 Referensstudie 
Under examensarbetet genomfördes en referensstudie hos Kockums. Studien genomfördes i tre 
steg. I det första steget anordnades ett seminarium på konsultföretaget Syntell i Stockholm där 
deltagare från både Syntell och Kockums närvarade och diskuterade. Syftet med detta möte var 
primärt att beskriva examensarbetet men även diskutera hur Kockums arbetar med dessa frågor. I 
steg två besöktes Kockums i Karlskrona och fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes för 
att få en övergripande bild av hur de arbetar med gränssnitt. Intervjuerna utfördes på ett 
semistrukturerat vis med en intervjuguide, se Bilaga 2, som bas. Respondenterna var, av 
kontaktpersonen, noga utvalda för att få en spridning i organisationen. Den avslutande fasen 
bestod av att en sammanställning av intervjuerna och seminariet författades och mailades till 
Kockums för granskning och godkännande. 
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2.3 Utbildning 
Författarna har under studiens gång genomgått 6 olika internutbildningar på Scania för att få en 
bättre förståelse och kunskap i Scanias IT-system och hur de används på företaget. Utbildningen 
har tillhandahållits av Scania samt en extern teknikkonsult. Syftet med utbildningarna är att ut- 
och fortbilda Scanias personal till ett mer enhetligt arbetssätt. Följande kurser deltog författarna i: 

• Modularisering –ett sätt att tänka 
• PDI – Produkt Data Information 
• GEO v5  
• Catia v5 Assembly 
• AROS 
• VPM-Navigatorn 

 

2.4 Informationsbearbetning 
Informationen från intervjuerna har bearbetats strukturerat för att få ett så neutralt och ovinklat 
resultatkapitel i rapporten som möjligt. Materialet har gått igenom följande fem steg från intervju 
till färdigdokumenterat resultat: 
 

1. Dokumentation av intervjuerna genom inspelning. 
2. Transkribering av intervjumaterialet. 
3. Kodning av det transkriberade materialet med hjälp av ett textstruktureringsprogram  
4. Samanställning av respektive nod, genererad av kodningen. 
5. Sammanställning av noderna till ett word-dokument. 

 

2.4.1 Analys 
För att kunna analysera materialet från intervjuerna måste det först struktureras. Sedan ska 
materialet kartläggas så att det blir tillgängligt för analys: till exempel genom att eliminera 
överflödigt material. I detta arbete har ett textstruktureringsprogrammet NVivo använts för att 
strukturera resultaten av intervjuerna. Programmet strukturerar materialet upp under noder1 (N) 
som motsvarar varsitt tema, Figur 2. I denna studie har sju olika huvudnoder använts, där en av 
noderna strukturerades ytterligare.  

                                                 
1 En nod sätts av författarna och motsvarar ett område man vill analysera. 
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Figur 2. Beskrivning av hur materialet från intervjuerna delats upp för vidare bearbetning till 

noder (N), där varje nod motsvarar ett dokument. 
 
Syftet med denna strukturering var att lättare kunna jämföra olika respondenters syn på ett visst 
tema. För bästa resultat med denna analysmetod gäller det att tolka intervjupersonens svar utan 
fördomar och egna vinklingar. (Kvale, 1997) För att minimera dessa felkällor har dels 
intervjuerna verifierats genom en kort tillbakablick i slutet av varje intervju där oklarheter har 
försökt lösas, sedan har även intervjuerna spelats in och transkriberats. 
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2.5 Verifiering 
 

 
   
Fakta vävs ofta ihop av värderingar och detta innebär att det vi hör, ser och läser måste alltid 
bedömas om de riktiga uppgifter eller inte. En viktig del i vetenskapliga utredningar är därför att 
ha ett kritiskt grundperspektiv. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 
 
För att säkerställa kvalitén av rapportens innehåll har den itererats genom ett antal instanser. De 
delar av rapporten som behandlar specifika arbetssätt och metoder på Scania har stämts av med 
experter på respektive område för att undvika att sakfel förekommer och fortplantar sig vidare i 
arbetet. Rapporten har utöver denna detaljgranskning även granskats på en bredare front, genom 
kontinuerlig korrekturläsning av handledare både på KTH och Scania. Även andra personer inom 
Scania har fått ta del av rapporten för att säkerställa dess innehåll och verifiera giltigheten av 
resultat och analys. Resultaten har även verifierats under två workshops vilket beskrivs närmare i 
kapitel 2.6.1. Vidare har även analysen och slutsatserna diskuterats med utvalda personer på 
Scania för att se trovärdighet och möjligheter samt för att få in flera impulser och idéer.  
   

2.5.1 Workshops 
”En workshop är ett möte med ett tydligt syfte som ofta brukar ha visst inslag av kreativitet och 
skapande. Något ska göras, skapas eller tänkas fram. Det kan också vara en workshop som syftar 
till att få fram ett nuläge och en tydlig bild, en handlingsplan eller ett första steg i en längre 
process. Den eller de som leder workshopen kallas facilitorer, de bör ha både god 
människokännedom, bra observationsförmåga och ledarskap men framför allt ett antal verktyg 
och metoder att jobba med i olika situationer.” (www.advantum.se) 
 
Under studien har två stycken workshops genomförts, vardera på två timmar. Dessa två 
workshops bedrevs på liknande sätt och gruppdynamiken skulle vara likartade vid de två olika 
tillfällena. I den första workshopen deltog fem personer och i workshop två deltog fyra personer. 
Personerna i grupperna var noga utvalda för att få en bra balans mellan systemkunniga, visionärer 
och personer som dagligen arbetar med gränssnitsfrågor. Personerna som är utvalda är alla 
relativt erfarna och har arbetat på Scania en längre tid. Detta för att en del av syftet med 
workshopen var att verifiera de resultat vi fått fram under intervjustudien och diskutera dem. Den 
andra delen av syftet under workshopen var att illustrera några av dagens gränssnitsproblem och 
se hur gruppen skulle lösa dessa frågor. Enligt Eliasson och Larsson (2006) är en av de stora 
fördelarna med en workshop, som är väl förberedd och genomförd, att mycket resultat tas fram 
under mycket kort tid. Åsikter kan snabbt bygga på varandra och konflikter och åsiktsskillnader 
kan snabbt komma upp på bordet och därmed hanteras. Därför sattes målet med workshopen att 
få en ”input” till analysen av arbetet. 
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Workshopen bedrevs av en av författarna medan den andra dokumenterade. För att inte gå miste 
om viktig information spelades även workshopen in, detta mest som en säkerhetsåtgärd. Under 
workshopen diskuterades fyra olika frågeställningar och som grund till diskussionen 
presenterades resultat från intervjuerna.  
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3 Teoretisk referensram 

 
 

I detta kapitel presenteras relevant teori för studien. Den teoretiska referensramen 
syftar dels till att ge läsaren en grundläggande förståelse för arbetet dels till att 

utgöra en bas för analysen av resultaten från intervjustudien. 

 
 

3.1 Integrerad produktutveckling 
Ett integrerat arbetssätt har växt fram inom industrin genom allt mer ökande krav på snabbare och 
effektivare produktutveckling. Detta i form av kortare ledtider för utveckling och framställning 
av nya produkter. Det är i utvecklings- och konstruktionsfasen som tid, kostnader och kvalitet till 
stor del avgörs. Enligt Nationalencyklopedin påverkas efterföljande funktionella resultat av en 
produkt med upp till 90 % av den första produktutvecklingsfasen. (www.ne.se) 
 
Utvecklingsprojekt har på grund av detta förändrats och effektiviserats. Utvecklingen har gått 
från att drivas enligt vattenfallsmodellen, där nästa uppgift startar först när den innan är klar, till 
att drivas mer parallellt. Med ett projekt som följer vattenfallsmodellen menas ett projekt där 
varje funktion driver sitt delprojekt och lämnar sedan över till nästa delprojekt som tar vid, det 
vill säga följer den traditionella produktutvecklingsmodellen i Figur 3. Ett parallellt arbetssätt 
innebär att aktiviteterna vid framtagning av nya produkter sker mer överlappande. Utvecklingen 
från parallell- mot integrerad produktutveckling, utgörs av ett tydligare fokus på att arbeta 
tvärfunktionellt i de parallella aktiviteterna.  Detta arbetssätt åskådliggörs av den integrerade 
produktutvecklingsmodellen i Figur 3. Integrerad produktutveckling förespråkar en helhetssyn 
där hela arbetet från kravspecifikation till lansering av produkten ses som ett integrerat projekt 
innehållandes flera delprojekt. Det tvärfunktionella arbetet syftar på att stor vikt läggs på att olika 
organisatoriska funktioner skall ha stor insikt i varandras arbete och tidigt dela information 
mellan varandra. (Gustavsson, 1991).  
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Figur 3. Traditionell-/Integrerad produktutveckling. (efter Erixon, 1994) 
 
För att kunna driva ett effektivt och bra integrerat produktutvecklingsprojekt krävs ett väl 
utvecklat tvärfunktionellt samarbete och för att ett sådant samarbete ska fungera så effektivt som 
möjligt har en rad olika stödmetoder utvecklats.  
 
Stora fördelar med integrerad produktutveckling är att projekt som drivs på det sättet ofta 
resulterar i kortare utvecklingstider och att de ofta ger andra, rent ekonomiska, fördelar. Med ett 
välstrukturerat arbetssätt och den helhetssyn som integrerad produktutveckling förespråkar kan 
de mest kritiska och styrande frågorna tidigt lösas, oavsett vilken teknisk disciplin de härstammar 
från.  
 
Integrerad produktutveckling i detta arbete menas vara ett arbetssätt där alla för 
utvecklingsprojektet vitala aspekter, oavsett teknisk disciplin, behandlas ungefär samtidigt och 
med samma kunskapsdjup. Detta för att beslut ska kunna fattas på förutsättningar som är väl 
avvägda tvärs över tekniska och organisatoriska gränser. Detta innebär inta att alla discipliner 
behöver vara likformigt engagerade under hela projekttiden, det vitala är att allas intressen 
kontinuerligt beaktas under hela processen. (lotsen.ivf.se) 
 

3.2 Systems Engineering 
Industrins utmaning idag ligger i att hela tiden kunna erbjuda innovativa och kvalitativa 
systemlösningar i rätt tid. Syftet med Systems Engineering (SE) är att stötta och underlätta denna 
vision. SE ska, enligt Johannesson m.fl. (2004), ses som en utvecklingsfilosofi för utveckling av 
komplexa produkter snarare än som en föreskriven utvecklingsmetod. SE lyfter fram själva 
systemet som sådant, med dess specifika systemegenskaper vilka inte primärt kan relateras till 
dess delar utan är ett resultat av delarnas samverkan i systemet. Processen brukar beskrivas med 

12 



~Teoretisk referensram~ 

hjälp av V-modellen. Modellen beskriver faserna i ett systems livscykel, från identifiering av 
användarbehov till valideringen och acceptansen av utvecklad produkt, Figur 4. Varje komponent 
utvecklas enskilt, för att integreras med resterande komponenter och sedan tillsammans bilda ett 
komplett system. (Johannesson m.fl., 2004) 
 

 
Figur 4. V-modellen (efter Stevens m.fl., 1998) 

 
Stevens m.fl. (1998) beskriver SE som en metod till att hitta effektiva lösningar på problem, och 
hantera komplex teknologi i produktutvecklingen. Det är till en början en kreativ aktivitet att hitta 
behov och skapa produkter. Innan dessa produkter levereras till kunderna måste de även 
integreras och verifieras. SE handlar om att se till hela livscykeln och att ha en jämn balans under 
hela arbetet. SE innebär att först fastställa vad som är möjligt och sedan ta fram en arkitektur för 
hur systemet ska produceras. Att fånga in och organisera behov som sedan ska bilda en referens 
till vad kunden behöver. En av nyckelfrågorna handlar därför mycket om kommunikation mellan 
olika discipliner inom utveckling. (Stevens m.fl., 1998) 
 
Kravhantering brukar betraktas som ett delområde inom SE. Detta delområde omfattar aktiviteter 
i produktutveckling som relaterar till hantering av krav där det ingår att: 
 

• Identifiera och formulera ingångskraven till ett produktutvecklingsprojekt 
• Vidareutveckla ingångskraven och härleda nya följdkrav 
• Transformera krav uttryckta i behovstermer till ”tekniska”, funktionella och begränsande 

krav 
• Bryta ner övergripande systemkrav till delkrav på delsystem och komponenter 
• Att balansera krav och kravuppfyllelse mellan interagerande dellösningar 
• Följa upp kravuppfyllelsen hos utvecklade konstruktionslösningar 

 
Produktutveckling kan ses som en dynamisk process med ständiga förändringar, vilket även 
gäller kraven som skall uppfyllas. Dessa krav påverkas av omvärldsförändringar och interna 
förändringar i företagets preferenser och ändringar av strategier och policies. När ändringar sker 
och krav ändras, är det viktigt att ”spåra” vilka effekter detta får i berörda processer och på de 
olika delarna i den produkt som utvecklas. Denna ”kravspårning” är en viktig del av 
kravhanteringsprocessen i SE. (Johannesson m.fl., 2004) 
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Det är inte helt entydigt vad begreppet Systems Engineering innebär men i detta arbete har 
INCOSE:s (www.incose.se) definition av begreppet valts att används:  
 
”En disciplin som innefattar processer, metoder och organisation för att knyta samman olika 
specialdiscipliner i strävan efter att finna en kostnadseffektiv och bärkraftig lösning som 
uppfyller kunders och intressenters krav. I sin bredaste form balanseras tekniska, ekonomiska, 
och tidsaspekter samt risk över hela systemets livscykel.” 
 

3.3 Produktarkitektur 
Produktarkitekturen avses hur produkten är uppbyggd av dellösningar, och hur dessa är 
arrangerade i förhållande till varandra, hur de samverkar, och med vilka gränssnitt de kopplas 
ihop. Vilken arkitektur en produkt skall ha måste beaktas på grund av att komponenter väljs och 
då nya detaljer konstrueras för att passa in i den övergripande produktstrukturen och att 
komponenternas och detaljernas gränssnitt blir de rätta. 
 
Johannesson m.fl. (2004) menar att produktens arkitektur bör skapas i samband med att 
konceptlösningen utvecklas till en produktsammanställning med ingående valda 
standardkomponenter och konstruerade detaljer, i denna fas skapas även en produktlayout. 
Medan arkitekturen behandlar olika sätt att gruppera produktens funktionsrealiserade 
konstruktionslösning av företagsspecifika skäl, så handlar produktlayouten om gruppering och 
planering av fysiska komponenter och detaljer av geometriska, orienteringsmässiga och 
utrymmesmässiga orsaker. Produktens valda uppbyggnadssätt, där standardkomponenter och de 
konstruerade detaljerna är byggstenar, bestämmer då hur detaljerna ska arrangeras i förhållande 
till varandra, vilka gränssnitt som måste finnas mellan dem, och hur dessa ska utformas. Vid 
bestämning av standardkomponenter liksom vid konstruktionen av de nya detaljerna måste 
således detta ses över.  (Johannesson m.fl., 2004)  
 
Ulrich och Eppinger (2004) definition och syn på vad produktarkitektur innebär påminner mycket 
om Johannessons. De anser att den ska beskriva hur produkten är uppbyggd av 
funktionsrealiserade dellösningar, och hur de är arrangerade i förhållande till varandra, hur de 
samverkar, och att komponentens och detaljens gränssnitt blir de rätta. Vilken arkitektur en 
produkt skall ha måste beaktas då komponenter väljs och då nya detaljer konstrueras så att dessa 
passar in i den övergripande produktstrukturen och att komponenternas och detaljernas gränssnitt 
blir de rätta. Ulrich och Eppinger menar också att den kanske mest utpräglade 
produktarkitekturen är den modulära, vilken beskrivs vidare i kapitel 3.4.   
 
Stevens m.fl. (1998) anser att en arkitektur beskriver hur någonting ska tillverkas. Arkitekturen 
ska översätta systemkraven till en mer konkret form samt lokalisera funktioner till hård- och 
mjukvara och även till olika personer. Stevens anser, till skillnad från Johannesson som ser 
layouten och arkitekturen som två separata uttryck, att arkitekturdesignen är ett samlingsnamn 
som ska behandla systemstrukturen, systemlayouten och systemuppförandet.  
 
Systemstrukturen beskriver hurdan huvudkomponenterna är organiserade samt vad 
komponenterna har för interna relationer. Det är här viktigt att strukturen är logiskt beskrivning 

14 



~Teoretisk referensram~ 

och att komponenterna är logiskt uppdelade. Strukturvyn i sig själv är helt statisk och det är 
uppförandevyn som tar hänsyn till de dynamiska krafterna.  
 
Systemuppförande är en logisk modell på hur systemet påverkas dynamiskt. Denna modell 
fokuserar främst på vilka interaktioner som finns mellan de olika komponenterna och vad det ger 
för begränsningar. 
 
Systemlayouten beskriver hur de olika komponenterna är lokaliserade till varandra och fysiska 
placeringen på komponenterna. För att göra detta på att lämpligt sätt används ofta någon form av 
CAD-verktyg som hjälp. Layouten beskriver också hur det ska installeras och monteras samt 
vilka villkor som finns exempelvis vibrationer och interferenser. Här tas också hänsyn till vikter, 
tyngdpunkter, densitet, etc. (Stevens m.fl., 1998) 
 
Det som symboliserar en väl genomförd arkitekturdesign är att den är enkel, välstrukturerad, 
logisk och viktigast av allt relevant. Detta ska bland annat resultera i enklare uppgraderingar av 
komponenterna, modularisering och lättare underhålls- och eftermarknadsarbete samt att 
återvinningsprocessen ska förenklas. (Stevens m.fl., 1998) 
 
I en modulär produktarkitektur byggs grupper av komponenter och detaljer ihop av 
företagsspecifika skäl, som exempelvis, funktionella, tillverknings-, service-, eller 
återvinningsmässiga (”Moduldrivare”), till sammanhållna delsystem i form av moduler med väl 
definierade modulgränssnitt till omgivningen. (Johannesson m.fl., 2004)  
 
I ett modulariserat system måste modulerna kunna ändras enkelt och med minimal effekt på 
omgivande delar.  Detta ställer krav på att arkitekturdesignen är stabil trots att uppgraderingar på 
modulerna görs. Det leder i sin tur till att stora krav ställs på beskrivningen av gränssnitten. Då 
det är viktigt att gränssnitten är stabila med tiden måste de beskrivas på ett sådant sätt att de även 
kan användas i nästa generations moduler. (Stevens m.fl., 1998)   
 
I en integrerad produktarkitektur som Ulrich och Eppinger (2003) beskriver som motsatsen till 
modulariserad produktarkitektur är ambitionen att i samma detalj eller komponent realisera så 
många produktfunktioner som möjligt för att minimera antalet delar. (Johannesson m.fl., 2004) 
 
I denna rapport används definitionen av produktarkitektur från Johannesson m.fl. (2004):  
 
”Arkitekturen beskriver olika sätt att gruppera produktens funktionsrealiserade 
konstruktionslösning av företagsspecifika skäl och där produktlayouten handlar om gruppering 
och planering av fysiska komponenter och detaljer av geometriska, orienteringsmässiga och 
utrymmesmässiga orsaker.” 
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3.4 Modularisering 
Stevens m.fl. (1998) definierar modularisering som ett sätt att konstruera ett system. Innebörden 
av en modulär systemdesign är att den möjliggör att delar av systemet kan bytas ut med minimala 
bieffekter på övriga delar av systemet, vilket även stöds av Ulrich och Eppinger (2003). Tack 
vare detta kan ett modulärt system kontinuerligt utvecklas genom enskild utveckling av dess 
moduler. För att denna design ska fungera menar Baldwin m.fl. (2000) att det ställs krav på att 
systemets designparametrar delas upp i synliga och dolda undergrupper. Baldwin m.fl. (2000) 
menar att innan arbetet med att utveckla själva modulerna kan ta sin början måste de synliga 
designparametrarna slås fast. Tolkningen av begreppet synliga designparametrar är i denna 
rapport sådana parametrar som, sett utifrån det totala systemets uppdelning i moduler, påverkar 
mer än en modul. När sådana synliga parametrar väl slagits fast är de väldigt svåra och 
kostsamma att ändra. Fördelen med en modulär design ligger, enligt Baldwin m.fl. (2000), i att de 
dolda designparametrarna endast påverkar modulen i sig. Detta medför att ändringar av dessa 
parametrar är relativt billiga och beslut beträffande dolda parametrar kan lämnas till den enskilde 
konstruktören.  
 
