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Sammanfattning 
Detta examensarbete innehåller en kartläggning av Scanias arbete med digital dynamisk 

geometrisäkring samt ett förslag på hur arbetet kan utvecklas. 

Kartläggningen skapar en översiktlig bild av hur dagens arbete utförs och beskriver de 

ingående delmomenten. Observationer av hur arbetet utförs har gjorts och dokumenterats 

och samtal med berörda personer på Scania har skapat förståelse för behovet av ett bättre 

och mer utvecklat arbetssätt. 

Scania vill bli bättre på digital dynamisk geometrisäkring för att kunna minska den idag 

relativt stora verksamheten med fysisk provning av prototypartiklar och färdiga bilar. Ett 

förslag till ett nytt arbetssätt har tagits fram och förutsättningar för detta har undersökts på 

företaget. Förslaget bygger på ett ökat samarbete mellan grupper med olika 

ansvarsområden kopplade till vilka krav som ställs på lastbilen. Utöver den rent 

organisatoriska delen innefattar det även mer handgripliga förslag på fortsatt arbete som 

bland annat behöver ett underlag i form av trovärdiga simuleringsmodeller. 

En jämförelse mellan resultaten från dagens simulering och fysisk provning har 

genomförts och resultatet visar att vidare arbete med förbättring av de digitala modellerna 

krävs innan det nya arbetssättet kan anammas tillfullo.
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Abstract 
This master thesis includes a mapping of Scania’s digital dynamic geometry assurance 

work and a suggestion on how to improve it. 

The mapping shows an overview of today’s working method and describes the included 

subsections. Observations of how today’s work is carried out have been done and 

documented and discussions with concerned people at Scania have built up understanding 

of the need of a better and more evolved working method. 

Scania want to get better at digital dynamic geometry assurance to be able to reduce the 

relatively big activity with physical testing of prototype articles and finished trucks. A 

suggestion for a new working method has been produced and the prerequisites for this 

method have been investigated at Scania. The suggestion is based on increased 

cooperation between groups with different responsibilities related to the demands placed 

on the truck. In addition to the purely organizational part, it also includes more hands-on 

suggestions for further work that among other things need a good foundation of 

trustworthy simulation models. 

A comparison of the results from today’s simulations and physical testing have showed 

that further work with improving the digital models is required to be able to adopt the 

new working method fully.
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1. Inledning 
Kapitlet syftar till att beskriva bakgrunden och sätta in läsaren i problemställningen. Syfte 

och avgränsningar klarläggs och examensarbetet ges ett överblickande sammanhang. 

Kapitlet avslutas med en rapportindelning. 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
Scania är, som lastbilstillverkare, kanske mest känd för sitt modulära produktsystem. Med 

en begränsad mängd huvudkomponenter skräddarsys lastbilarna efter varje kunds 

enskilda behov (Scania & Samarbetande konsulter AB, 2010). Modulariseringen har visat 

många fördelar och stor flexibilitet, men det krävs en stor mängd bakomliggande arbete 

för att hålla ihop bygglådan när konkurrensen hårdnar.  

En viktig del vid modularisering är att alla komponentserier är kompatibla med varandra. 

Stora grupper jobbar varje dag med hur det kan säkerställas att nykonstruerade eller 

uppdaterade komponenter passar i det befintliga modulsystemet. Det mest påtagliga 

kravet är såklart att komponenternas kontaktytor och fästen måste passa ihop, men lika 

viktigt är att alla komponenter får plats på lastbilen. Arbetet med detta kallas på Scania 

för geometrisäkring, det vill säga komponenternas geometriska utrymme säkras. 

Scania har idag en fungerande metod för att geometrisäkra en nominell CAD-modell av 

sina lastbilar, även om genomförandet ständigt förbättras. De som arbetar med detta har 

också sett att det inte räcker med nominell geometrisäkring eftersom rambalkar, fästen 

och övriga komponenter har dynamiska rörelser och elastiska deformationer vid drift. 

Dessa rörelser (och deformationer) kan leda till att komponenter slår ihop eller skaver 

mot varandra i sådan utsträckning att de skadas allvarligt. I dagsläget utförs nästan all 

dynamisk geometrisäkring genom testkörningar med fysiska produkter och/eller 

prototyper. Detta anses vara både kostsamt och tidskrävande och därför eftersöks nu ett 

nytt arbetssätt. 