Baldwin m.fl. (2000) har identifierat tre syften med en modulär systemdesign: 
 

• Modularisering medger att ökad komplexitet kan hanteras 
• Modularisering tillåter att olika delar av en större konstruktion utvecklas parallellt 
• Modularisering medger hantering av osäkerhet 

 
Baldwin m.fl. (2000) menar att en ökad komplexitet kan hanteras med hjälp av ett modulariserat 
arbetssätt samt minskar iterationerna mellan olika utvecklingsfaser och samtidigt begränsar 
vidden av dessa cykler. En poäng med en modulariserad systemdesign är att de olika modulerna 
vid sammansättning av slutprodukten kan kombineras på olika sätt. Utan merkostnad kan därför 
ett bredare utbud erbjudas till marknaden. (www.ne.se)  
 
Att modularisering ökar möjligheten att utveckla olika delsystem (moduler) parallellt är något 
som även stöds av Blackenfelt (2001), Johannesson m.fl. (2004), samt Ulrich och Eppinger 
(2003). Vinsten av att arbeta på ett sådant sätt illustreras i form av minskad ledtid i Figur 5, 
nedan. 
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Figur 5. Skillnad i tidsåtgång mellan olika produktutvecklingsstrategier (efter Erixon, 1994) 

 
Baldwin m.fl. (2000) menar att hanteringen av osäkerhet består i att en modulär systemdesign är 
flexibel, på det sätt att om en bättre lösning inom en modul tas fram kan den relativt enkelt 
implementeras i det större systemet utan någon större påverkan. Denna syn på möjligheten att 
kontinuerligt utveckla ett system med en modulär design är något som stöds av både Stevens 
m.fl. (1998) och Blackenfelt (2001).  
 

3.4.1 Modulgränssnitt 
En av hörstenarna inom modularisering är gränssnitt och vikten av att dessa är dokumenterade är 
ett återkommande påstående inom teori på området. Stevens m.fl. (1998) menar på att gränssnitt 
måste vara tydliga, hållas stabila, samt vara åtskilda. Författarna menar på att om detta hålls så är 
ett testsystem för en komponent synonymt med det system i vilket komponenten är tänkt att 
fungera. Blackenfelt (2001) listar tre attribut som i litteratur ofta förekommer tillsammans med 
gränssnitt: standardiserade, väldefinierade och specificerade. Medan standardiserade gränssnitt är 
knutna till modularisering som syftar till att skapa variation i produkten, syftar väldefinierade och 
specificerade gränssnitt inte på något speciellt eftersom det kan tyckas nödvändigt för alla 
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gränssnitt att vara på det sättet. Väldefinierade och specificerade menas att gränssnitten ska vara 
lättförståliga för de människor som hanterar och arbetar med dem. Detta gäller dock även 
standardiserade gränssnitt eftersom den egenskapen skapar gränssnitt i allmänhet mindre 
tvetydiga och lättare att förstå. (Blackenfelt, 2001) 
 
När en produkt delats upp i moduler är det av yttersta vikt att fastställa gränssnitten och för detta 
ändamål har Erixon m.fl. (1996) tagit fram något de kallar för en gränssnittsmatris. Tanken med 
matrisen är att genom att lista modulerna kunna analysera deras beroenden för att skapa en vidare 
förståelse för hur de påverkar varandra. Matrisens uppbyggnad och funktion illustreras i Figur 6. 
 

 
 

Figur 6. Gränssnittsmatris (efter Erixon m.fl., 1996) 
 
I Figur 6 är två typer av gränssnitt definierade, geometriska (G) och energiöverförande (E), vilka 
åskådliggör modulernas inbördes gränssnitt. Exempelvis har modul 3 gränssnitt mot två andra 
moduler, modul 6 och modul 8. Ur Figuren kan utläsas att gränssnittet mellan modul 3 och modul 
6 är av typen E, medan modul 3 och modul 8 delar gränssnitt av båda typer. 
 
Blackenfelt (2001) definierar i sin avhandling modulgränssnitt som: 
  
”Sammanfogade ytor mellan moduler, där sammanfogade ytor har en vidare mening än bara 
fysisk kontakt.” 
 
Blackenfelt väljer vidare att dela upp gränssnitten i två grupper där den första innefattar 
funktionsrelationer som energi-, informations- och materialflödesgränssnitt, vilka ger en 
beskrivning på funktions/lösningsnivå. Den andra gruppen innefattar mer detaljerade 
beskrivningar som geometri och utrymme, vilka är mer kopplade till en lösnings/detaljnivå. 
Blackenfelts definitioner kan gränssnittsmatrisens funktion breddas till att representera två 
dimensioner och mer detaljerat särskilja olika typer av gränssnitt.  
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För att skapa enighet om gränssnitt kan med fördel ett Interface Control Document (ICD) 
upprättas, i vilket interaktionen/interaktionerna mellan två system, som skall sammanfogas, 
specificeras. Om de två systemen ses som ett system, representerar ICD:n de delar av systemen 
som interagerar med varandra. (Stevens m.fl., 1998) I Figur 7 ges en illustration av ICD-
konceptet.  

 
Figur 7. Illustration av Interface Control Document (ICD) (efter Stevens m. fl., 1998) 

 
Ett presumtivt problem som kan observeras i Figur 7 är att informationen i ICD:n härstammar 
från bägge de ingående systemen, vilket leder till dubbel uppdatering av informationen. 
 

3.5 PLM 
Att hantera produktinformation är inte på något sätt ett nytt problem. Men eftersom dagens 
produkter blir allt mer komplexa samtidigt som kraven på kortare ledtider ökar, ställs det nu 
högre krav på tillgängligheten hos denna information än någonsin tidigare. Product Data 
Management (PDM) och Product Lifecycle Management (PLM) är två begrepp som är centrala i 
informationshanteringssammanhang. Enligt Johannesson m.fl. (2004) är PDM den äldre 
beteckningen, medan PLM börjat användas på senare tid för att trycka på funktionaliteten att 
stödja produktinformationshanteringen under en produkts hela livscykel, från behovsidentifiering 
till skrotning och återvinning.       
 
För att definiera PLM i sin konceptuellt vidare mening används i denna rapport Saaksvuoris 
(2005) definition: 
 
”Product lifecycle management (PLM), syftar inte på någon speciell mjukvara för datorer. Det 
är en helhets funktionalitet; ett koncept och en samling systematiska metoder som eftersträvar att 
kontrollera all information om en produkt. Idén är att kontrollera och styra processerna kring att 
skapa, hantera, distribuera och spara produktrelaterad information.” 
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För att kunna skilja på konceptet PLM och IT-stödet PLM, kommer det i denna rapport att 
betecknas som PLM respektive PLM-system. Med PLM-system avses således datorstödet för att 
möjliggöra visionen PLM. Datorstödet kan dels utgöras av kommersiella IT-system, men även 
vara en integration av ett företags många andra IT-system, vilka då i samverkan syftar till att 
uppnå intentionen med PLM. 
 
Företaget Technia (www.technia.se), som är en leverantör av PLM-systemlösningar, definierar 
funktionen hos ett PLM-system enligt följande: 
 
”En PLM-lösning samlar ett företags totala produktrelaterade information på ett enda ställe för 
att möjliggöra användandet av denna information för hela företaget, likväl som för externa 
leverantörer och kunder. PLM erbjuder möjligheten för olika roller inom organisationen att 
samarbeta om design, utveckling, tillverkning, marknadsföring, eftermarknad, produktsupport, 
samt alla andra aspekter av en produkts livscykel.” 
 
Den ovan beskrivna funktionaliteten illustreras i Figur 8, nedan. 
 

 
Figur 8. PLM-system som gemensam databas 
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4 Interna begrepp och stödverktyg på Scania 

 

I detta kapitel presenteras Scanias officiella syn på modularisering och gränssnitt, 
samt de IT-verktyg och arbetssätt som stöttar gränssnittsarbetet. Delar av detta 

kapitel har retuscherats bort eftersom informationen vill hållas internt på Scania. 

 

4.1 Modularisering ur ett Scania-perspektiv 
Modularisering börjar och slutar hos kunden och innebär en standardisering av gränssnitten 
mellan komponentserier. En komponentserie innebär en samling komponenter vars uppgifter är 
de samma i en konstruktion, men där prestandan hos de olika komponenterna särskiljer dem.  
 
Scania definierar tre huvudprinciper för modularisering:    
 

• Standardiserade gränssnitt 
• Väl avvägda prestandasteg 
• Lika behov, lika lösning 

 
Ett standardiserat gränssnitt är en gemensam sammankopplingspunkt för samtliga prestandasteg i 
en komponentserie. På Scania delas gränssnitt upp i tre kategorier: 
 

• Kontaktgränssnitt 
• Utrymmesgränssnitt 
• Informationsgränssnitt  

 
Kontaktgränssnitt definieras som infästningar av komponenter som exempelvis skruvförband och 
snäppen. Dessa gränssnitt kännetecknas av att de överför krafter och laster och hänvisas till 
formuleringen ”ska passa”. Till kategorin kontaktgränssnitt räknas även icke önskvärda 
överföringar av exempelvis värme, buller och vibrationer. Utrymmesgränssnitt definierar de 
utrymmesgränser som finns mellan komponenter vilka inte är i kontakt med varandra. 
Utrymmesgränssnittens funktion sammanfattas i formuleringen ”ska få plats”. 
Informationsgränssnitt definierar protokoll och informationsinnehåll för programvara och 
signaler som används i produktens olika delsystem. Tjänster och inbyggd intelligens som till 
exempel service- och reparationsmekaniker använder är exempel på denna typ av gränssnitt. 
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4.2 Scanias ”PLM-miljö” 

 
 

Under denna rubrik beskrivs arbetssätt och IT-stöd kopplat till Scanias PLM-miljö 
som berör tidig delning av data i produktutvecklingsprocessen.  

4.2.1 Spectra 
För att beskriva Scanias produkt används Spectra. Systemet är egenutvecklat och beskriver 
Scanias produkter med hjälp av en tids - och villkorsstyrd generisk struktur. I Spectra beskrivs 
alla möjligheter som finns att kombinera produkten och där tas det hänsyn till vilka 
förutsättningar och villkor det finns. (Pettersson & Kleinwichs, 2004)  
 

4.2.2 Enovia VPLM 
Enovia VPLM är ett PLM-system utvecklat av Dassault Systems. Tillsammans med CAD-
programmet Catia v5 kan Enovia VPLM hantera den virtuella produkten under stor del av dess 
livscykel. På Scania används Enovia VPLM med viss begränsning då produktstrukturen valts att 
hållas separat i Spectra. Enovia VPLM används primärt som ett modellarkiv men med potentiella 
utvecklingsmöjligheter beträffande framtida strukturbyggnation i utvecklingsfasen. (Färnström & 
Tholin, 2006) 
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4.2.3 GEO 

 
 

Detta kapitel behandlar arbetssättet GEO och informationen är hämtad från Bo 
Hanner på gruppen RTPM, samt från Scanias intranät (Inline).  

GEO, som är en förkortning av GOEmetry assurance, är ett arbetssätt som används inom Scania. 
Arbetssättet har utvecklats för ”ökad produktkvalitet”, samt att göra ”rätt saker rätt”. Genom att 
sammanlänka Enovia VPLM och Spektra skapas förutsättningar för att GEO ska fungera, se 
Figur 9.  
 

 
 

Figur 9. Integrationen av Enovia och Spectra som utgör GEO-arkivet (Bo Hanner, Scania)  
 
Den information som tas från Enovia VPLM in i GEO-arkivet är förutom CAD-modellen även 
modellens eget referenssystem som benämns Part Axis på Scania. Från Spectra tas artikelns 
geometriska position (GP) ut, beskriven som en relation utifrån ett givet koordinatsystem på 
slutprodukten, samt villkor som beskriver artikelns ”krav”. GEO sammanlänkar sedan artikelns 
part axis med GP:t, samt hanterar villkoren för artikeln. Detta arkiv uppdateras kontinuerligt när 
konstruktörerna vidareutvecklar sina artiklar och ger då berörda parter möjligheten att hela tiden 
ta del av de nyaste versionerna av artiklar och omgivningar. Figur 10 beskriver vilka parter som 
aktivt arbetar med GEO.  
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Figur 10. Informationsflödet in och ut ur GEO-arkivet (Bo Hanner, Scania) 
 
För att optimera arbetssättet GEO så är det viktigt att konstruktörerna tidigt publicerar sina 
artiklar och förändringar i GEO-arkivet. Arbetsflödet för att publicera en ny artikel i GEO 
beskrivs i Figur 11. (Scanias intranät, 2007) 
 

 
 
Figur 11. I det gula fältet beskrivs hur arbetsflödet ska gå till för att tidigt publicera en artikel i 
GEO. I det blå och gröna fältet beskrivs hur en artikelförändring ska genomföras i ett senare 

skede. (efter Scanias intranät, 2007) 
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Uppdateringen i GEO är uppdelad i två olika processer beroende på skede i 
produktutvecklingsprocessen. Anledningen till detta är att konstruktören inte ska behöva lägga så 
mycket tid på administrativa sysslor i starten av projektet. Det som skiljer de två faserna åt är 
sättet att utbyta information på. I det tidiga stadiet sker allt informationsutbyte mellan 
konstruktören och produktsamordnaren genom mail medan i det senare skedet sker utbytet av 
informationen genom Enginering Change Order (ECO). ECO-systemet är jämfört med utbyte av 
information via mail mer strukturerat och framförallt spårbart så att förändringar kan följas under 
hela artikelns livscykel. Tanken är inte att enbart arbeta mot de avstämningspunkter som finns, 
utan arbetsflödet är tänkt att vara en iterativ process, där uppdateringar kontinuerligt införs. Detta 
sätt att arbeta visualiseras i Figur 12. 
 

 
Figur 12. Kontinuerliga publiceringar i GEO-arkivet (efter Bo Hanner, Scania) 

4.3 Geometrisäkring 

 
 

Under denna rubrik redovisas delar av det geometrisäkringsarbete som utförs på 
Scania. Informationen är hämtat från Scanias intranät (Inline). 

För att tidigt säkerställa att artiklarna passar ihop geometriskt och att inte interferenser uppstår så 
genomförs kontroller på detta. Respektive linjegrupp ansvarar för att gruppens artiklar 
geometrisäkras. Det sker under varje fas i utvecklingsprocessen och omfattar samtliga artiklar. 
Löpande under utvecklingsfasen verifierar berörd geometrisäkringsfunktion att 
geometrisäkringen genomförts i tillräcklig omfattning. (Scanias intranät) Figur 13 illustrerar hur 
de olika geometrisäkringsgrupperna är organiserade på Scania. 
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Figur 13. Visualisering av hur Scanias geometrisäkringsgrupper är organiserade. 

 
Geometrisäkringsarbetet delas upp i tre huvudaktiviteter: digital provmontering, fysisk 
provmontering och monteringssäkring. I detta arbete fokuseras det främst på den digitala 
provmonteringen som i korthet beskrivs nedan. 
  
Digital provmontering sker fortlöpande redan från start i produktutvecklingsprocessen. Syftet är 
att säkerställa att inga oönskade kollisioner mellan olika artiklar och komponenter uppkommer 
redan i ett tidigt skede. Dels ska konstruktörerna läsa upp en konstruktionsomgivning på giltig 
konstruktionsstruktur dels ska geometrisäkringsgrupperna genomföra interferensanalyser. Båda 
dessa aktiviteter baseras på de lagrade 3D-underlag som finns i Enovia VPLM. En 
interferensanalys analyserar avstånd mellan intilliggande artiklar. Artiklarna förutsätts befinna sig 
i nominellt läge och i ett nominellt och toleranslöst utförande. För att även kunna tillgodose 
relativa rörelser i konstruktionerna utnyttjas även ”Minimum Distance” vilket innebär att ett 
minsta tillåtna avstånd beskrivs mellan två artiklar. Detta används bland annat mellan hytt och 
motorartikel. (Scanias intranät) 
 

4.4 Förutveckling på helbilsnivå 

 

Detta kapitel baseras på underlag från Niklas Bruce, chef för gruppen som driver 
och ansvarar för förutveckling på helbilsnivå, samt information insamlat under 
intervjustudien. Delar av detta kapitel har retuscherats bort eftersom informationen 
vill hållas internt på Scania. 

 
Förutveckling på helbilsnivå har en översyn av gränssnitt mellan huvudkomponenterna för att 
åstadkomma och bevara Scanias modularisering. De arbetar även med att ta fram en segmenterad 
modualisering, vilket i praktiken innebär att de tar fram separata moduler eller gränssnitt som 
enbart är kompatibla till ett visst segment. Denna utveckling innebär en vidareutveckling av 
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Scanias bygglåda med syftet att säkra framtida egenskapsmål, vilka enligt principen för stegvis 
utveckling formar Scanias framtida produktprogram. Segmenteringen av gränssnitt illustreras i 
Figur 14.  
 

 
Figur 14. Figuren visar på principen med ett segmenterat synsätt inom modularisering. 

Modulariseringen är illustrerad med svarta boxar och sträck medan segmenteringen 
symboliserad med färgade rektanglar. Där två eller flera rektanglar går in i varandra finns 

komponenter och gränssnitt som är gemensamma för de båda segmenten medan där modulerna 
och gränssnitten är täckta av bara en rektangel är de användbara inom just det segmentet. (efter 

Niklas Bruce, Scania)   
 
Det som är viktigt med detta arbete är att Scanias filosofi med modularisering och ”lika behov, 
lika lösning” inte glöms bort. Det är viktigt att de olika lösningarna som ligger i olika segment 
även uppfyller olika behov.  
 
 
 

Komponent 
Gränssnitt 

Segment 

Förklaring 
till bild 
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5 Resultat från intervjustudien 

 
Under denna rubrik presenteras resultaten från intervjustudien. 

 
 

 
 

5.1 Vad är ett gränssnitt  

 
 

Under denna rubrik citeras respondenternas syn på innebörden och betydelsen av 
begreppet gränssnitt, samt var dessa är lokaliserade. 

Gränssnittsdefinitioner: 
• Det är tack vare standardiserade gränssnitt som olika prestandasteg kan användas med 

samma fäste.  
• Alla prylar som skall sättas ihop någonstans, har ett gränssnitt mellan sig.  
• Gränssnitt är övergången mellan komponenter för vilka olika personer är ansvariga. 
• Ett geometriskt gränssnitt ser till att saker och ting får plats, har samma dimensioner och 

att det passar.  
• Gränssnitt beskriver hur komponenter fäster mot varandra och även luftutrymme mellan 

dem.  
• Det som ingen äger mellan exempelvis chassi och hytt, någonstans där går en gräns som 

ingen vill ta i och det är gränssnittet.  
• Fysiska gränssnitt beskriver var en komponent slutar och hur det ser ut där den slutar och 

nästa tar vid. 
• Gränssnitt är något som delas med andra och som en enskild individ inte har full kontroll 

över. 
• En form av standardiserad kontaktyta. 
• Gränssnitt finns för att bygga ihop komponenter. 
• En del i gränssnittet är hur nära grejer får vara varandra. 
• Gränssnitt är där två grupper eller komponenter möts. 
• På ställen där det inte är menat att vara kontakt är luft ett gränssnitt, så det är väldigt 

mycket som är gränssnitt.    
• Ett gränssnitt är det som gör att två saker passar ihop. 
• Geometriska gränssnitt ser till att saker passar och överför media. 
• Ett gränssnitt är där olika system möts, när man parar ihop artiklar. 
• Ett gränssnitt ser till att alla delar talar samma språk och kan kommunicera med varandra.  
• Många gånger är gränssnitten den plats i vilken olika grupper och avdelningar arbetar hårt 

om att få så mycket utrymme som möjligt. 
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Olika typer av gränssnitt: 
• Användargränssnitt  
• Informationsgränssnitt  
• Infästningsgränssnitt  
• Egenskapsgränssnitt  
• Elektroniska gränssnitt  
• Externa gränssnitt, t ex när chassi möter motor 
• Funktionsgränssnitt  
• Fysiska gränssnitt  
• Geometriska gränssnitt  
• Gränssnitt mellan grupper och ansvarsområden  
• Gränssnitt som inte möter varandra utan bara ska ha frigång  
• Gränssnitt som levererar elektriska signaler eller andra flöden  
• Interna gränssnitt inom hytten  
• Interna gränssnitt inom motorn  
• Kontaktgränssnitt  
• Mekaniska gränssnitt  
• Monteringsgränssnitt  
• Motorläge och svänghjulskåpans läge är två större fasta gränssnitt  
• Osynliga gränssnitt: media, kylvätska, el, luft, bränsle, värme, olja  
• Gränssnitt som utgörs av rinnande media  
• Systemgränssnitt  
• Scaniagränssnitt  
• Utrymmes-/Volymgränssnitt  
• Utrymmesrelaterade gränssnitt  
• Gränssnitt mellan huvudkomponenter 

 
Var i produkten gränssnitten återfinns:   

• Mellan exempelvis hytt och motor så att de inte slår ihop 
• Mellan huvudkomponenterna  
• Där man kopplar ihop saker  
• Gränssnitten finns mellan huvudmodulerna, större komponentgrupper, på bilen  
• Gränssnitt finns mellan olika artiklar och mellan olika moduler  
• Gränssnitt finns där huvudkomponenterna monteras ihop  
• Kylvätska från kylaren i chassiet till motorn  
• Mellan datorerna i fordonen  
• På komponentnivå talas det inte så mycket om gränssnitt, utan de bara blir. De blir dock 

jobbiga att ändra på eftersom de växer fram från tidigare generationer.  
 

5.2 Tidigare arbete 
Historiskt sett har gränssnittsfrågor länge diskuterats på Scania i och med att det är tätt 
sammanknutet till det modulariserade arbetssätt efter vilket Scania arbetar. Men det är först de 
senaste sex till sju åren som gränssnitt kommit i fokus. På den tiden då ritplanka nyttjades i 
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konstruktionsarbetet var det inte så många personer som konstruerade och variansen av artiklar 
var inte speciellt stor, varför gränssnittsproblematiken inte var lika komplex som i dagsläget. Då 
löstes bland annat dessa problem genom att alla chefer träffades över en lunch och diskuterade 
aktuella problem. 
 
Sedan dess har IT-stöd och olika arbetssätt tagits fram för att kunna hantera den ökade 
komplexiteten hos gränssnittsproblematiken. En respondent beskriver att PLM har bidragit till att 
kommunikationen har ökat och att det i dagsläget finns mer att oroa sig för. Detta har resulterat i 
allt tätare möten och en bättre uppföljning av gränssnittsrelaterade problem. Ett av de arbetssätt 
eller metoder som många respondenter tagit upp och efterfrågat är de så kallade 
”gränssnittsmötena” som hölls en gång i veckan av avdelningen RTCM, nuvarande RTPI. 
Mötena utfördes på så sätt att alla inblandade på båda sidor av gränssnitten kallades till ett möte 
och diskuterade kollisioner som kommit upp vid utförda interferensanalyser.  Det fokuserades på 
problemen och ansvar för att lösa dessa delegerades ut. Anledningen till att detta arbetssätt inte 
riktigt fick fäste var att det tog för mycket resurser från RTCM och det mest tidsödande var att de 
fick ”jaga modeller” från konstruktörerna för att kunna utföra interferensanalyser. Punkter som 
behandlats under ett gränssnittsmöte dokumenterades i något som kallas för ”gränssnittsloggen”, 
vilket är en Excel-fil i vilken avhandlade punkter kontinuerligt infördes. Detta arbetssätt är dock 
inte helt nedlagt, utan reservationer och förhoppningar finns om att arbetet kan återupptas vid 
framtida större projekt. En respondent berättar att det för tillfället bedrivs mycket gul-pilsprojekt 
och att gränssnittsmötena kommer att återupptas när dessa projekt övergår till grön-pil.     
 
Här följer två andra idéer och arbetssätt som under intervjuerna kommit upp och som försökts 
arbetas fram på Scania, men inte riktigt har lyckats. 
 

• Motoravdelningen har gjort ett försök att beskriva gränssnitten mellan respektive motor 
och chassi med hjälp av Power point och där illustrera gränssnitten med hjälp av bilder 
och pilar.  

• Försök har även utförts med att implementera vissa gränssnitt i GEO. ”Ickeartiklar” i 
motorn försökte då att beskrivas, vilka skulle symbolisera luftutrymmen som måste 
finnas. Tanken med detta arbete, enligt en av respondenterna, var att ”man i teorin skulle 
kunna uttrycka ett luftutrymme som det man vill bevara och på samma sätt kan man då 
beskriva gränssnittet”  

 

5.3 Hur gränssnitt kommuniceras 
Informationen kan dokumenteras antingen skriftligt eller visuellt, alternativt spridas verbalt 
antingen strukturerat eller ostrukturerat. Det finns även en del arbetsmetoder för att hitta rätt 
information och även stödgrupper som hjälper konstruktörerna med information gällande 
gränssnitt och omgivningar.  
 

5.3.1 Flyktigt muntligt  
Det bästa sättet att hitta information på enligt de flesta tillfrågade respondenter är att fråga sig 
fram. Många påstår att stödet för att söka information är dåligt och att det snabbaste och bästa 
sättet är att ta kontakt med berörda konstruktörer. Om det inte går att direkt utröna vem som är 
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den berörda konstruktören återstår ofta bara att fråga sig fram tills denne lokaliserats. En 
respondent på chassiutveckling beskriver arbetsgången för att ta reda på vad en artikel sitter i för 
olika varianter av bilar: ”I GEO kan man se vad artikeln heter, sen får man leta upp det i 
strukturen och se vad den sitter i för bilar, eller så går du och frågar berörd konstruktör. Det 
brukar vara det lättaste”. En annan respondent på motor beskriver samma sak och tillägger att 
kontaktnätet är ett viktigt verktyg på Scania.  
 
Problemet som en del respondenter beskriver med systemet att överföra informationen genom 
samtal är att det lätt kan bli mycket samtal och att det ofta är många inblandade i en 
gränssnittsändring. Det finns även många olika konstruktörer och en respondent på motor 
beskriver problemet ”vi är 400 konstruktörer på motor och jag tror att de är 200 stycken på 
chassi och för dem som är nya så kan det till och med vara svårt att veta vilken grupp som är 
ansvarig”. 
 
Denna uppfattning är dock inte allmän, utan en respondent som arbetar i gul-pil med 
förutvecklingsprojekt beskriver att det där fungerar bra. Han säger ”jag kan inte säga att jag vet 
vad alla gör, men oftast så vet man vilka som jobbar i samma område som en själv, sen går man 
och pratar med dem. Sitter man på kammaren och inte pratar med någon då får man ju inte veta 
något. Man måste vara ute och bedriva lobbyverksamhet”. I gul-pil utnyttjar de även 
förutveckling på helbilsnivå som ett forum för att sprida sådan information. Här bör även 
tilläggas att i gul-pilsprojekten så är det oftast inte lika många inblandade konstruktörer som i 
grön-pil, vilket underlättar informationsspridningen.  
 

5.3.2 Strukturerat muntligt  
En mängd information sprids även genom de olika stödgrupperna som återfinns på olika 
avdelningar. Ett exempel på en sådan grupp är RTPI på hel-bilsnivå och de gränssnittsmöten som 
de tidigare har organiserat. På motoravdelning fungerar det likadant med NMAL som 
stödfunktion, vilka bedriver layoutmöten.  
 
Gruppen NMAL är organiserad under motorutveckling och bevakar och ansvarar för den 
kompletta layouten för motorn. Konstruktörerna är ansvariga för sina delar och med jämna 
mellanrum, beroende på skede i ett projekt, sammanstrålar konstruktörer och NMAL under 
organiserade former i ett så kallat layoutmöte. Under dessa möten visas det upp hur motorn ser ut 
vid det aktuella tillfället och säkerställs att alla arbetar i den senaste omgivningen. De belyser 
även problemområden och kritiska gränssnitt mot omgivande huvudkomponenter. Layoutmötena 
berör egentligen alla sorters geometriska gränssnitt och layoutfrågor och ser till att inget krockar. 
De ser till att komponent mot komponent på motorn passar men ser även till så att gränssnitten 
mot hytt och chassi inte ändras i onödan. En respondent på motor berättar även att det för att hålla 
gränssnitten så intakta som möjligt alltid är med som en kontrollpunkt i layoutarbetet att ”om vi 
ändrar det här hur påverkar det då våra grannar”. Blir de trots allt tvungna att göra en ändring 
som påverkar gränssnitten mot andra huvudkomponenter så har NMAL en nära kontakt med 
motsvarande funktioner på hytt, chassi och hel-bil.  
 
Mötena äger rum i en stor sal och där visas motorn upp i CAD-format på en stor skärm och 
problemområdena gås igenom systematiskt. De berörda konstruktörerna i respektive område 
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beskriver hur deras artiklar påverkas av eventuella ändringar. I flera fall löses inte problemen 
under mötena utan det utses en eller flera ansvariga som får se över problemen och komma med 
förslag till nästa möte. Detta kan i vissa fall resultera i riktade layoutmöten där det bara samlas 
konstruktörer inom ett kritiskt område och diskuterar. Under ett layoutmöte trycker även NMAL 
på att alla konstruktörer ska spara in sina artiklar i GEO, för tillfället saknas 35 modeller i ett 
aktuellt motorprojekt, men respondenten menar på att siffran blir lägre och lägre.  
 
Dokumentationen från dessa möten sker i ett löpande protokoll, som är ett Word-dokument, 
vilket fylls på allteftersom. I det dokumentet kan exempelvis följas hur en viss motortyp har 
utvecklats sedan 2003. Som det är idag så blir dokumentet efter ett tag väldigt långt och en 
respondent på NMAL berättar att i ett av hans projekt så är dokumentet för närvarande 60 sidor 
långt, men att punkterna i det hela tiden dateras. Han medger att det finns förbättringspotential 
vad det gäller dokumentationen och att det saknas en enkel sökbarhet. En annan respondent 
utrycker sig så här gällande sökbarheten ”alla grejer är spårbara, i alla fall i teorin”. 
 
En av respondenterna berättar att dessa möten är uppskattade på motoravdelningen och att de ofta 
är väldigt välbesökta. Han medger också att ”Om man hade klarat konstruktionsarbetet genom 
att hålla gränssnitten helt orörda och hade någon sorts helig övergångsfläns, då kanske det inte 
hade behövts några layoutmöten. Men det är inte möjligt att klara det utan man måste kunna 
tänja på gränssnitten och då är detta ett bra sätt” 
 

5.3.3 Skriftligt  
Dokumentation att lämna över till en nyanställd vid ett tjänstbyte har efterfrågats. En av 
respondenterna på hel-bil påstår att detta fungerar olika bra på olika avdelningar, men att det är 
respektive chefs ansvar att detta fungerar. På buss beskriver en respondent att denna form av 
information kommer mer och mer genom försök att skriva ner vad som gjorts så att den kan föras 
vidare till nästa generation.  
 
Ett arbetssätt för att sprida information, som en respondent på buss beskriver, och som kommer 
mer och mer är roadmaps. Roadmaps är ett sätt att dokumentera hur den framtida utvecklingen 
kan tänkas komma att se ut för en viss komponent. Detta kan sedan nyttjas dels inom den egna 
avdelningen, dels för att stötta kommunikationen med andra berörda parter. Respondenten 
beskriver att det oftast är någon sammanhållande funktion som håller koll på dessa roadmaps, 
men att arbetet med dem inte är något som är obligatoriskt på Scania.  
 
Beträffande gränssnittskommunikation med externa företag så har buss en bruksanvisning som 
beskriver gränssnitten till karossen. Den heter Buss Building Manual (BBM) och är till för att 
beskriva gränssnitten och hur de ska användas. Den sammanfattar hur en buss skall byggas av ett 
Scaniachassi. Där står allt från rekommendationer till måsten, berättar respondenten. Ett annat 
scenario är när Scania köper in delar från stora underleverantörer vilka, genom en skev 
maktbalans företagen emellan, kan diktera ”så här ser gränssnitten ut” och sen får 
konstruktörerna på Scania anpassa sig efter det. 
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5.3.4 Visuellt  
Den dokumentation som finns och beskrivits av respondenter är framförallt CAD-material och att 
gå tillbaka och se på föregående generations artiklar. Även gamla ritningar kan nyttjas ibland 
men det anses svårt att hitta sådan information enligt en respondent på hyttutveckling. Det 
material som de flesta respondenter nämner och som alla konstruktörer tar hjälp av är CAD-
modeller. Konstruktörerna kan i CAD-programmet Catia och med hjälp av GEO bryta ner en bil 
och på så vis ta fram en arbetsomgivning. Detta ger en visualisering av vad de har för geometriskt 
område att arbeta i.  
 

5.4 Tidig delning av data 
GEO-processen tar i många fall lång tid och effekten av det blir att interferensanalyser inte kan 
göras i ett så tidigt stadium som vore önskvärt. Respondenter på RTPI som har hand om 
interferensanalyserna på hel-bilsnivå beskriver. ”Nu börjar vi i fas 1 med interferensanalyser, 
men då har vi inte så mycket GEO-underlag, så då får vi springa och jaga underlag. Det här med 
tidig delning har inte kommit så långt som man hade velat, så vårat jobb är mycket ett jaga-
jobb.”  
 
De anledningar som påträffats och som beskriver varför den tidiga publiceringen inte uppfylls är: 
 

• Så som systemet är uppbyggt idag så krävs det vetskap om hur konstruktionen ska se ut 
innan ECO:t kan skickas till produktsamordnaren. En respondent beskriver problemet att 
han måste veta hur många artiklar konstruktionen ska bestå av och hur många 
artikelnummer som behövs redan innan ECO:t skickas till produktsamordnaren.  

• Många respondenter beskriver att strukturläggandet av produktsamordnarna är en trång 
sektor på Scania. Att ledtiderna från att ett ECO är granskat till att konstruktören får sitt 
GP och artikelnummer är lång. 

• Det finns en tendens att konstruktörerna inte vill skicka in sitt ECO direkt utan väntar 
tills de anser sig gjort ett bra arbete. Exempelvis beskrivs det så här av en respondent: 
”Jag tror att många har svårt att reservera en volym genom att lägga in något halvdant, 
samtidigt finns det en förståelse för sådana problem eftersom många själva har varit med 
om dem. Men tyvärr så vill många inte lämna ifrån sig halvdana saker. Det är ju trots 
allt ganska mänskligt.” 

• En anledning till att konstruktörerna inte lägger upp sina artiklar i GEO kan vara att de 
inte känner att de får ut något utav det. En respondent jämför GEO med en godismaskin 
och säger, ”Stoppar man in pengar i en automat och inte får ut någon choklad så vill 
man inte stoppa in pengar igen”  

 
Effekterna av att publiceringen inte sker så tidigt som är önskvärt är framförallt att 
interferensanalyserna inte kan göras på ett utbrett och omfattande sätt i de tidiga 
utvecklingsfaserna. En respondent påpekar även att tilltron till GEO inte är total. Respondenten 
beskriver att mycket manuellt arbete utförs: ”Jag förlitar mig inte på att mina artiklar är med i 
interferensanalysen och att jag får en indikation på om något krockar, utan jag kollar mycket 
själv.”  
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Samtliga respondenter är eniga om att publiceringsgränsen är viktig att få så tidigt som möjligt i 
ett projekt och en respondent beskriver även att det är ännu viktigare i större projekt att få en tidig 
publicering. Det är även viktigt att den tidiga publiceringen är gjord på rätt sätt och att artiklarna 
är geometriskt rätt placerade.  
 
En effekt av en tidig publicering har motorutveckling observerat, då de uppmanar sina 
konstruktörer att i ett tidigt stadium ta fram en mockup i plast med geometriskt korrekta mått och 
provmontera den i chassiet. Detta resulterar i att synpunkter från andra konstruktörer och 
medarbetare accelereras. Detta utförs dock i en betydligt senare fas i processen än där de tidiga 
GEO-modellerna kan publiceras.  
 
Ett exempel på att förståelsen för tidig publicering i GEO inte alltid har nått ut till alla berörda är 
att turbon, som inte är konstruerad av Scanias utan är en inköpt komponent, inte brukar vara 
inlagd i GEO-systemet över huvud taget. Respondenten som gav exemplet tror att det beror på 
”att den har ett fysiskt yttre utseende, men sen har den olika turbin- och kompressorblad i sig, 
vilket gör att det finns flera artikelnummer på samma geometriska Figur. Ansvarig person 
förstod i det fallet inte riktigt finessen med att lägga in det i GEO.” 
 

5.5 Hur gränssnitt ändras 
En respondent beskriver att han anser att det är viktigt att ha definierade gränssnitt så att det finns 
något konkret att diskutera kring. Han menar vidare att det är något som diskuteras och ändra 
hela tiden, men att det inte går att slå fast något för evigt för ”då skulle lastbilen kanske ha sett 
likadan ut som 1940”. Det är en fara att låsa men det är bra att definiera saker så att alla 
diskuterar från samma utgångspunkt   
 
På motorutveckling bedrivs layoutmöten, där tas problem upp gällande bland annat gränssnitt och 
där löses många gränssnittsfrågor. Är det ett gränssnitt mot exempelvis chassi så får en kontakt 
tas med berörd konstruktör på chassiutveckling. Det är inte alltid så lätt då expansionen av 
konstruktörer har varit stor de senaste åren. Det enda sättet är ofta att fråga sig fram och det finns 
inte någon utvecklad metodik för att hitta rätt konstruktör.  
 
När konstruktörerna diskuterat gränssnitten mellan två huvudkomponenter med varandra och 
kommit överens så ska detta tas upp på NM/RT:s Teknikmöte och formaliseras. Mötet hålls 
tillsammans med RT, avdelningen för helbilsutveckling, och behandlar tekniska frågor 
beträffande motorn och innefattar bland annat diskussioner kring gränssnitsavvikelser. 
 
En annan respondent på motorutveckling hävdar att alla gränssnittsförändringar definitivt ska tas 
upp på ett teknikmöte. De interna gränssnitten inom motor som inte påverkar övriga avdelningar 
tas upp på ett teknikmöte inom motor. Där närvarande är chefen för NM, sektionscheferna på 
NMA, NMB, NMC, NME, NMK, NMO, NMP, controller på NMA, projektkoordinatorer, samt 
vid behov experter inom olika områden. Respondenten påstår att det krävs att sådana beslut 
verkligen genomlyses eftersom det finns stor risk att något förbises vid en förändring.  
 
Hyttutveckling beskriver metodiken för att förändra ett gränssnitt på ett liknande sätt. Dock 
använder de sig inte av några layoutmöten. En respondent på hytt beskriver förändringsprocessen 
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som att ”beredningen ska ske på en ganska låg nivå men det måste sedan upp på avdelningsnivå 
för att det ska vara rätt gjort”.  
  
Däremot så berättar en av respondenterna på chassi att han har varit med och gjort förändringar 
på dagens motor och ändrat dimensioner på en anslutning till turbon och att det var en enkel 
överenskommelse mellan konstruktören på motor och honom själv. Han säger ”Nu kör vi på det 
nya och det är det som gäller”.   En annan konstruktör på chassi som intervjuats beskriver att det 
är skillnad mellan att ändra artiklar som är i produktion och artiklar som fortfarande är under 
utveckling, eftersom verktygsförändringar i produktion är kostsamma. Alla ändringar måste dock 
dokumenteras på ett ECO som signeras av ansvarig chef, för att säkerställa att det inte är något 
som oavsiktligt slinker igenom.   
 

5.6 Säkerställning av gränssnitts funktionalitet 
I förutvecklingsfasen så diskuteras gränssnittsfrågor på helbilsnivå och där görs en första kontroll 
av att en konstruktion verkligen kommer att fungera. En respondent från RTPI berättar att de 
försöker vara med i detta tidiga skede för att se vad det är för nya förutsättningar som kommer 
och försöker synkronisera sin verksamhet efter det. Efter att ett grön-pilsprojekt startat så tar 
konstruktörerna fram en konstruktionsomgivning som ska vara relevant, detta för att 
konstruktören ska kunna veta vad han har att arbeta utifrån. Detta har några respondenter 
beskrivit som svårt och de känner sig ibland osäkra på ifall de arbetar utifrån rätt omgivning. För 
att säkerställa detta så berättar en respondent på motorlayout att det är en av anledningarna till att 
de har sina layoutmöten. Där kan konstruktörerna lätt se om de arbetar med rätt omgivning. En 
respondent på hel-bil anser att det i dagsläget är upp till respektive konstruktör att säkerställa att 
en korrekt och uppdaterad konstruktionsomgivning används, vilket kan skapa problem när 
personal lämnar en tjänst och någon annan tillträder. Det finns en lista innehållande olika 
konfigurationer av bilar, vilka kan vara en bra utgångspunkt för att få en uppfattning om hur det 
ser ut i ett visst område. Andra respondenter på olika layoutgrupper spridda i företaget beskriver 
även att de står till tjänst med att hjälpa konstruktörerna att ta fram rätta 
konstruktionsomgivningar när de på förhand framtagna modellerna inte räcker till. En respondent 
på chassi berättar att han tagit hjälp av RTPI några gånger för att få rätt omgivning. ”De har 
nedbrytningar med ett chassi som har mycket artiklar på sig. Så man får sätta sig ner med dem 
och gå igenom vad som är relevant för just detta projekt och så plockar dem ihop en fil med 
modeller efter det.”  
 
Det som en respondent från buss berättar och som börjar tas fram nu är guidelines som beskriver 
hur olika specifika artiklar och komponenter bör utvecklas. Det är som en kom-ihåg-lista som 
beskriver vad konstruktören bör tänka på. Men det är ett arbetssätt som precis har startats upp, 
varför det ännu inte är ordentligt förankrat överallt. 
 
Många respondenter beskriver det som att det i dagsläget krävs rutin och kunskap om produkten 
för att kunna ta fram en konstruktionsomgivning. En konstruktör på hytt beskriver att ”det inte 
alltid är klart vad man ska jobba mot för omgivning. Det är något som bygger på erfarenhet. Har 
man jobbat på samma område under en längre tid då vet man vilka komponenter som finns i 
närheten och vilka som skulle kunna bli problem. Men börjar man på ett nytt område då är det 
inte alls klart.”  
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Motorutveckling använder sig även av en CAD-modell av ett hyttgolv som de placerar i ett 
extremläge, d.v.s. i ett nedfjädrat läge, för att veta vad de har att röra sig inom. Många 
respondenter beskriver att erfarenheten och ingenjörskunskapen är viktig och att den säkerställer 
många gränssnitt. En respondent säger ”man vet när man jobbar inom ett område att här finns 
alla varianter och man får lära sig hur hela bilen är uppbyggd. Det är den hårda skolan som 
gäller”    
 

5.6.1 Digital prototypmontering 
De olika layoutgrupperna utför kontinuerligt interferensanalyser under utvecklingsprocessen för 
att hitta krockar i konstruktionen, men även för att kunna se önskade spel som exempelvis 
utrymmet mellan hytt och motor. En respondent på RTPI beskriver att de sätter ut ett visst mått 
mellan hytt och motor och allt som är däremellan indikeras som krock. Alla krockar och felaktiga 
spel som uppkommer under en interferensanalys dokumenteras i en lista som gås igenom. De 
flesta felen är egentligen inte krockar utan det är saker som är fel positionerade. Sen är det en del 
saker som ska krocka i en konstruktion, exempelvis en slangklämma eller ett påträngt rör. När 
denna lista gås igenom skickas information till respektive konstruktör som tar ställning till om det 
är en godkänd kollision eller ej. Informationen förs sedan in i GEO-databasen så det inte ger ett 
utslag på kollision nästa gång en interferensanalys utförs. På denna punkt anser respondenten att 
det finns önskemål om att kunna spara informationen på ett bättre sätt.  
 
Interferensanalysen sker först avdelningsvis så att hytt har en egen geometrisamordnare som 
kontrollerar hytten. Motor har sin layoutavdelning som gör kontinuerliga interferensanalyser på 
motorn. Växellådan har också en egen person som kontrollerar krockar. Chassi har en 
layoutgrupp som gör en interferensanalys på hela bilen och kontrollerar så att inga av 
huvudkomponenter kolliderar med varandra. Enligt en respondent på chassi så ser de 
huvudkomponenterna som enskilda artiklar och letar alltså bara efter interferenser mellan och 
inte inom respektive huvudkomponent. Detta dementerar dock en av respondenterna från 
motoravdelningen som påstår att chassigruppen plockar ihop en motor på samma sätt som de gör 
och utför en interferens på allt. Han beskriver vidare att det ofta är då som problem 
uppmärksammas och att det inte alltid blir så bra. ”Det kan ju vara allt från att det är saker som 
saknas, som inte finns i GEO, till att saker är felplacerade. Detta kan leda till att de blir lurade 
och tror att det finns plats där det egentligen ska finnas något.”  
 
Respondenten förklarar även en annan brist med interferensanalysen och det är att den bara tar 
hänsyn till nominella lägen. I verkligheten sitter motorn alltså inte exakt i det läge där den är 
positionerad och har inte exakt samma mått i verkligheten som i CAD-modellen, eftersom det 
finns toleranser. Även rörelser är svåra att ta hänsyn till i interferensanalysen. Respondenten 
berättar att de inte har något bra sätt att beskriva motorns rörelse på visuellt.  
  

5.6.2 Fysisk provmontering  
Det tas även fram fysiska modeller på olika delar och provmonteringar utförs för att kontrollera 
så att allt fungerar. En respondent på hytt berättar att detta görs i olika steg. De gör först 
provmonteringar av hytten på hyttfabriken, sedan provmonteras även hytten på chassiet. En 
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respondent på chassi som har artiklar som sitter mot motor berättar att han ofta gör 
provmonteringar genom att testa att sänka ner motorn i chassiet och se så att den går ner. Ibland 
görs dessa tester även med en hytt. Vid provmonteringar är även produktion med och kontrollerar 
att allt fungerar. Produktion är även med i fas ett under konstruktionsgenomgångarna för att 
förebygga problem, men i fas två kan de kontrollera ordentligt. 
 
Enligt en respondent på hytt så är det dock svårt att göra en bra provmontering då det är omöjligt 
att få med alla varianter. Respondenten menar att provmonteringarna i princip görs på tomma 
chassier där det gäller att bestämma vilka artiklar som skall inkluderas. Det är inte så att det är en 
komplett bil på vilken det som skall testas monteras. 
 

5.7 Saknad gränssnittsinformation 
• Geometrisk sökning av artiklar 

Det är svårt att få med alla artiklar som är av intresse när en konstruktionsomgivning 
skapas med hjälp av GEO. Det som saknas är en funktion där konstruktören utifrån en 
specificerad box kan få upp alla artiklar som finns positionerade i den boxen. I dagsläget 
får konstruktören välja ett antal varianter av bilar och hoppas på att de genererar en 
adekvat omgivning. Problemet är att saker som inte är relevanta kan komma med, men 
ännu värre är att saker som är relevanta missas. En stor brist i dagsläget är avsaknaden av 
information om och möjligheten att kunna hitta artiklar i ett visst område och sedan på ett 
enkelt sätt kunna se till vilka bilar de olika artiklarna hör. Att behöva ringa till andra 
konstruktörer för att leta reda på artikelnummer för att kunna ta fram en adekvat 
konstruktionsomgivning är något som upplevs som slöseri med tid.  
 

• Gränssnittens existens 
Något som är otydligt är vilka som är ”huvudgränssnitten”. På en lägre nivå finns även en 
uppsjö gränssnitt som inte är lika kända som ”huvudgränssnitten”, men som är nog så 
viktiga. Ett stort problem är även att det finns gränssnitt var existens ingen känner till 
eftersom de är osynliga.  
  

• Informationsknytning till CAD-modeller   
Information om icke-artiklar som exempelvis kylluft är något som efterfrågas. På samma 
sätt som kylluften, är även värmestrålning, en punkt där tydligare information skulle 
underlätta konstruktionsarbetet. I dagsläget får beslut om hur mycket värme artiklar 
alstrar baseras på erfarenhet, vilket leder till otydligheter om hur nära dessa andra artiklar 
kan placeras. Olika artiklar är även olika känsliga för kollisioner. Mjuka artiklar kräver 
mindre marginal än hårda, bränslerör får inte kollidera alls, medan det för andra artiklar är 
okej med kollision i extremfall. Att ur en CAD-sammanställning tolka vilka krav som 
finns på olika artiklar är i dagsläget väldigt svårt och ställer stora krav på erfarenhet hos 
konstruktören. 
 

• Kravbalansering 
Något som saknas är ett användbart kravbalanseringsverktyg, som kunde användas tidigt i 
utvecklingsprocessen. Om det var tydligt vad som egentligen var viktigt och om alla, även 
långt ner i organisationen, tidigt visste vilka krav som fanns på olika delar, så skulle en 
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bättre produkt kunna erbjudas. Områden som involverar flera avdelningar och grupper, 
men där det i slutändan handlar om en känsla som är ett samspel mellan alla dessas 
konstruktioner, upplevs ofta svåra att hantera. 
 

• Mognadsgrad hos artiklar 
Något som i dagsläget är otydligt är mognadsgraden av CAD-modeller. Med erfarenhet 
går det att se ungefär i vilket stadium en modell befinner sig, men som nyanställd är det 
näst intill omöjligt. Det enda sättet att ta reda på mognadsgraden är att studera ritningen 
för den artikeln, eller att kontakta konstruktören för artikeln. Därför efterlyses någon sorts 
märkning av artiklar som förtydligar deras mognadsgrad, vilket skulle kunna bidra till att 
öka, den idag obefintliga dokumenterade, informationen om hur sannolikt det är att en 
viss artikel förändras. 

 
• Oklara konsekvenser 

Något som saknas är tydlig information för att öka medvetenheten om vilka artiklar och 
komponenter som påverkar varandra, så att alla konstruktörer skulle få förståelse för vad 
dessa fyller för funktion i ett större perspektiv. Avsaknaden av information om 
gränssnittens existens leder till att konsekvenserna av en förändring på en artikel är svåra 
att förutse och att en genomförd förändring kan orsaka en kedja med problem i andra 
artiklar. Det pussel som konstruktörerna lägger är så ofantligt stort och komplext att det är 
näst intill omöjligt att överblicka, varför bättre information om vilka konsekvenser olika 
beslut får är nödvändig. 
 

• Presentation av informationen 
Det finns en uppfattning om att all intressant information egentligen redan finns i 
systemen i dagsläget, men den inte är strukturerad och serverad på ett sådant sätt att den 
kan utnyttjas fullt ut. 
 

•   Rörelse hos artiklar 
En av de svårare sakerna att ta hänsyn till vid konstruktion är när artiklar har en rörelse, 
varför avsaknaden av information om hur artiklar rör sig är en brist som belyses av 
konstruktörer från många håll. Det är oerhört svårt att förstå hur saker kommer att röra sig 
och det krävs stor kunskap om hur fordonet fungerar för att få den förståelsen. Eftersom 
det på alla komponenter finns toleranser ställer även det krav på erfarenhet och känsla för 
att kunna förstå och hantera dem. Det dokument som i dagsläget beskriver hur 
komponenter rör sig, ”Definition of the modules movement”, är lite för grovt för att vara 
riktigt användbart. 
 

• Spårning av tidigare problem 
Något som efterfrågas och som skulle behöva dokumenteras bättre är fel som uppstår, så 
att större lärdom skulle kunna dras utav dem. 

 
• Tidsaspekten 

Information om när någonting ska ändras i konstruktörens omgivning är av intresse även 
fast denne kanske inte direkt påverkas. Det kan vara så att konstruktören vill göra en 
förändring på sin artikel som påverkar omgivningen och då skulle dessa kunna 
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synkroniseras med andra ändringar. Ett annat önskemål är tydligare information om hur 
en konstruktion, och därför även en konstruktionsomgivning, utvecklas i tiden. Eftersom 
det i dagsläget ”skjuts för mycket på rörliga mål”, krävs stor kunskap och insikt i vad 
som pågår på andra grupper och avdelningar. Om exempelvis en ny motor arbetas fram 
och dess gränssnitt vill diskuteras, med exempelvis konstruktörer på chassi som ligger i 
en annan fas i sin utveckling, är det svårt att få till givande diskussioner. Ett annat 
exempel är att folk på hytt vill ha reda på hur stor en ny motor kommer att bli för att 
kunna utveckla en optimal hytt, men eftersom motorutveckling kanske inte är mogna att 
låsa motorns geometri så kan inte något bra svar ges. Lösningen för hytten blir baserad på 
en gissning från motorutveckling, där de tagit i med extra marginaler, vilket inte ger en 
optimal slutprodukt. Ett annat område som det finns en önskan om tydligare information 
kring är tidiga strukturer. Problemet är att de tidiga strukturer som dokumenteras nästan 
undantagslöst är felaktiga, enligt en respondent. Detta leder till att det är svårt att se i 
CAD-miljön hur tiden påverkar en konstruktion. 

 
• Validering av konstruktionsomgivning 

En annan funktion som saknas är möjligheten att utifrån en sökning på ett enkelt sätt 
kunna utvärdera och utesluta artiklar som inte ingår i konstruktörens specifikation. En bra 
konstruktionsomgivning som konstruktören kan känna sig trygg med att den är korrekt, är 
något som saknas. Önskemål om att på ett bättre sätt kunna ta fram en 
konstruktionsomgivning efterfrågas, där möjligheten att få upp samtliga tänkbara artiklar i 
ett område för att sedan utesluta de som inte är intressanta är central. 

 
• Varians 

Tydlig information om vilka varianter av en komponent som finns och vad de gäller för 
saknas. Bättre information om hur saker rör sig och om artiklar är spärrade och i så fall 
varför de är spärrade för att lättare kunna se undantag är andra önskemål. Information om 
gränssnitt där avvikelser och undantag skulle kunna rapporteras är något som i dagsläget 
inte finns, men efterfrågas eftersom det är just avvikelser och undantag som är svåra att 
hålla ordning på. I dagsläget saknas tydlig information om vilka undantag som gjorts på 
tidigare bilar, vilket leder till en hel del onödigt argumenterande mellan grupper och 
konstruktörer. 
  

• Varningssignaler 
När ett gränssnitt frångås finns ingen tydlig signal på att detta har skett. I de projekt en av 
respondenterna varit inblandad i har intentionen uteslutande varit att hålla hårt i 
gränssnitten, men i slutändan har det blivit så att en majoritet av dem ändå har frångåtts. 
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5.8 Orsaker till att gränssnitten bör definieras/struktureras 
• Växande organisation 

Eftersom det blir fler och fler personer på Scania blir det fler att prata med och beslut 
fattas högre upp där kanske inte alla vet om förutsättningarna. Att det finns tydliga 
avgränsningar mellan motor, hytt och chassi gör att en ordentlig helhetssyn på 
slutprodukten fattas och att medvetenheten för andras konstruktioner är låg. I och med 
expansionen av hyttutvecklingsavdelningen har det blivit fler sektioner och grupper, 
vilket fått till konsekvens att det egna intresset bevakas än starkare på bekostnad av 
helheten. Det föreligger en risk för att varefter tiden går och nya konstruktörer anställs så 
utarmas kunskapen om gränssnitten, varför det är viktigt att på något sätt dokumentera 
dem. Gränssnitten finns inte beskrivna och definierade, utan finns i huvudena på många 
men inte alla anställda, vilket ses som ett problem eftersom mycket information går 
förlorad när personal slutar eller byter tjänst. 

 
• Komplex produkt med stor varians 

Det kanske vanligaste problemet är att en viss variant av en bil inte har tagits hänsyn till 
vid konstruktionsarbetet varför kollisioner uppstår när den varianten sedan skall 
produceras. Eftersom variantfloran är så pass komplex är det omöjligt för en 
avdelningschef att se vad en förändring i ett gränssnitt skulle innebära resursmässigt och 
vilka andra komponenter som skulle behöva omarbetas. Ett arbete som pågår är att 
strukturera upp hålbilderna på ramen, men eftersom en ändring av en hålbild oftast kräver 
en ändring av artikeln som skall fästas innebär det att ett sådant arbete är oerhört 
resurskrävande och att det är väldigt svårt att komma ur gamla lösningar. Platsbristen på 
dagens bilar börjar bli ett allt tydligare problem och i framtiden kommer det bli än värre. 
Eftersom det kommer så pass mycket ny teknik och att det är så långt mellan 
lastbilsserierna krävs det att nästan samtliga komponenter måste bytas mellan varje serie. 

 
• Otydliga mål 

Ett vanligt problem är att det tidigt finns en otydlighet i exakt på vilka konfigurationer en 
konstruktion ska vara tillämpbar. Ofta är det på det viset att det tidigt i arbetet finns en 
önskan om total kompabilitet och när detta sedan visar sig vara omöjligt att uppnå, blir 
resultatet antingen att konfigurationer spärras, eller att det genereras fler artiklar med 
samma prestanda. Utgångsläget för projekt är ofta inte realiserbart, vilket resulterar i att 
projekten efterhand stramar åt definitionen av vilka konfigurationer som är aktuella för 
förändring. Detta leder till att interferensanalysgrupperna inte alltid vet exakt vilka 
konfigurationer det är de ska testa mot och innebär även att det är svårt för konstruktören 
att verkligen ta hänsyn till alla varianter vid konstruktionsarbetet.    

 
• Otillräcklig projektstyrning 

Det är ett projektansvar att definiera vilka bilar som är aktuella för förändring genom 
projektet, men det finns åsikter om att detta inte alltid är gjort på en tillräckligt detaljerad 
nivå. Upplägget av projektstyrning på Scania innebär att objekt- och delprojektledarna 
inte alltid klarar av att utföra en kravbalansering mellan avdelningar på en övergripande 
nivå. Medvetenheten om vad som sker i gul-pilsprojekt är låg och i regel är endast projekt 
i grön-pil ”synliga”. Eftersom projekt i grön-pil tas upp på projektkontorets möten, men 
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inte alla inblandade kan vara närvarande, är det viktigt att information från det forumet på 
ett bättre sätt når konstruktörerna. 

 
• Saknad förståelse för andra konstruktörers arbete 

Ett problem som finns är en saknad förståelse för andra konstruktörers arbete. 
Avsaknaden av gemenskap leder till en mentalitet där det struntas i hur det egna arbetet 
påverkar andra. Genom att ta till lite extra för att göra det enklare för sig själv att nå de 
krav som finns resulterar ofta i att någon annan påverkas negativt. Problem som lett till att 
onödigt många varianter skapats har berott på kommunikationsproblem mellan grupper, 
där medvetenheten om vad andra grupper har arbetat med har varit närmast obefintlig. 

 
• Problem att kravbalansera 

Det är svårt att kravbalansera när flera konstruktioner påverkas av varandra. 
Kylkapaciteten i ett fordon är ett tydligt exempel på när sådana problem uppstår. För att 
uppnå en god kylkapacitet krävs en stor kylare fram i bilen och när den inte räcker till 
krävs en stor fläkt. När detta heller inte räcker krävs det att fläkten varvas upp, vilket får 
till följd att remmarna utsätts för större laster och riskerar gå sönder. När alla parter sedan 
lyckats komma överens om en rimlig kompromiss, ställs ibland ytterligare krav på 
konstruktionen i form av akustiska krav. Det är ett stort problem att få dessa tre, vilka ofta 
kan vara än fler, att komma överens. En allmän uppfattning är att det finns en utbredd 
förståelse inom företaget för att göra vad som är bäst för Scania, men att vad som är bäst 
för Scania i vissa lägen är subjektivt. Olika grupper och avdelningar vill prioritera olika 
saker, vilket leder till utdragna diskussioner om vilka vägar som är det rätta att gå. 
Eftersom det är separata produktionsenheter för chassi och motor, och var och en är sig 
själv närmast, leder det till att bägge enheterna försöker få saker att tillhöra de andra och 
mitt i denna tvist hamnar konstruktören. Ett problem är att det ofta inte bara är en 
konstruktör som påverkar ett gränssnitt, utan i vissa fall kan det vara flera hela grupper 
som tillsammans med den grupp som utformar infästningen av alla de andras 
komponenter måste komma överens. 

 
• Låg konsekvensförståelse 

När ett gränssnitt frångås kan det få stora konsekvenser och kräva mycket merarbete 
eftersom det i dagsläget finns så ytterst lite utrymme på bilen. ”Så fort ett gränssnitt bryts 
måste mer saker ändras, vilket ger till ringar på vattnet.” En bidragande orsak till att 
många onödiga varianter skapas är frånvaron av insikt i vilka artikelförändringar en 
förändring av ett gränssnitt medför. Eftersom det i dagsläget är så pass komprimerat 
beträffande utrymme på bilen så får en ogenomtänkt ändring stora konsekvenser och ”i 
värsta fall kan hela layouten falla som ett dominospel”. Av den anledningen krävs 
mycket energi och en stor arbetsinsats för att ändra ett gränssnitt. Om arbete bedrivs på en 
del för att optimera den så kräver det ofta att även andra saker måste ändras. Om en del 
flyttas så drar den med sig förändringar av en mängd andra delar, vilket leder till en 
dominoeffekt. För den enskilde konstruktören är det oerhört svårt att inse alla 
konsekvenser en förändring får. Många problem är knutna till komponenter som på ett 
eller annat vis rör sig och som vid rörelse kolliderar. Exempel på problemområden där 
lösningar inte alltid är helt genomtänkta och har för litet spel är vid tippning av hytten 
eller vid öppning av luckor och dörrar. 
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• Svårt att skapa adekvata konstruktionsomgivningar 

Att arbeta mot en konstruktionsomgivning fem år fram i tiden är inte möjligt eftersom den 
i dagsläget inte finns, vilket medför problem. Något som ger upphov till problem är 
otydligheten i det område kring artiklar som beskriver spelet mellan olika artiklar. Ett 
annat problem är att giltigheten av artiklar i GEO inte är tydlig och att GEO som 
instrument därför från vissa håll upplevs som opålitligt och ”information från GEO får 
tas med en nypa salt”. 

 
• I vissa fall är det omöjligt att följa uppsatta riktlinjer  

Vid konfigurationer med högt luftintag finns det tydliga problem med att få platsen att 
räcka till. För att lösa detta problem krävs i dagsläget mycket letande av information. 
Eftersom alla komponenter rör på sig fungerar inte de grundregler som finns för att stötta 
konstruktionsarbetet, utan avsteg måste göras från dessa för att nå tillräcklig prestanda. 
När det gäller frigång mellan artiklar arbetas det en del med att ta fram tabeller där detta 
beskrivs. Problemet är att tabellerna baseras på mätningar av bara en biltyp i taget och att 
dessa tabeller inte kontinuerligt byggs på med kunskap. Ett tydligt exempel på effekten av 
otydliga gränssnitt och den påverkan det får är bullerkapslingen mellan ett nytt kraftuttag 
på motorn och ett fäste monterat på ramen. Det är beslutat på projektnivå att både 
kraftuttaget och fästet skall se ut som de gör, vilket gör det omöjligt att uppfylla de 
riktlinjer som finns för bullerkapslingens utformning. Detta får då till följd att 
bullerkapslingen inte blir på det sätt som var tänkt, utan får anpassa sig till det utrymme 
som finns. Ett följproblem av detta är att dessa riktlinjer inte uppdateras efterhand det görs 
avsteg från dem. 

 
• Minskande möjligheter till bred fysisk provning 

Traditionen att bygga mycket fysiska prototyper, för att stämma av att saker och ting 
passar och fungerar är i längden inte hållbar eftersom antalet varianter är så oerhört 
många. 

 
• Utveckling i tid  

Ett problemområde är att om en komponent konstruerats för nästa generation av 
infästning, men är så pass bra att den skall införas omgående får det till följd att 
dimensionerna inte nödvändigtvis stämmer för den nuvarande infästningen. Externa 
komponenters gränssnitt kan, på samma sätt som gränssnitt som Scania själva kan styra 
över, förorsaka problem. Den stora skillnaden ligger i att beslut beträffande dessa 
gränssnitt kan ligga utanför Scanias egna prioriteringar. Eftersom det är på det viset 
innebär det svårigheter att tajma förändringar i externa gränssnitt med egna förändringar. 
När gränssnitt är fastslagna och dåligt genomtänkta kan det krävas att införandet av en 
komponent får vänta till nästa serie lastbilar lanseras. Ett problem som har varit är att 
projekt i vissa fall har pågått i flera år och först när de anser att de har något ordentligt att 
redovisa har andra parter involverats. Detta är ett problem som respondenten tror att 
förutvecklingsarbetet på helbilsnivå kommer att kunna få bukt med.  
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• ”Onödiga” artiklar genereras 
Luften till och från turbon är ett problemområde där det hela tiden eftersträvas att ha så få 
artiklar som möjligt. Eftersom gränssnitten i det området inte respekterats tillräckligt 
mycket har det genererat en onödig mängd varianter av artiklar. När ett gränssnitt 
förändras utan att veta de fulla konsekvenserna kartlagts kan det resultera i en mängd 
onödiga varianter. Exempelvis så innebär det för marinsidan en dubblering av antalet 
varianter av remskivor eftersom fem- och sexcylindriga motorerna har fått olika gränssnitt 
mot dessa skivor. Eftersom det är lastbilssidan som äger det gränssnittet på motorn har det 
optimerats ur deras synvinkel beträffande kostnad, vilket fått oförutsedda och onödiga 
följder vid marinkonvertering. 
 

• Problem upptäcks sent 
De otydliga gränssnitten kan leda till problem så sent som i produktion då två avdelningar 
inte varit överens om exempelvis vilken dimension som skall gälla på två rör som skall 
sättas samman. Ett exempel på en situation där problemet upptäcktes väldigt sent är att det 
var omöjligt att får ner kickdownläget på gaspedalen p.g.a. geometrisk kollision. Detta 
problem hade varken uppmärksammats vid interferensanalys eller provmontering. När en 
lösning inte uppfyller alla de krav som ställs på den p.g.a. att dess gränssnitt inte varit 
tydliga innebär det att panikåtgärder får vidtas sent i utvecklingsarbetet. Många gånger 
kommer interferensanalysen alldeles för sent i arbetet när introduktionsdatum är satt, eller 
verktyg är beställda och då kostar det väldigt mycket att göra förändringar. Om det inte 
har tagits hänsyn till en viss variant, kan det vara så att det misstaget slinker igenom 
interferensanalysen och inte uppmärksammas förrän i produktion, vilket leder till stora 
kostnader och ”allmän panik”. 

 
• Begränsningar för kunden 

I värsta fall när en felaktig lösning gått tillräckligt långt kan det innebära en begränsning 
för kunden. Om exempelvis kollision uppstår mellan hytt, motor, eller chassi i en bil kan 
det innebära att fjädringsvägen måste begränsas och kunden kanske inte får de egenskaper 
i form av komfort som eftersträvades. 

 
• Onödiga omtag 

Att många onödiga omtag får göras, även i ett tidigt skede, är en effekt av att gränssnitten 
vid konstruktion är otydliga. 

 

5.9 Viktiga gränssnitt att kartlägga och strukturera 
”Man vill ju gärna att ens egna gränssnitt är de viktigaste” 
 

• Gränssnitt som är dyra att ändra 
Att rent formellt ändra ett gränssnitt är inte så svårt, men när ändringen för med sig stora 
kostnader, exempelvis ett nytt verktyg för pressning av hyttgolv, kräver det ordentlig 
eftertanke.  Vilka gränssnitt som måste hållas stabila beror på att vissa saker är väldigt 
dyra. Det är väldigt mycket dyrare att göra två helt olika hytter än att göra några olika 
varianter av luftfilter, samtidigt som det påverkar ett större antal konstruktörer. ”Det är 
inte kul att lägga ut 10 miljoner på en ny klimatanläggning bara för att du ska göra en 
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mobilhållare.” Hur viktigt ett gränssnitt är har ett nära samband med hur dyra 
artikelförändringarna blir om gränssnittet skulle ändras. Att det finns många varianter av 
komponenterna på vardera sidan om ett gränssnitt och där dessa komponenter är dyra och 
svåra att ändra, definierar vilka gränssnitt som är viktigast att hålla fast vid. Där 
komponenterna är billiga och enkla är det inte lika kritiskt, utan då kan gränssnittet tillåtas 
att variera utan att det kostar speciellt mycket. Eftersom vissa gränssnitt har otroligt höga 
investeringskostnader kopplade till sig är de viktigare att hålla fast vid. Det finns dock en 
annan dimension i vikten av gränssnitt, vilken är att förändringar i gränssnitt kan få andra 
följder än bara i fordonet. Ett exempel är de motorbockar som används för att transportera 
motorer vilka, om motorns gränssnitt skulle ändras, också skulle behöva omarbetas. Detta 
medför oerhört stora investeringar i hela produktionsapparaten och involverar många 
andra än bara motorutveckling. 
 

• Gränssnitt mellan huvudkomponenter 
En allmän åsikt är att gränssnitt mellan huvudkomponenterna de absolut viktigaste, 
eftersom det är de som är mest kostsamma att omarbeta. ”De stora gränssnitten mellan 
hytt, motor och chassi är helt fundamentala eftersom det är genom dem den större bilden 
sätts.” Ett exempel är motorns positioner, vilka vill hållas så få som möjligt, eftersom det 
finns så många artiklar som potentiellt kan krocka om motorn skulle flyttas. Det är svårare 
att ändra gränssnitt mellan stora komponenter som hytt och motor, eftersom hytten kanske 
redan är färdigkonstruerad när utvecklingen av en ny motor börjar. Detta leder till att 
sådana gränssnitt är svårare att ändra.  
 

• Funktionella gränssnitt 
Alla gränssnitt är viktiga för att eftersträvad funktion i slutänden skall uppnås. Därför 
finns det en poäng i att beskriva just funktionella gränssnitt. 

 
• Gränssnitt styrda av standarder 

Gränssnittet mellan svänghjulet och växellådan är väldigt väldefinierat och respekterat 
eftersom det styrs av en SAE-standard. Det gränssnittet utgör även nollpunkten i det 
koordinatsystem som utgår från motorn. 

 
• Gränssnitt styrda av lagar 

Något som även påverkar gränssnitt är yttre omständigheter som exempelvis att brohöjder 
inom EU är satta till minimum fyra meter, medan de i Sverige är som lägst 4,5 meter. 
Sådana saker påverkar bilens yttre gränssnitt, vilket sedan bryts ner och ställer krav på 
underliggande konstruktioner. Därför anser ett antal respondenter att lagkrav styr de 
absolut viktigaste gränssnitten. 

 
• Gränssnitt som är komplicerade att ändra  

Stora mekaniska konstruktioner, vilka det ofta är långa ledtider på, är väldigt krångliga 
och tidsödande att ändra. Ibland kan det vara så att det är väldigt svårt att ändra ett 
gränssnitt beroende på vilka komponenter det är som samverkar i just det gränssnittet. 
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• Mjukvarugränssnitt 
Eftersom mjukvarugränssnitt är väldigt enkla att snabbt ändra, så ställer det stora krav på 
att de är väldefinierade för att minska risken för otillåtna ändringar. 

 
• Geometriska gränssnitt 

Gränssnitt som bara handlar om geometrier och frigång medger en högre grad av 
förändring enklare, varför de inte i intervjustudien omnämns som de viktigaste 
gränssnitten att strukturera. 

 
• Små ”lokala” gränssnitt 

Alla konstruktörer har sina egna små gränssnitt vilka ofta kan visa sig vara nog så viktiga. 
Detta beror på att de små gränssnitten inte är lika synliga och tydliga som större gränssnitt 
som går mellan avdelningar. Det är dock i många fall nog så viktigt att hålla koll på de 
små gränssnitten eftersom det kanske bara är en konstruktör som vet om att de finns och 
måste hållas heliga, till skillnad mot större gränssnitt som går mellan avdelningar bakom 
vilka det finns en historia och en bredare förståelse.  

 
• ”Osynliga” gränssnitt 

En uppfattning är att mediegränssnitt är mer låsta och viktigare. En gränssnittsförändring 
som handlar om exempelvis luftströmning drar ofta med sig dyra verktygsändringar och 
många närliggande artiklar påverkas och kräver ändringar. Ett exempel är att det upplevs 
viktigare att få in tillräckligt med luft till motorn, för att åstadkomma tillräcklig prestanda, 
än att veta hur infästningar ser ut i detalj. ”Det är initialt viktigare att hålla koll på luftens 
gränssnitt, än att i detalj veta hur artiklarna skall fästas.” Vissa gränssnitt är enklare 
eftersom de är visuella, medan andra som exempelvis el kan vara betydligt svårare 
eftersom det i de lägena är svårare att se och förstå om något är fel, varför de kan vara 
viktigare. 

 
• Avdelningsöverskridande gränssnitt 

Gränssnitt som delas mellan olika grupper eller avdelningar anses vara svårare att 
förändra i både positiv och negativ bemärkelse. 

 
• Gränssnitt under utveckling 

Om två komponenter utvecklas parallellt är det oerhört viktigt att konstruktörerna 
verkligen pratar med varandra och förstår vad den andre gör. Gränssnitt under utveckling 
är därför viktiga att föra kontinuerlig dialog om. Det måste finnas dedikerat ansvar för 
saker och ting för att annars blir ingenting gjort. Gränssnitt är typiskt någonting som ingen 
har ansvar för eller äger och därför lyckas de inte hållas intakta. 

 

5.10 Förbättringsåtgärder 
Under intervjustudien har en mängd åtgärdsförslag framförts som syftar till ett förbättrat arbete 
kring gränssnitt. Dessa har sammanställts i punktform under de tre rubrikerna: Arbetssätt, 
Organisation och Systemstöd.  
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5.10.1 Arbetssätt 
• Dokumentera och segmentera gränssnitten 

Genom att arbeta med enkelheten först, för att sedan öka detaljeringsgraden måste en 
kartläggning göras av vilka gränssnitt som finns i dagsläget och det med utgångspunkt 
från enskilda konstruktörer och deras områden. Det finns även en vilja att se att ett arbete 
med syfte att städa upp bland befintliga gränssnitt utfördes för att sedan kunna blicka 
framåt och tydligare presentera vilka idéer som finns om framtiden. En bra ände att börja 
arbetet vid skulle kunna vara vid de gränssnitt som idag generera många speciallösningar. 
Ett arbete med syfte att förbättra, förenkla och förbilliga gränssnitten för att få ner antalet 
varianter är något som skulle kunna vara framgångsrikt. Genom att tydliggöra 
gränssnitten skulle större frihet skulle kunna tillåtas konstruktörerna både plats- och 
lösningsmässigt. En annan viktig punkt att se över är hur arbetet med gränssnitt skulle 
kunna segmenteras. Att ta fram tydliga gränssnitt för artiklar som är knutna till ett visst 
marknadssegment, exempelvis skulle det på motorer för Construction-segmentet införas 
ett gemensamt gränssnitt, medan det för distributionsbilar skulle kunna se ut på et annat 
sätt. Det finns en önskan att se en starkare koppling mellan slutanvändaren och 
gränssnitten, vilket kräver att det modulariseras med utgångspunkt från 
användningsområdet för slutprodukten. 

 
• Tvärfunktionellt arbete 

Det finns en önskan om att se ett gränssnittsarbete som uppmuntrade till dialog och 
förståelse. Teknikförståelse och kärlek till slutprodukten och inte bara en viss avdelnings 
ansvarsområde är viktiga ledstjärnor i detta arbete. Ett bättre utbyte av erfarenheter mellan 
hård- och mjukvaruutveckling skulle kunna gynna båda världarna. Eftersom det vid 
mjukvaruutveckling inte räcker med att bara leverera ett program eftersom programmet är 
både ritning och produktion på en och samma gång, finns det där ett annat behov av 
dokumentation. Där krävs funktionsspecifikationer som beskriver ”såhär tänkte jag 
funktionsmässigt, såhär vill jag att den här funktionen ska fungera och såhär ser det 
elektriska gränssnittet ut mot sensorer, givare och övriga system”. Det är ett sätt att tänka 
som skulle kunna gynna även utveckling av mekaniska artiklar. Genom att bättre utnyttja 
den kompetens som finns hos personer som arbetat ett antal år och har skaffat sig 
förståelse för hur olika förändringar påverkar, skulle en hel del onödigt arbete kunna 
undvikas. En förbättring som borde till och som tenderar att glömmas bort är att folk från 
utveckling måste ut på verkstäder för att få en förståelse för hur produkten används ur 
olika aspekter. Det är exempelvis viktigt att förstå vilka konsekvenser olika slangklämmor 
får för en mekaniker och att därför inte ändra saker för ändrandets skull. En respondent på 
hytt anser att det vore en förbättring om beslut inte alltid fattades så högt upp i 
organisationen och så pass snabbt som i dagsläget. Respondenten skulle vilja att frågor 
som det idag beslutas om högt upp, skulle nå ända ner till konstruktörerna för att kunna 
utröna hur dessas påverkan kan komma att bli. Det krävs en större medvetenhet hos 
avdelningar och grupper om att det finns andra komponenter som ingår i samma system, 
fastän de grupper som utvecklar dem inte nödvändigtvis ligger inom samma 
organisationsgren. 
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• Dokumentation av gränssnittsproblem 
Uppföljningen och dokumentationen av gränssnittsmötena skulle kunna bli mycket bättre. 
”När det verkligen inte fungerar är det bra uppföljning, men efteråt finns det ingenting.” 
Genom att på ett bättre sätt dokumentera beslut från gränssnittsmöten, om exempelvis 
godkända mått, skulle den informationen kunna utnyttjas på ett bättre sätt även i senare 
projekt. Något annat som efterfrågas är ett aktivt arbete med problemfrågor knutna till 
gränssnitt, vilka sedan bör kunna bockas av för att slippa att omarbeta samma frågor flera 
gånger. Ett förslag är att dokumentera avsteg gjorda från befintliga gränssnitt och att 
sedan se till att hålla dokumentet ordentligt uppdaterat. Genom att använda checklistor 
vilka skulle innehålla och uppdateras med information om vilka konsekvenser ändringar 
av artiklar får, skulle medvetenheten kunna ökas och presumtivt påverkade personer 
skulle tidigare kunna kontaktas. 

 
• Tidigare delning 

Det finns åsikter om att det arbete som RTPI utför ligger för sent i utvecklingsprocessen 
och inte stöttar konstruktörerna till att göra rätt från början. En grupp som RTPI skulle 
behöva stärkas för att kunna stötta och styra mer i ett tidigt skede och även kunna utföra 
layoututredningar på ett tidigt stadium. Genom att driva folk att hela tiden publicera sina 
bästa gissningar i GEO, skulle avstämningar med hjälp av interferensanalyser och 
nödvändiga korrigeringar kunna göras mycket tidigare. Bättre rutiner för publicering i 
GEO skulle medföra att det verktyget skulle kunna stötta arbetet i större utsträckning än i 
dagsläget. Det finns en önskan om att se en utveckling av förutvecklingsarbetet på 
helbilsnivå. Det som efterfrågas är att definiera volymer, samt att det när projekt initieras 
ordentligt arbetas igenom och fatta beslut om vilka gränssnitt som kan komma att 
påverkas, eller inte alls är tillåtna att påverka. Att specificera en volym som en 
förutsättning för konstruktion i ett projekt skulle i vissa områden kunna vara en lösning.  

 
• Ändra beslutsprocessen för förändringar av gränssnitt 

Ett arbetssätt där det var möjligt att konstruera och publicera artiklar utan att tidigt låsa sig 
vid specifika artikelnummer vore önskvärt, eftersom det tidigt kan var oklart för 
konstruktören hur många artiklar det i slutänden blir. Genom att tvinga fram ett arbetssätt, 
där beslut inte får fattas förrän en ordentlig kartläggning av en förändrings samtliga 
följder är gjord, skulle en förbättring kunna uppnås. Ett annat underlag som borde 
genereras tidigt är tydligare ramar för hur en konstruktion tillåts utformas, för att ha en 
bättre utgångspunkt som minimerar riskerna för senare problem. Genom att tidigt 
kartlägga vilka viktiga gränssnitt en förändring kan komma att påverka tror respondenten 
att det skulle bli lättare att bedöma vilka resurser och investeringar som kan tänkas 
möjliga. Ett mer formellt tillstånd att arbeta inom vissa volymer skulle kunna hjälpa till att 
säkerställa att artiklar inte oavsiktligt inkräktar på varandra. ”Det behövs tydliga principer 
för gränssnitt och de ska inte ändras om det inte finns en stor vinning i att göra så. När ett 
gränssnitt väl ändras är det oerhört viktigt att diskutera igenom alla aspekter av 
förändringen ur ett brett perspektiv”. 

 
• Samla introduktionstillfällen 

Genom att samla ihop introduktionstillfällen på ett bättre sätt skulle medvetenheten om 
vilka förändringar som är på gång kunna ökas. 
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• Gränssnittsmöten 

Gränssnittsmöten är något som många anser ha fungerat bra för att hantera 
gränssnittsproblem och gärna skulle vilja återinföra. När dessa möten var som mest 
frekventa märktes en tydlig ökning av publicerade saker i GEO, men mötena fyllde även 
den funktionen att det blev tydligare för konstruktörerna vad deras ”grannar” sysslade 
med. Genom att efterhand föra in mer och mer resultat från interferensanalyser på 
gränssnittsmötena, skulle det tvinga fram att artiklar ges artikelnummer och entydiga 
namn. Det finns tydliga önskemål om att i ett tidigt konstruktionsskede samla 
konstruktörer på ett bättre sätt och konstruera tillsammans i en gemensam och korrekt 
omgivning. Genom att hålla gränssnittsmöten ökar förståelsen hos konstruktörerna för 
helheten. 
 

• Ändrad projekthantering 
Genom att ha en bättre portföljhantering av de projekt som bedrivs skulle det vara lättare 
att fasa in projekt på ett bättre sätt i varandra. Att utveckla arbetet med att strukturera 
framtida konstruktioner skulle innebära att kontinuerliga utvecklingen i små steg skulle 
kunna bli mycket kraftfullare. För att komma runt problemet med att interferensanalyser 
bara är en kontrollfunktion skulle en hårdare koppling mot projekten, där 
interferensgruppen mer kan agera kravställare för att tidigare kunna utföra korrekta 
interferensanalyser, vara en lösning. Det finns en uppfattning om att svårigheten inte 
ligger i att förstå datasystemen och hur en nedbrytning utförs, utan snarare att problemet 
är att projekten är för dåligt specificerade och att vetskapen om mot vilka biltyper som det 
skall konstrueras är för låg. 

 

5.10.2 Organisation  
• Gränssnittsansvar 

Att sätta ansvariga personer på viktiga gränssnitt, samt att ge dem mandat att som neutral 
part fatta beslut i grupp- och avdelningsöverskridande frågor, är ett förslag på hur 
gränssnitten skulle kunna ges större fokus. ”Att ha personer som ansvarar för och driver 
frågor kring gränssnitten skulle tydliggöra dem.” Något som måste till är personer som 
kan se förbi organisationsgränser. Samtidigt som det finns många duktiga specialister på 
Scania så är generalister en bristvara. Personer som är insatta och drivna av 
gränssnittsfrågor med förståelse för konsekvenser på alla sidor om gränssnitt är något som 
efterlyses. En grupp med bred förståelse som skulle kunna agera medlare i konflikter 
mellan avdelningar är något som skulle kunna få positiva effekter. 
 

• Geometriansvar 
Att ha ett tydligare geometriansvar på respektive avdelning och en övergripande funktion 
med motsvarande ansvar fast för hela bilen, har framförts som ett förslag vilket skulle 
kunna gynna företaget. Genom att ha en stark central geometrifunktion skulle 
layoutförslag kunna tas fram innan beslut om projekt fattas och information om tänkbara 
volymer för konstruktion skulle tidigt i projekten finnas tillgänglig. 
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• Tvärfunktionellt arbete 
Ett bättre utbyte och lägre murar mellan olika ansvarsområden skulle gynna arbete med 
gränssnitt. Genom att sudda ut gränserna mellan olika avdelningar och öppna upp för en 
öppnare kommunikation skulle ett bättre slutresultat kunna uppnås. Ett förslag på hur den 
generella förståelsen skulle kunna förbättras på Scania kom upp under en att av 
workshoptillfällena och innebär en rotation av anställda. Detta förslag är delvis 
framarbetats av Erik Göras på UTE och fokuseras på en långsiktig och systematisk plan 
på hur en grupp individer ska rotera inom organisationen. Rotationsmönstret ska vara 
individuellt framtaget för respektive individ och stoppen på respektive avdelning eller 
arbetsplats ska vara ca 1-2 år. De fördelar som detta kan medföra är att en bättre förståelse 
för hela organisationen eller produkten uppnås hos ett antal personer. En funktion som 
utförde provmonteringar på hel-bilsnivå är ett annat förslag på hur problem skulle kunna 
lösas tidigare.  

 
• Teamleaders 

En idé är att införa teamleaders på grupper som är för stora för att chefen ska hinna med 
att hantera alla frågor. Dessa skulle kunna stötta konstruktörer med mindre erfarenhet och 
säkerställa att konstruktionsarbetet går i rätt riktning. Om det kommer en ny konstruktör 
på en sida av ett gränssnitt tar det en tid innan denne får förståelse för varför saker i 
dennes omgivning ser ut som de gör. Med bättre spridning av erfarenheter och kunskap 
skulle denna tid kunna kortas ner. 

 

5.10.3 Systemstöd 
• Informationsberikade CAD-modeller 

Genom att ha en textfil knuten till modeller i GEO skulle förståelsen för modellerna öka. 
Information som skulle kunna läggas i ett sådant dokument är exempelvis hur mycket spel 
som behövs för montering. Annan information som skulle kunna knytas till CAD-
modeller är sådan om varför konstruktioner ser ut som de gör. Genom att knyta 
förklaringar till varför CAD-modeller ser ut som de gör skulle förståelsen hos andra 
konstruktörer kunna ökas och risken att samma misstag görs om minimeras. Det finns 
även starka önskemål om bättre dokumentation kring gränssnitt och vilka avsteg som 
gjorts från dem och hur problem med gränssnitt tidigare lösts. Det finns en vilja att sådan 
information fanns knuten till artikeln i fråga så att den var enkelt sökbar. Informationen 
måste dock knytas till artiklar på ett annat sätt än genom artikelnummer, eftersom dessa 
frekvent byts ut. Att ha tydlig och tillgänglig information om varför gränssnitt ser ut som 
de gör vore önskvärt, eftersom sådan kunskap med tiden kan falla i glömska. 

 
• Sökfunktion 

Någon som efterlyses är en funktion som tillåter sökning med hjälp av sökord i 
ritningsarkivet. Om detta vore möjligt skulle en del tid som läggs på att leta upp 
artikelnummer kunna sparas. Det finns även en önskan om att på ett enkelt sätt kunna 
överblicka exempelvis hur många motorinfästningar och framskärmar det finns, samt 
genom att söka på ett sökord, exempelvis kylare snabbt kunna få fram något som visar 
vad som är den senaste utgåvan och när den börjar gälla. 
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• Tidsstyrning 
Med hjälp av en tidsskala där det är möjligt att grafiskt se förändringar i tiden skulle det 
vara lättare att kvalitetssäkra konstruktionsarbetet. Ett system som beskriver information 
om artiklar och förklarar när det är lämpligt att införa en förändring, skulle spara mycket 
frustration hos konstruktörerna. Genom indelning av artiklar efter ändringsintensitet 
skulle det vara enklare att lägga en konstruktion på rätt tekniknivå vilket exemplifieras av 
citatet ”en konstruktion som är tänkt att vara aktuell i tio år kräver mer eftertanke än 
sådana som kanske bara kommer att vara aktuella i två år”. 
 

• Gränssnitt med artikelnummer och visualiserade i CAD-modeller 
Som det är idag levereras gränssnitten tillsammans med en modell av en artikel. Det vore 
önskvärt att bara kunna öppna och visualisera gränssnitten, för att få en uppfattning om 
vilka de är. När detta är gjort skulle nästa steg kunna vara att öppna själva modellen av 
artikeln för att se var på artikeln gränssnitten är lokaliserade. Vidare finns önskemål om 
att ha tydliga volymer i vilka det är tillåtet att konstruera eller inte. Exempelvis vore det 
bra om områden för kylluft kunde visualiseras och förtydligas med information om att det 
är tomrum där av en anledning. Det finns även en önskan om att ha gränssnitten utmärkta 
i CAD-modeller och strukturlagda med positioner i Spectra. Ett förslag är att ta ut 
artikelnummer för gränssnitten och i framtidens specifikationssystem knyta ett 
produktdatablad till dessa där krav och förutsättningar kan specificeras. Genom att göra 
på det sättet skulle det finnas något tydligare att resonera kring när det talas om gränssnitt. 
Något annat som skulle kunna underlätta för konstruktörerna är om olika kontaktytor 
kunde kodas med färgmarkeringar av olika innebörd. Att göra egna CAD-modeller av 
gränssnitten till vilka information om vilka beslut om avstånd och tidigare avsteg skulle 
knytas an, är ett förbättringsförslag. Till dessa modeller skulle även rörelser mellan 
huvudkomponenter kunna knytas, för att slippa dagens ändlösa diskussioner där olika 
personer har olika uppgifter om tillåtna avstånd. 

 
• Rörelsevisualisering 

Det finns en vilja att i CAD tydliggöra vilka spel mellan artiklar och komponenter som 
finns och fungerar i verkligheten. De nominella riktvärden som finns på rörelser räcker 
inte, utan en starkare återkoppling av vad som finns och fungerar på redan tillverkade 
bilar är önskvärd. Önskemål finns om att lägga in modeller baserade på simuleringar för 
att tydliggöra vilka positioner som är möjliga när en artikel i verkligheten börjar röra på 
sig. Genom att spara avvikelser från definierade värden skulle många onödiga 
återkommande diskussioner kunna undvikas. 

 
• Mognadsgradering av CAD-modeller 

Det vore bra med en sorts färgkodning för att kommunicera mognadsgrad på modeller, för 
att visa hur tillförlitlig en artikel är och med vilken säkerhet det kan konstrueras mot den. 
Genom att visuellt signalera mognadsgraden på CAD-modeller skulle arbetet för 
konstruktörerna kunna effektiviseras. 

 
• Varningssystem 

Ett varningssystem som direkt flaggar för konstruktionslösningar som inkräktar 
geometriskt eller innebär att ett gränssnitt ändras är en önskvärd funktion för 
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konstruktörer. En stor önskan är en funktion som varnade och tydligt visade vilken eller 
vilka personer som behöver kontaktas för att genomför en gränssnittsförändring. 

 
• Förändringssystem 

Om det var möjligt att göra en sökning på vilka problem en förändring leder till skulle det 
vara enklare att över tiden styra förändringar. 
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~Referensstudie Kockums~ 

6 Referensstudie: Kockums 
I detta kapitel presenteras resultat från referensstudien på Kockums samt seminariet 

på Syntell. 
 

 

 
 
På Kockums startar konstruktionsarbetet med en förfrågan från kund. Denna förfrågan arbetas 
sedan fram till en kravspecifikation som beskriver vad kunden vill ha för produkt och vilken 
funktionalitet den ska uppfylla. Dessa krav filtreras sedan ner på systemnivå, vilket innebär att 
varje enskilt system får givna krav på vad de ska klara. I de fall systemen utvecklas av 
underleverantörerna skrivs ett kontrakt med hänsyn tagen till kundens krav, oftast försöker 
kraven hållas identiska från kund till underleverantören för att undvika tolkningsfel. Efter 
kontraktsskrivande tar underleverantören fram en gränssnittsspecifikation som beskriver 
ungefärliga data för systemet, det kan vara exempelvis vikt och mått. Utvecklingen itereras sedan 
fram och de olika systemen i fartyget eftersträvas att hållas i samma faser i PU-modellen. 
Konstruktörerna internt på Kockums arbetar i en och samma CAD-modell, viket medför att 
konstruktörerna hela tiden blir uppdaterade om vad andra konstruktörer gör. Kockums 
underleverantörer däremot har inte möjlighet att arbeta i samma modell. Detta gör det viktigt att 
underlag för gränssnitt, geometrier, mått etc. fastställs och kontinuerligt uppdateras. I 
produktutvecklingsmodellen finns därför utsatta gater där gränssnittsrelaterade uppgifter ska 
låsas, se Figur 15. 
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Figur 15. Principiell visualisering av gränssnittsarbete i Kockums produktutvecklingsprocess 

(efter Thomas Hedberg, Kockums) 
 
Kockums använder sig i sin strukturhantering av två olika vyer. En systemvy som beskriver 
artiklarna i sin funktion och en områdesvy som delar upp artiklarna beroende på position i 
fartyget. Denna uppdelning bygger på att alla artiklar ska tillhöra minst ett system, däremot 
innebär det inte alla artiklar tillhör enbart ett område. Exempelvis tillhör skrovet inget område. 
Varje område har i sin tur en person som är ansvarig och på samma sätt finns en systemansvarig 
för respektive system. Dessa personer kommunicerar med varandra kontinuerligt för att lösa 
gränssnittsproblem. Det arrangeras vid behov även interferens-konferenser, vilka tillämpas främst 
om det finns många aktörer i ett gränssnitt och ifall många underleverantörer är involverade. I 
vissa komplexa gränssnitt och framförallt i infologiska gränssnitt (mjukvara) utses även en 
gränssnittsansvarig, en interfacekoordinator, som äger gränssnittet och ansvarar för att kraven på 
detta uppfylls.  
 
I kravspecifikationen beskrivs ett generalarrangemang vilket innebär att bland annat skottens 
positionering beskrivs redan i det tidiga skedet, se Figur 16. Detta ger naturliga och tydliga 
avgränsningar mellan de olika områdena.  
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Figur 16. Visualisering av Visbykorvetten med dess rumsindelning (Thomas Hedberg, Kockums) 

 
Det behöver nödvändigtvis inte vara så att ett rum motsvarar ett område utan ett område kan 
bestå av flera rum och likaså kan ett rum motsvara två eller flera områden även fast det är ytterst 
ovanligt. Det viktiga är att gränssnitten mellan områdena är tydliga och därför utnyttjas skotten i 
största möjliga mån. Kockums har även definierat artiklarna som sitter i skotten och påverkar 
området, exempelvis en dörr, som att det tillhör området den öppnas in mot. Den 
områdesansvariga är ansvarig för det som händer inom området och kan inte påverka 
områdesgränssnitten. Områdesansvariges uppgift fokuseras på geometrier och hur saker packas i 
området.   
 
Den systemansvarige fokuserar på vilka funktioner systemet ska uppfylla, hur de olika 
delsystemen samverkar och hur systemet samverkar med andra system. Han håller även 
områdesansvarige uppdaterad med geometrier, mått, vikter osv. på systemets olika delar. Ett 
exempel på hur uppdelningen kan se ut beskrivs med hjälp av exemplet nedan och Figur 17. 
 

 
Figur 17. Visualisering av innebörden av rum, område och system på Kockums 

Område 1 
Rum 1 
 

Område 1
Rum 2  

Område 2
Rum 3 

System 1, Skrov 

System 2, Bränsle 

System 3, Motor 

System 4, Isolering 
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I Figur 17 återfinns fyra system, tre rum och två områden och för varje system och område finns 
en utpekad ansvarig person. Systemet Bränsle går genom både område 1 och 2, men även genom 
systemen Skrov och Isolering. Om en förändring av systemet Bränsle skulle vara aktuell skulle 
det innebära att områdesansvariga för område 1 och 2, samt systemansvariga för systemen 
Bränsle, Motor, Skrov och Isolering skulle behöva träffas för att diskutera och besluta i frågan. 
Systemförändringen kan dock stämmas av mot de krav som finns på systemet och dess gränssnitt, 
varför exempelvis systemet Motor inte behöver blandas in om gränssnittet mellan Bränsle och 
Motor inte påverkas av förändringen. 
 
För att underlätta kommunikation internt och externt har Kockums utarbetat en begreppsmodell. 
Modellen sätter företagets olika begrepp i relation till varandra och beskriver på så vis 
exempelvis hur begreppet Interface förhåller sig till andra begrepp och förtydligar dess innebörd. 
Begreppsmodellen är en visualisering av begrepp placerade på en karta där begreppen kopplas 
samman med pilar som definierar hur dessa påverkar och påverkas av andra begrepp. I Figur 18, 
nedan, åskådliggörs principen för hur begreppsmodellen kan visualiseras. Genom arbetet med att 
entydigt definiera innebörder av begrepp och sedan successivt återföra dessa till organisationen är 
målet att uppnå en bättre och mer likriktad kommunikation. En annan fördel med att definiera de 
begrepp som cirkulerar inom företaget är att extern kommunikation på ett enklare sätt medges, 
särskilt om motparten har utfört ett liknande arbete. Om bägge parter har sina begrepp under 
kontroll kan data på ett enklare sätt översättas och hanteras av bägge företagen. 
 

 
Figur 18. Principiell visualisering av en begreppsmodell (Ulf Carlsson, Syntell) 
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7 Analys och diskussion 

 

Under denna rubrik analyseras resultaten från intervjustudien och vävs samman 
med teorin, referensstudien.  

 

 

7.1 Varför ska gränssnitt definieras, hanteras och delas? 
Den utveckling som Scania befinner sig i pekar dels på att organisationen växer och blir mer 
komplex, dels att produkten och teknologin blir mer komplex. Samtidigt blir konkurrensen allt 
mer påtaglig och utvecklingstiden mer komprimerad trots att kraven på vad som ska levereras blir 
tuffare. Detta innebär att utvecklingen av processer, metoder och stöd för verksamheten måste 
utvecklas i samma takt för att uppfylla de krav som kunden ställer. Teser som motarbetar 
beskrivningen av gränssnitt som exempelvis: ”så här har vi alltid gjort, och det fungerar” kan 
till viss del argumenteras bort genom detta resonemang. Resultaten tyder på att en definition av 
någon form är nödvändig på Scania i dagsläget, men kanske ofrånkomlig i framtiden för att klara 
av de allt tuffare krav som ställs på produkten.  
 
En av hörnstenarna inom modularisering är gränssnitt och vikten av att dessa är dokumenterade 
är en återkommande syn inom teori på området (Blackenfelt, 2001; Erixon m.fl., 1996; Stevens 
m.fl., 1998). Forskare trycker på att gränssnitt ska vara väldefinierade och specificerade samt att 
de ska vara lättförståliga för de människor som hanterar och arbetar med dem. 
 
Resultaten visar att vissa gränssnitt på Scania är standardiserade eller ”heliga” som det uttrycks. 
Detta är t.ex. gränssnittet mellan motor och växellåda, som får betraktas som ett modulgränssnitt 
enligt Blackensfelts (2001) definition. Däremot anses gränssnitten över lag vara dåligt 
specificerade. Det som konstruktörerna efterfrågar är att de vill veta vad de arbetar mot för 
gränssnitt samt att de vill veta vad de eventuellt frångår för gränssnitt om de förändrar sin 
konstruktion. Under de workshops som bedrivits har frågan diskuterats och fördelar vägts mot 
nackdelar av att beskriva gränssnitten. De positiva aspekterna av att beskriva gränssnitten har 
varit markant starkare än de negativa och de inblandade har varit överens om att gränssnitten 
måste beskrivas. De negativa aspekterna som kom upp var av arten, det är jobbigt och svårt att 
genomföra detta arbete. Däremot såg alla nyttan med att ha väl definierade gränssnitt. Den 
primära nyttan med att ha väldefinierade gränssnitt är att utvecklingen kan bedrivas mer 
oberoende av andra utvecklingsprojekt samt att säkerställningen av konstruktionerna kan göras 
tidigare. Förståelsen tros även bli bättre för helheten om gränssnitten beskrivs. Det framkom 
under workshoptillfällena att det är viktigt att konstruktörerna vet vad han har för gränssnitt att 
arbeta mot, vilket stöds av intervjustudien och får anses vara en väldigt viktig reflektion att 
beakta. Det är dock viktigt att poängtera att gränssnitt inte nödvändigtvis slaviskt måste hållas 
fixa i alla lägen, utan beroende på dess karaktär måste en kontinuerlig dialog föras. Det handlar 
hela tiden om kompromisser och om att konstant ha gränssnitt som optimerar slutprodukten.  
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7.2    Begreppet gränssnitt 
Som framgår av resultaten är det långt ifrån entydigt på Scania vad innebörden av begreppet 
gränssnitt är, samt vilka olika sorters gränssnitt det finns på företaget. De tre kategorier som 
definieras i skriften Modularisering ett sätt att tänka, är inte tillräckliga för att spegla den 
mångfald som finns. Medan kontakt- och utrymmesgränssnitt är kategorier som entydigt kan 
tolkas är kategorin informationsgränssnitt inte alls lika specifik. Denna skulle med fördel kunna 
delas upp i flera kategorier för att bättre spegla andra aspekter av gränssnitt, exempelvis för att ge 
stöd för att beskriva flöden i gränssnitt. I bilaga 3 har ett försök gjorts att strukturera in de olika 
gränssnitt som fåtts under intervjuerna under Scanias definitioner. Dokumentet visar att en del 
gränssnitt är svåra att identifiera i någon av Scanias tre kategorier.  Bland annat talas det en hel 
del om gränssnitt och deras funktionella egenskaper. Det finns i dagsläget dåligt stöd i de 
officiella kategorierna för hur exempelvis flöden, värme, tryck och krafter som överförs genom 
gränssnitt skall kategoriseras.  
 
För att effektivt kunna utföra ett framtida gränssnittsarbete är det viktigt att det finns begrepp som 
är tillräckliga och entydiga för att dels kunna hantera gränssnittsinformation, dels kunna föra en 
givande dialog där alla involverade parter verkligen talar om samma sak. På Kockums har de 
insett problemet med att olika avdelningar och personer dels menar olika saker med samma 
begrepp, dels menar samma sak fast använder olika begrepp för att uttrycka det. Genom att 
kartlägga de begrepp som cirkulerar i organisationen och sedan utifrån dem utarbeta en modell 
som specificerar och sätter begreppen i samband med varandra har Kockums tagit fram en bra 
grund för att successivt kunna återinföra begreppen i organisationen och på sikt uppnå ett 
gemensamt språk. Särskilt viktigt kan detta språk vara när organisationen på sikt vill 
kommunicera intern data med externa parter, eftersom begreppsmodellen då kan användas som 
en bas för översättning av uttryck företag emellan.         
 
Under arbetets gång har innebörden av begreppet gränssnitt i allmänhet diskuterats en hel del och 
en intressant tolkningsfråga uppstod under samtal med referenspersoner på Kockums, där det 
talas om gränsytor istället för gränssnitt. En distinktion mellan dessa begrepp har diskuterats fram 
där gränsytan är den reella yta på en artikel, eller motsvarande, vilken genom gränssnittet, som är 
en imaginär företeelse, kopplas samman med gränsytan på motstående artikel. Gränssnittet i sig 
är enligt denna definition endast ett imaginärt objekt som beskriver det som är gemensamt för de 
båda gränsytorna. Denna definition visualiseras i Figur 19, nedan. 

 
Figur 19. Relationen mellan gränssnitt och gränsytor 
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7.2.1 Tre dimensioner av gränssitt 
För att kunna hantera gränssnitt och veta vad som ska definieras, hanteras och delas måste en 
vetskap om vad ett gränssnitt är och ett sätt att kategorisera dem skapas. Det har under arbetets 
gång diskuterats hur detta skulle kunna utföras och det som anses vara en realistisk indelning för 
Scanias specifika behov är att kategorisera gränssnitten med hjälp av tre dimensioner.  
  

• Arkitektoniska gränssnitt 
• Organisatoriska gränssnitt 
• Karaktärsgränssnitt 

 
Figur 6, gränssnittsmatrisen, kan appliceras på en större nivå och då kan exempelvis modul 1 
bytas ut mot en motor och modul 2 bytas ut mot en hytt. Det skulle resultera i att gränssnittet 
skulle symbolisera alla interaktioner som finns modulerna emellan. Gränssnittet mellan dessa två 
huvudkomponenter skulle då vara uppbyggt av en mängd mindre gränssnitt. En annan relevant 
kategorisering av gränssnitt är indelning med avseende på omfattning. Denna uppdelning skulle 
kunna gå under benämningen arkitektoniska gränssnitt och förtydliga att ett gränssnitt plus ett 
gränssnitt är lika med ETT annat gränssnitt. Ett exempel på en sådan uppdelning är 
artikelgränssnitt, komponentgränssnitt och huvudkomponentgränssnitt. Om arbetet med ett 
systemtänkande, att allokera artiklar till annat än enbart geometrisk placering, utvecklas på 
Scania kan systemgränssnitt vara en relevant kategori. Denna kategorisering av gränssnitt skulle 
ge en dimension i begreppet gränssnitt och tydliggöra vad det är för sorts gränssnitt, samt på 
vilken nivå gränssnittet är och i vilken omfattning det påverkar och påverkas. Med en dylik 
kategorisering skulle förståelse för gränssnittets påverkbarhet uppnås.  
 
En andra dimension av gränssitt som analysen ger är organisatoriska gränssnitt. De är de 
gränssnitt som delas av exempelvis två organisationer eller företag. I denna kategori skulle 
exempelvis gränssnitt mot externa företag kunna beskrivas, vilka rimligtvis behöver hanteras 
annorlunda eftersom det kan finnas ett hinder som enbart inom Scania inte direkt kan påverkas. 
Även gränssnitt mellan avdelningar på Scania hanteras på olika sätt i dagsläget. Enligt resultaten 
är det lättare att förändra ett gränssnitt internt på en grupp än att ändra ett gränssnitt som berör 
flera grupper eller en annan avdelning. Genom att kategorisera gränssnitt efter hur de påverkas av 
organisatoriska omständigheter ökas förståelsen för i vilken mån de snabbt och enkelt går att 
förändra.   
 
Den tredje dimensionen som analysen har gett har benämnts karaktärsgränssnitt och behandlar 
geometrier och flöden. Till denna kategori får flertalet av de gränssnittssorter som framkommit 
under intervjustudien räknas, samtidigt som även fokus inom teorin (Blackenfelt, 2001; Erixon 
m.fl., 1996) ligger på just denna gränssnittsdimension. Även inom denna dimension krävs 
underkategorier som entydigt täcker in och beskriver alla de aspekter som är av intresse.  
 

7.3 Egen identitet för gränssnitten 
Att ha tydligt standardiserade, specificerade och dokumenterade gränssnitt är något som det i 
teorin (Blackenfelt, 2001; Erixon m.fl., 1996; Stevens m.fl., 1998) läggs mycket fokus på. Även 
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genom intervjustudien har det framkommit åsikter om att det vore fördelaktigt att tydliggöra 
gränssnitten. På denna punkt finns dock en viktig distinktion att göra och det är skillnaden mellan 
att ha standardiserade och specificerade gränssnitt. Att gränssnitten bör vara specificerade är det 
som får anses vara viktigast ur Scanias perspektiv. Vikten av detta ges det även stöd för i teorin, 
medan standardiseringen av gränssnitten som framhålls i teorin inte nödvändigtvis är det som i 
alla lägen bör eftersträvas för Scanias del. Standardisering av gränssnitten är något som ett antal 
respondenter ansett vara direkt dåligt, då det inte nödvändigtvis handlar om att dessa ska se exakt 
likadana ut för all framtid. Det viktiga är att veta vilka gränssnitten är och var de finns. Det är inte 
nödvändigt att standardisera gränssnitt för att kunna specificera och dokumentera dem. Genom att 
specificera gränssnitten öppnar det möjligheter för att tydligare kunna spåra och ändringshantera 
dem. Genom att ge gränssnitten en egen identitet fri från de artiklar de är knutna till uppnås 
möjligheter som i dagsläget inte är möjliga att uppnå; det går att bli tydligare mot vilka gränssnitt 
ett projekt skall avgränsas; det blir enklare att ta reda på hur långt och på vilket sätt en förändring 
slår på omgivningen; ökar förståelsen för att en påverkan kommer att ske. 
 
Något som påpekats i intervjustudien och som är viktigt är hur denna identitet skall tilldelas 
gränssnitten. Det som framkommit ur intervjuerna är dels att gränssnitten bör ges ett 
artikelnummer, men även att dessa nummer inte bör vara av samma sort som dem som tilldelas 
artiklar. Gränssnitten bör göras sökbara som enskilda individer, men med en hantering som 
tydligt särskiljer dem från artiklarna. Kanske bör en nummerserie, gränssnittsnummer, arbetas 
fram som enbart syftar till att hålla ordning på gränssnitten, till vilka artiklar sedan kan knytas. 
Om artiklarna innehåller gränsytorna kan dessa ytor matchas mot gränssnitten och artikelnumren 
kan knytas till gränssnittsnumren. 
 
Ett sätt att dokumentera gränssnitt är att använda ett ICD, kapitel 3.4.1, vilket liknar det sätt på 
vilket Kockums arbetar. Detta dokument specificerar gränssnittet genom att förtydliga de 
interaktioner som finns mellan olika system. Beroende på vilken nivå gränssnitten bör 
specificeras på skulle ett analogt tankesätt i annan skala vara möjligt genom att dokumentet 
förtydligar interaktioner mellan artiklar eller komponenter. Att ICD:n bygger på information från 
två system som i teorin (Stevens m.fl., 1998), eller en mängd artiklar som det skulle kunna se ut i 
verkligheten innebär, att det dokumentet skulle vara en spegling av två eller flera ursprungliga 
informationskällor. Detta är något som kan ses som ett presumtivt problem och motsätter sig 
kärnan i PLM, då målet måste vara att eftersträva att samma information endast finns lagrad på 
en plats. För att komma runt problemet skulle ICD:n eller motsvarande dokumentation kunna 
vara informationsbäraren mot vilken artikelinformation kan stämmas av. 
 
Genom att funktionellt kravsätta gränssnitten skulle en tydligare spårning kunna utföras av 
kraven och arbetet med att förändra eller byta ut en artikel eller komponent skulle kunna 
verifieras mot gränssnittens krav. Dessutom kan en verifieringsprocess enligt SE och V-modellen 
utföras där utvecklade artiklar och komponenter verifieras bakåt mot de specificerade gränssnitt 
med vilka de ska interagera. Dessa gränssnitt kan vara antingen unika, eller med tanke på det 
modulära arbetssättet, delas med andra prestandasteg i samma komponentserie.  
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7.3.1 Gränssnitt i CAD 
Analysen ger att genom att hantera gränssnitt som CAD-modeller uppnås tydligare gränssnitt. 
Till dessa modeller skulle gränssnittsinformationen kunna knytas och andra CAD-modeller 
innehållande gränsytorna kunna matchas. I Figur 20, nedan, exemplifieras tanken med att 
modellera upp gränssnitt som egna CAD-modeller. Figuren visar hur gränssnittet mellan 
svänghjulskåpan och växellådan skulle kunna se ut som CAD-modell. 
            

 
Figur 20. Gränssnitt och gränsytor i CAD (Erik Göras, Scania)  

 
Något som även framkommit under intervjuerna är att ha gränssnitten utmärkta på de artiklar de 
tillhör, för att tydliggöra var saker skall fästas och vad som skall fästas på en viss position. Det 
som under intervjustudien kallats för gränssnitt på artiklar kan tolkas som gränsytor enligt 
definitionen i kapitel 6.2. I Figur 20 kan dessa gränsytor ses, dels som blå markeringar på 
svänghjulskåpan, dels som gula markeringar på växellådan. Om gränsytorna, precis som 
gränssnitten, kunde vara mer än bara färgmarkerade ytor i CAD-modeller skulle det öppna 
möjligheter genom att kunna ta fram gränssnitt baserade på för situationen aktuella gränsytor. 
Som exempel på detta kan en observation av Figur 20 användas. Gränssnittet i denna figur 
baseras endast på de gränsytor som är gemensamma för de bägge artiklarna och det finns i 
artiklarna fler gränsytor som inte är gemensamma för just dessa två artiklar. Bakvänt skulle det 
även vara möjligt att endast läsa upp de gränsytor som finns på svänghjulskåpan för att kunna 
visualisera exakt vilka kopplingar den har mot andra artiklar och komponenter, utan att behöva 
fokusera på den geometri som för tillfället knyter samman dessa gränsytor. 
 
För att kunna realisera detta sätt att visualisera gränssnitt och gränsytor krävs ett förarbete på 
konstruktörsnivå för att skapa informationen, men dessutom måste möjligheten att hantera dem 
på ett rationellt och användbart sätt skapas i GEO. Det krävs mer än att bara färgsätta ytorna på 
fri hand. Ett stöd är nödvändigt genom vilket konstruktören, med sin vetskap om en viss 
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gränsytas funktion, ur en lista kan välja en adekvat kategori och direkt kategorisera gränsytan 
utefter det.  
 
Om en valfri nedbrytning av en omgivning skulle utföras och gränssnitt och gränsytor skulle 
finnas definierade och karaktäriserade skulle det vara möjligt att använda något motsvarande 
Gränssnittsmatrisen i kapitel 3.5 för att få en överblick av hur sammanställningen hänger ihop 
och vilka relationer som finns mellan sammanställningens ingående delar. 
 
Att tydligt kunna signalera mognadsgraden hos CAD-modeller är något som framkommit under 
intervjustudien, men är en mer allmän önskan vid hantering av CAD-data och inte nödvändigtvis 
kan kopplas till just gränssnitten. Det bör dock påpekas att behovet av att veta hela geometrins 
giltighet och mognadsgrad kan begränsas genom att tydliggöra gränsytorna och möjliggöra 
verifiering av dessas giltighet. 
 
Genom att knyta information om exempelvis flöden till gränsytor och i den informationen 
tydliggöra vad det är som är tänkt att flöda därigenom, exempelvis diesel, skulle en 
systemöverblick kunna åstadkommas. Genom att begränsa en nedbrytning till de artiklar vilka 
innehåller gränsytor genom vilka det flödar exempelvis diesel skulle ”diesel-systemet” kunna 
lokaliseras och presenteras. Detta skulle kunna bidra till den ökade förståelse som många under 
intervjustudien efterlyst, samt kunna vara ett sätt att möjliggöra en flexibel lösning på hur olika 
system skulle kunna byggas upp och definieras.   
 

7.4 Hantering av gränssnitt  
För att möjliggöra ett effektivt arbete med gränssnitt i fokus krävs mer än att bara ha definierat 
vad begreppet gränssnitt innebär och att ha identifierat och specificerat gränssnitten. 
Gränssnittsinformationen måste även spridas och nyttjas, vilket behandlas under denna rubrik.   
 

7.4.1 Gränssnittsfokuserad produktutvecklingsmodell 
Att det i Kockums fall finns gater i utvecklingsprocessen där funktionella-, volyms- och 
infästningsgränssnitt låses beror delvis på att deras underleverantörer inte har åtkomst till CAD-
modeller av de omgivningar i vilka deras produkter ska integreras. Det finns dock en poäng med 
detta arbetssätt även internt på Scania, eftersom det genom att låsa specifika gränssnitt redan 
innan själva konstruktionsarbetet startar ges en tydlig ram för konstruktören att arbete inom. 
Vetskapen om exempelvis vilka flöden som skall uppnås, var infästningar ska placeras, samt 
vilka yttre geometriska begränsningar som finns skulle kunna stötta och hjälpa till att 
kvalitetssäkra konstruktionsarbetet. Självfallet kan det ur konstruktörens synvinkel ses som 
begränsande att arbeta på detta sätt, men med rätt förarbete innebär det endast att vad som 
verkligen är möjligt tydliggörs och att omöjliga lösningar inte arbetas med i onödan. Det är 
givetvis viktigt att föra kontinuerlig dialog kring gränssnitten och bara för att det finns gater 
innebär det inte att beslut inte går att arbeta om. Skillnaden skulle dock kunna vara att arbetet inte 
behöver göras om från början utan att iterationerna kan kortas ned och stegen bakåt blir kortare.    
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7.4.2 Förutveckling på helbilsnivå 
Det är av stor vikt att det arbete som sker vid förutveckling på helbilsnivå på ett effektivt sätt kan 
brytas ner och arbetas vidare på i grön-pilsprojekt. En arbetsmetodik som tillåter att den större 
bilden som sätts genom förutveckling på helbilsnivå, utan att omarbetas, kan föras vidare in i 
projekt som i slutändan genom artiklar ska realisera den stora bilden, är något som får anses 
viktigt att beakta. Det vore önskvärt att ha ett arbetssätt som var kompatibelt med både det tidiga 
gul-pilsarbetet och det senare arbetet i grön-pil. Genom att styra både det tidiga och det senare 
arbetet med likartade processer skulle en nedbrytning och vidare arbete på lägre nivå kunna 
genomföras utan onödiga omtag. När det genom förutveckling på helbilsnivå arbetas fram förslag 
på hur vissa områden över tid kommer att förändras är det av stor vikt att denna information dels 
tidigt finns tillgänglig för berörda parter, dels att den i ett senare skede kan nyttjas för att utföra 
det arbete som behövs för att realisera underlaget. De gränssnitt som diskuteras fram och sätts 
genom förutvecklingen på helbilsnivå borde på ett effektivt och enkelt sätt kunna nyttjas för att 
styra och stötta det senare konstruktionsarbetet.        
 

7.4.3 Strukturhanteringsverktyg med stöd för olika vyer  
Teorin (Johannesson m.fl., 2004; Stevens m.fl., 1998) beskriver vikten av att lyfta fram 
funktioner, egenskaper och krav hos system och komponenter. Systems engineering belyser 
specifika systemegenskaper vilka inte primärt kan relateras till dess delar utan är ett resultat av 
delarnas samverkan i systemet. Kockums har arbetat mycket på att beskriva sina komponenter 
och artiklar i sitt funktionella samanhang. De använder sig av två vyer när de beskriver sin 
produktstruktur, dels är artiklarna knutna till ett geometriskt område, dels är de knutna till ett eller 
flera system. I Scanias fall finns grunden för en funktions- och en systemvy framtagen i Spectra, 
men dessa är ej vidareutvecklade i någon större utsträckning.  
 

7.4.4 Ägandeskap 
Att ha en person som är ansvarig för ett visst gränssnitt är något som många under intervjustudien 
har framhållit som en positiv sak. Detta behöver dock inte innebära att det ska finnas personer 
som bara ansvarar för gränssnitt, utan kan även realiseras genom att lägga ut ansvaret 
tillsammans med det artikelansvar som finns i dagsläget. Det viktiga är att ha någon som ansvarar 
för gränssnittet och dess funktionalitet och komma bort från det läget att just ansvarsfrågan är 
flytande mellan inblandade parter. Från referensbesöket på Kockums framgår att detta ansvar är 
tydligt delegerat till någon av de systemansvariga, som på så vis ska se till att tillräcklig 
funktionalitet och kompabilitet uppnås i gränssnittet. Det är viktigt att poängtera att bara för att 
ansvaret delegeras till en viss person betyder inte det att denne ska ha fria händer att bestämma 
hur som helst om gränssnittet. Snarare är poängen med att förtydliga ansvarsfrågan att få en 
person som är insatt och driver dessa frågor och som entydigt kan pekas ut och hållas ansvarig. 
Genom att göra på detta sätt blir det tydligare var personer som har intresse i ett visst gränssnitt 
ska vända sig och att all information som berör ett gränssnitt på så vis knyts samman. 
Ansvarsfrågan kring gränssnitt diskuteras inte nämnvärt i litteraturen varför den heller inte 
behandlas i teoretiska referensramen (kapitel 3), men detta identifieras dock som en viktig 
framgångsfaktor baserat på den empiriska analysen.     
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7.4.5 Kommunikation (delning) av gränssnitt 
Följande fyra huvudkategorier av gränssnittskommunikation är identifierade: 

• Flyktig muntlig kommunikation 
o Sporadiska diskussioner 
o När ett fåtal personer träffas och pratar med varandra 

• Strukturerad muntlig kommunikation 
o Sammankallade möten, vilka på ett eller annat sätt dokumenteras 

• Skriftlig kommunikation 
o Rapporter 
o Checklistor 
o Mötesprotokoll 

• Visuell kommunikation 
o Sådant som kan tolkas ur CAD-modeller 
o Sådant som går att observera i produkten 

 
Av dessa kategorier är de i dagsläget mest frekvent använda kommunikationsvägarna flyktig 
muntlig och visuell kommunikation. Den flyktigt muntliga kommunikationen är en viktig del i 
hur arbete bedrivs på Scania och är därför viktig för Scania, men har den bristen att 
överenskommelser och beslut som fattas på det sättet är svåra att spåra och tillgodogöra sig 
innehållet av för personer som inte varit närvarande. Att den visuella kommunikationen får anses 
utbredd i dagsläget beror på att det generellt sett är i CAD-modeller av artiklar och komponenter 
och i produkten som gränssnitten i dagsläget kan spåras och ses. 
 
För Scanias del hör förutveckling på helbilsnivå, layoutmöten och de temporärt nedlagda 
gränssnittsmötena till kategorin strukturerad muntlig kommunikation. Dokumentationen från 
dessa forum är till viss del bristfällig och inte tillgänglig på ett önskvärt sätt för samtliga 
intressenter. Gränssnittsmötena bör återinföras eftersom de var mycket uppskattade när de 
bedrevs. Något som vore önskvärt vid ett sådant återupptagande är att ha en tydligare koppling 
till de olika layoutmöten som bedrivs parallellt, samt att dokumentera mötena på ett sätt som gör 
informationen lättare att spåra och dela.   
 
Det är viktigt att påpeka att skriftlig dokumentation måste struktureras och arbetas med på ett 
sådant sätt att nivån på och mängden av dylik information är välbalanserad. Att skriva ner allt 
som sägs och beslutas löser i sig inga problem, utan det gäller att rätt saker dokumenteras och 
sedan versionshanteras och görs tillgänglig för dem som har intresse av den. Att hålla 
dokumentationen uppdaterad är något som är av stor vikt, eftersom felaktig information i många 
fall kan vara värre än ingen information alls. Dokumentationen skall uppmuntra till dialog och 
hjälpa till att hitta rätt person att kontakta, för att på så vis tillgängliggöra kunskap för alla som 
har intresse av den.  
 

7.4.6 Tidig delning av data 
Delning av data är viktig i ett tidigt stadium för att effektivisera produktutvecklingen. Detta kan 
göras på Scania med hjälp av bland annat Catia och GEO. Analysen ger dock att den tidiga 
delningen av information inte fungerar helt önskvärt på Scania. En del konstruktörer är dåliga på 
att publicera sina detaljer och förändringar tidigt. De håller på informationen tills de känner sig 
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nöjda med vad de tagit fram. Andra anser att så som systemet är uppbyggt så krävs det vetskap 
om hur konstruktionen ska se ut innan ett ECO kan skrivas. De identifierade orsakerna till dessa 
problem är två: förståelse av tidig publicering finns inte i full utsträckning hos konstruktörerna, 
samt att de möjligheter som IT-systemen och arbetssätten erbjuder inte nått ut till konstruktörerna 
i sin helhet. Om de två nedan beskrivna lösningsförslagen åstadkoms i organisationen så tros 
mycket av problematiken lösas. Ett sätt att uppnå dessa förbättringar är genom att möjliggöra och 
etablera ett gott samarbete och en bra kommunikationen mellan konstruktörer och de som 
utvecklar processer och stöd för verksamheten.  
 

• Att lyckas sprida den metod som beskrivs i kapitel 4.2.3 som beskriver hur konstruktioner 
kan publiceras tidigt utan ECO. 

 
• Att få konstruktörerna att förstå vinningen med att tidigt dela data mellan varandra är en 

viktig parameter för att få detta arbete att fungera optimalt. Om Scania lyckas få sina 
konstruktörer att inse att var och en sitter med en unik och nödvändig artikel för att få 
konstruktionen fulländad och att de för att få en optimal slutprodukt måste samverka med 
varandra på bästa möjliga sätt och så tidigt som möjligt.  

 
Problemet med att kunna publicera artiklar tidigt i GEO beror till viss del på att det krävs tidig 
vetskap om exakt hur många olika artikelnummer som kommer att behövas. Detta problem kan 
lösas med hjälp av integrationen av Catia V5 och Enovia VPLM där konstruktören kan bygga sin 
egen preliminära struktur direkt i Enovia VPLM.  
 

7.4.7 Projektstyrning 
Genom att specificera och tydliggöra gränssnitt skulle en del av problemen med otydlighet kring 
projektens mål och otillräckliga angränsningar kunna övervinnas. Att det i projekten är otydligt 
vilka varianter som är tänkta att påverkas av en konstruktion innebär svårigheter för 
konstruktören och kan leda till att onödiga artiklar genereras. Genom att tydligt avgränsa projekts 
omfattning mot väldefinierade gränssnitt skulle arbetet kunna brytas ner och utföras mot tydligare 
ramar. Att utnyttja gränssnitt på detta sätt är något som inom teori på området inte framhålls, men 
som kan sägas ha en koppling till möjligheten att utveckla lösningar vilka har ett svagt externt 
beroende. Genom att möjliggöra avgränsningar av projekt mot specificerade gränssnitt kan 
tidsåtgång och kostnadsanalyser på ett lättare sätt kalkyleras. 
 

7.5 Implementering av gränssnittsarbete 
Vid införandet och det tidiga arbetet med att beskriva och definiera gränssnitt har en del idéer 
diskuterats fram under dels workshoptillfällena och dels intervjuerna och de riktade samtalen. För 
att få en god förankring i Scanias verksamhet är det viktigt att gränssnittsarbetet börjar i liten 
skala och sedan utarbetas i takt med efterfråga och insikten av nytta. Det är viktigt att arbetet får 
ordentligt fäste och att inblandade ser en nytta och vinning med arbetet och att det inte bara blir 
administrativt arbete och en belastning. För att det ska finns en nytta med en 
gränssnitsbeskrivning krävs att minst två personer använder sig av det och att det kontinuerligt 
uppdateras och hålls aktuellt och relevant samt att det är enkelt att förstå och söka upp 
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informationen. För att möjliggöra att arbetet får ett ordentligt fäste i verksamheten och att det 
följs upp krävs att ledningen och nyckelpersoner står bakom och stöttar implementeringen. 
 
Ska gränssnitten standardiseras eller specificeras är en ständigt återkommande fråga. Resultaten 
visar på ett en standardisering av gränssnitt kan vara till belastning i vissa fall och att det kan 
hämma utveckling och optimering av konstruktioner. Kockums arbetar med att definiera vissa 
viktiga gränssnitt i ett tidigt skede och sedan definiera mindre gränssnitt senare i projektet. På 
Scania skulle detta kunna appliceras genom att tidigt beskriva de gränssnitt som sitter mellan 
huvudkomponenter och i största möjliga mån hålla de konstanta i tiden. Efter det skulle de 
mindre gränssnitten beskrivas men hållas mer dynamiska för att kunna korrigeras vid behov. 
Förslag har även uppkommit om att ha vissa specifika gränssnitt knutna till ett visst 
lastbilssegment. Detta skulle kunna resultera i att en artikel har ett visst definierat gränssnitt mot 
Longhaulage bilar och ett annat gränssnitt mot Constructionbilar.  
 

7.6 Kompetensutveckling 
För att kunna driva ett integrerat produktutvecklingsprojekt förespråkar teorin (Gustavsson, 1991) 
att en helhetssyn ska finnas samt att arbetet bedrivs tvärfunktionellt. Detta är två faktorer som 
under intervjustudien uppkommit och de beskrivs som viktiga och utvecklingsbara. Att veta vem 
som gör vad och vem som ansvarar för vad anses ibland vara oklart och är ett tidsödande arbete 
att ta reda på. Detta problem kan ha många orsaker och en respondent beskriver 
karriärutvecklingen, där fokus i stor mån ligger på att utbilda specialister istället för att även 
premiera generalister, på Scania som en bidragande orsak.  
 
En lösning på detta problem är att på ett strukturerat sätt rotera personal inom företaget. Detta blir 
även grunden för det tvärfunktionella arbetet och möjliggör även att Scania lättare kan behålla 
och utbilda nya nyckelpersoner inom organisationen.   
 
Generalister är viktiga i besluts och förändringsfasen av ett gränssnitt. Det har under studien 
uppkommit problem om hur ett gränssnitt ska ändras och vilka som bör informeras om 
gränssnittsförändringen samt vad och hur förändringen påverkar övriga artiklar och komponenter. 
Generalister som har en bra överblick av hur fordonet fungerar skulle då, på ett bättre sätt än en 
specialist, kunna inse vad förändringen kan få för konsekvenser på hela fordonet.   
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8 Slutsatser och rekommendationer 

 

Under denna rubrik presenteras slutsatser och rekommendationer baserade på 
analysen. 

 

8.1 Slutsatser 
• Gränssnitten finns  

Gränssnitten existerar i dagsläget och en del gränssnitt är även beskrivna och ”kända” 
inom verksamheten, dessa är dock väldigt få. Det som primärt saknas är att utnyttja att de 
finns och ta del av den information som gränssnitten innehåller.   
 

• Begreppet gränssnitt är tvetydigt 
Det finns en stor risk till missförstånd vid diskussioner gällande gränssnitt i dagsläget då 
ordet inte har en ordentlig definition. Scanias tre kategorier som beskrivs i 
”Modularisering, ett sätt att tänka” är heller inte heltäckande.  

 
• Det finns inget enhetligt, strukturerat och utbrett arbete fokuserat på gränssnitt på 

Scania i dagsläget.  
Ett enhetligt arbetssätt som fokuserar på att utnyttja gränssnitten för att optimera 
utvecklingsprocessen är inget som i dagsläget finns på Scania.  Det bedrivs dock en del 
arbete på olika fronter, exempelvis vid förutvckling på helbilsnivå, där gränssnitten står i 
fokus.  

 
• Det finns en efterfrågan och ett behov av att definiera, hantera och dela gränssnitt. 

Det finns en önskan inom utvecklingsavdelningen att mer aktivt arbete med gränssnitten 
för att korta utvecklingstider och säkerställa funktionalitet hos konstruktioner. Många av 
de upplevda problem som finns i dagsläget skulle med ett rätt utfört arbete med gränssnitt 
i fokus kunna avhjälpas. 

 
• Det finns en potential i att utveckla ett arbete som syftar till att definiera, hantera 

och dela gränssnitt vid utvecklingsarbete. 
Genom att ta fram arbetssätt och stöd för att hantera och utnyttja gränssnitt vid 
produktutveckling finns en potentiell vinning. Gränssnitt är viktiga och kan inte ignoreras 
och förväntas lösa sig själva. Med en alltmer komplex produkt med ökande krav på sig 
kommer det att vara avgörande att kunna hantera och utnyttja gränssnitt för att i 
fortsättningen bedriva det modulariserade arbetssätt som Scania gjort sig känt för och är 
en viktig framgångsfaktor. 

 
• Visualisera gränssnitt 

För att förståelsen för arbetet med gränssnitt ska vara enkelt bör gränssnitten kunna visas 
upp visuellt.  
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• GEO, en bra grund 
GEO är en bra första injektion av gränssnittsarbete och då framförallt på de geometriska 
gränssnitten. En vidare utveckling av GEO och övergången till Catia V5 och Enovia 
kommer att ge bättre förutsättningar för att utveckla att mer strukturerat arbetssätt med 
gränssnitt och kunna ta nytta av den information som finns i gränssnitten.  
 

8.2 Rekommendationer 
• Identifiera och definiera gränssnittsbegrepp 

En vidare undersökning av vilka begrepp som används i dagsläget och vilka som 
verkligen behövs för att kunna kommunicera gränssnitt är en nödvändig grund för ett 
fortsatt gränssnittsarbete. De tre dimensionerna av gränssnitt som presenteras i kapitel 
7.2.1 behöver brytas ner ytterligare för att möjliggöra ett entydigt och rikt språk som 
täcker in alla de aspekter som måste beaktas när gränssnitt kommuniceras. 
Begreppsmodelleringen av gränssnittsbegrepp bör utföras i samband med en vidare 
begreppsmodellering, där fokus bör vara större än att enbart definiera begrepp med 
anknytning till gränssnitt.   

 
• Utarbeta en tydlig metodik för hur gränssnitt och information kopplad till dem skall 

hanteras 
För att kunna arbeta aktivt med gränssnitt och gränsytor krävs det att identiteter för dessa 
tas fram. Att utreda ansvarsfrågan är något som är av stor vikt om specifik 
gränssnittsinformation skall börja arbetas fram. Att utarbeta ett arbetssätt som är 
kompatibelt med både gul-pil och grön-pil är viktigt för att möjliggöra utnyttjandet av 
information framtagen vid förutveckling.  

 
• Ta fram stöd för att möjliggöra hantering av gränssnitt och gränsytor i CAD 

Parallellt med utarbetandet av arbetssätt måste även stöd för dessa arbetssätt utvecklas i 
IT-systemen. Gränssnitten och gränsytorna måste göras sök- och spårbara, för att 
möjliggöra ett aktivt nyttjande och medge ändringshanteringar av dem.    

 
• Identifiera lämpliga gränssnitt för att testa och utvärdera ovanstående punkter 

För att kunna driva ovanstående punkter krävs att det går att påvisa nytta med arbetet. För 
att entydigt kunna peka på vilken nytta ett aktivt gränssnittsarbete skulle ge krävs reella 
exempel. Genom att identifiera något eller några begränsade och ändringsintensiva 
områden med stor varians av artiklar och där utföra försök med ett arbete med tydligare 
fokus på gränssnitten skulle en utvärdering av arbetet kunna utföras. En lämplig tidpunkt 
att utvärdera ett dylikt arbetssätt är när det underlag som genererats vid förutveckling på 
helbilsnivå skall realiseras av enskilda konstruktörer.    
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8.3 Avslutande kommentarer 

 
 

Under detta arbete har en hel del intressanta frågor och synpunkter påträffats men 
som ligger utanför detta arbetes avgränsningar. Dessa anses trots det viktiga och 
bör omnämnas i arbetet och förhoppningsvis kunna vara en injektion till ett fortsatt 
arbete på Scania. 

• Interaktion mellan mjukvara och mekanik. 
Uppfattningen finns att många av de problem som det arbetas med på mekaniksidan idag kan 
lösas på samma sätt som mjukvarusidan har löst sina likartade problem och vise versa. Likväl 
finns osynliga murar mellan dessa organ och intresset för att riva dessa murar och förbättra 
samarbetet däremellan bör vara större. Ett sådant samarbete tros kunna utveckla Scania, på 
samma sätt som man lär av andra företag. Interaktionen mjukvara – mekanik är förmodligen 
bara ett exempel av flera. Ett stort företag som Scania bör på ett bättre sätt kunna utnyttja sin 
storlek och all sin expertis, inte bara på respektive avdelning utan på hela företaget. Det skulle 
vara intressant att genom ett framtida examensarbete lyfta fram frågan och undersöka 
möjligheterna.  

 
• Systems engineering 
Detta arbete berör området systems engineering till viss del men det tros finnas en potential i 
att utveckla detta tankesätt än mer och även i gränssnitten fokusera mer på dess funktioner 
och krav. Att utveckla IT-stödet så att det exempelvis finns möjlighet att läsa upp olika 
system och funktionella samband skulle vara till nytta för verksamheten. Hur sådana IT-
verktyg ska arbetas fram samt hur möjligheter till ett bredare funktionsfokuserat arbetssätt är, 
skulle vara intressant att fördjupa sig i.   
 
• Scanias utbildningar. 

o Under detta arbete har en del utbildningar genomgåtts. Dessa har varit lärorika och 
välplanerade, dock finns det utvecklingsmöjligheter. Som ny skulle en tydligare 
koppling mellan de olika utbildningarna vara eftersträvansvärd. Exempelvis skulle 
utbildningar gällande Scanias IT-system kunna integreras mer för att ge en bättre 
förståelse för hur systemen samverkar och används i det dagliga arbetet.  

 
o Catia V5 kursen som vi gick, arrangerad av Xdin, bör ha ett tydligare Scaniafokus. 

En bra förståelse för hur Catia V5 fungerade samt hur programmet generellt kan 
användas gavs genom kursen. Det som inte alls framgick under kursen, men som 
är viktigt, är hur Scania har tänkt arbete med Catia, hur artiklar ska positioneras 
osv. Scania kanske bör ta fram en egen kurs i Catia V5 istället för att köpa in ett 
färdigt och generellt koncept. 
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Bilaga 1. Intervjuguide för intervjustudien 
 

Intervjuguide – Gränssnitt 
 
Insamlat material från denna intervju kommer ENDAST att behandlas av intervjuarna och 
kommer INTE kunna kopplas till respektive respondent. Intervjun är en del av ett examensarbete 
som utförs på Scania, vilket behandlar definition, hantering och spridning av information 
beträffande gränssnitt. 
 
 
Vilken bakgrund har du utanför Scania? 
 
Vilken bakgrund har du inom Scania? 
 
Vad innebär din nuvarande befattning? 
 
 
Modularisering är viktigt för Scania och väldefinierade gränssnitt är en grundpelare inom 
modularisering! 
 
Vad är ett gränssnitt för dig? 
 

Vilka olika sorters gränssnitt anser du att det finns på Scania? 
 
Vad är de signifikanta skillnaderna mellan dessa gränssnitt för dig? 

 
Vilka anser du vara de viktigaste gränssnitten? 

 
På vilket sätt kommer du i kontakt med gränssnitt på Scania och varför? 
 

Hur påverkas ditt arbete av gränssnitt? 
 
Vilken information kring gränssnitt skulle vara värdefull för dig i ditt arbete? 

 
På vilket sätt skulle bättre definierade/dokumenterade/sökbara gränssnitt underlätta 
ditt arbete? 

 
Hur skulle du vilja ha denna information presenterad? 

 
Vad skulle du kunna göra i ditt arbete för att förbättra hanteringen och öka spridningen av 
gränssnittsinformation? 
 
 
Tidigt delad och lättåtkomlig data är viktigt för en effektiv produktutveckling!  
 
Var beskrivs gränssnitt idag? 

 A



~Bilaga~ 

 
 Hur fungerar det?  
 
 Hur tror du det skulle kunna fungera? 
 
 Vilka anser du vara de vanligaste gränssnitsrelaterade problemen? 
 
Hur tror du att gränssnitt skulle kunna göras sök- och spårbara? 
 

Bör gränssnitt hanteras i Spectra/GEO? 
  
  Hur tror du att detta skulle kunna se ut? 
 
Vem anser du ”äger” och vårdar gränssnitten? 
 
 
”Kunskapen sitter i väggarna” 
 
Hur har arbetet kring gränssnitt sett ut historiskt på Scania? 
 
Hur ser arbetet kring gränssnitt ut idag på Scania? 
 
Hur skulle du vilja att arbete kring gränssnitt skulle se ut? 
 
 
Har du förslag på ytterligare personer som du tror kan vara intressanta för oss att kontakta? 
 
Finns det något ytterligare du skulle vilja tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
 
Finns det något område som vi inte diskuterat som kan tänkas vara till nytta för oss.  

 B
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Bilaga 2. Intervjuguide för referensstudien 
 

Intervjuguide Kockums 
Karlskrona 2007-10-31 

 
• Vad innebär begreppet gränssnitt på Kockums? 
 

o Vilka olika gränssnitt finns definierade? 
 
o Vilka är de viktigaste gränssnitten och varför? 

 
• Var och hur finns gränssnitten dokumenterade och beskrivna? 
 
• Hur utnyttjas gränssnitten i utvecklingsarbetet? 
 
• Hur säkerställs det att gränssnitten inte ofrivilligt påverkas? 
 

o Vem äger och vårdar gränssnitten? 
 
• Hur genomförs gränssnittsförändringar? 

  

 C



~Bilaga~ 

 D

Bilaga 3. Kategorisering av gränssnittsbegrepp  
 
 
 

 

Kontaktgränssnitt • Infästningsgränssnitt  
• Kontaktgränssnitt  

Scanias definierade 
kategorier av gränssnitt 

• Systemgränssnitt  • Fysiska gränssnitt  

Utrymmesgränssnitt • Gränssnitt som inte möter 
varandra utan bara ska ha 
frigång  

• Utrymmesrelaterade 
gränssnitt  

• Utrymmes-
/Volymgränssnitt  

 

• Mekaniska gränssnitt  
• Geometriska gränssnitt  
• Motorläge och 

svänghjulskåpans läge är 
två större fasta gränssnitt 

• Monteringsgränssnitt 

• Gränssnitt mellan 
huvudkomponenter 

 

Informationsgränssnitt • Informationsgränssnitt  
• Elektroniska gränssnitt  

Kategorier av gränssnitt 
som inte direkt kan 
härledas till Scanias 
definierade kategorier 

• Användargränssnitt 
• Funktionsgränssnitt  
• Gränssnitt som levererar elektriska signaler eller andra flöden  
• Egenskapsgränssnitt 
• Osynliga gränssnitt: media, kylvätska, el, luft, bränsle, värme, olja  
• Gränssnitt som utgörs av rinnande media  
• Scaniagränssnitt  
• Gränssnitt mellan grupper och ansvarsområden  
• Externa gränssnitt, t ex när chassi möter motor 
• Interna gränssnitt inom hytten  
• Interna gränssnitt inom motorn  
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