Försök att visualisera rörelserna i CAD-miljön har också gjorts. Med rambalkarna på 

lastbilen som referenspunkt har komponenters rörelser mätts upp vid körning på ojämnt 

underlag. Av samma komponentkonfiguration byggs en kinematikmodell i CAD och 

maxgränser för rörelseutslag fastställs med hjälp av insamlad mätdata. Denna 

kinematikmodell används sedan för att producera svepvolymer som visuellt representerar 

komponenternas arbetsvolym. Det har dock visat sig att dessa modeller är för 

generaliserade. För det första beter sig inte komponenterna på lastbilen som stela kroppar. 

Dessutom är rambalkarnas deformation (böjning och vridning) för stor för att försummas. 

Resultatet blir att modellerna och verkligheten stämmer dåligt överrens. Ett nytt, 

pålitligare, digitalt arbetssätt efterfrågas. 
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1.2. Syfte 
Examensarbetet ska utreda möjligheten att visualisera komponenters dynamiska rörelser 

för att underlätta konstruktörernas arbete med att anpassa sina konstruktioner till 

omgivningen. Målet är att finna en metod för att tidigarelägga så stor del som möjligt av 

den dynamiska geometrisäkringen; från dagens fysiska tester med tillverkade prototyper, 

till ett digitaliserat prov som kan genomföras redan i konceptutvecklingsfasen. Detta för 

att korta ner den långa utvecklingstiden, och minska de enorma kostnader, som är 

förknippade med att göra många designändringar sent i projekten då de i regel innefattar 

bland annat kostsamma prototyper.  

Förhoppningen är att leda fram till ett verktyg med större tillförlitlighet. Ett verktyg vars 

utfall kommer närmare verkligheten; resultaten från körningarna på provbanan. 

En vision är ett system där alla komponenters dynamiska rörelser i en hel lastbil simuleras 

utifrån given indata. Simuleringen kan spelas fram och tillbaka genom att dra ett reglage 

längs en tidslinje, och vara så välutvecklad att den kan ersätta dagens fysiska 

provkörningar. 

1.3. Avgränsningar 
Examensarbetet ska kartlägga dagens arbetssätt samt sammanställa behovsbilden för ett 

nytt arbetssätt. Examensarbetet ska söka fram befintliga lösningar och programvaror för 

att visualisera dynamiska och flexibla kroppars rörelser i ett sammanhang lämpligt för 

geometrisäkring. 

Test av programvara ska så långt det är möjligt ske i Scanias testmiljö för att möjliggöra 

användandet av testlicenser samt att det färdiga examensarbetet ska kunna publiceras i sin 

helhet (inte innehålla, för Scania, känsligt material). Eventuella programtester begränsas 

till att inte innehålla fler komponenter än att metoden kan verifieras, för att så långt det är 

möjligt förkorta eventuella ledtider. 

Fokus kommer ligga på metod och arbetssätt och inte djupdyka i bakomliggande 

teknik/teori som dessa metoder och arbetssätt bygger på. 

Examensarbetet begränsar sig till att endast studera geometrisäkringsarbetet kopplat till 

gruppen RTLI – Geometry assurance and testing trots att det finns fler grupper på Scania 

vars arbete innefattar geometrisäkring. 

1.4. Examensarbetets omgivning 
Under inledande samtal med personer på Scania målades snabbt en schematisk bild upp 

av hur examensarbetet lokaliserades i verksamheten. 

Ett digitalt arbetssätt för utvärdering och analys av dynamiska rörelser kräver 

välutvecklade digitala modeller av lastbilens komponenter, vilket beräkningsgrupper 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService%3Dinline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=161688&docname=Home
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handskas med dagligen. Därför bör lämplig beräkningsgrupp involveras i arbetet för 

framtagande av digitala modeller.  

För att veta hur modeller av bland annat vägbanan ska se ut kopplas även grupper med 

egenskapsansvar och kundkontakt in för att hjälpa till att definiera krav, eller indata, för 

modellerna. 

För att säkerställa det digitala arbetssättets riktighet bör resultat från simulering och fysisk 

provning konvergera innan det anammas till fullo. Indata till de digitala modellerna är 

således, till en början, även resultat från fysisk provning. 

När väl underbyggda modeller av god kvalitet tagits fram kan de utvärderas med 

framtaget arbetssätt och sedan analyseras av gruppen som redan i dagsläget jobbar med 

dynamisk geometrisäkring. En förenklad schematisk bild på detta återfinns i Figur 1 och 

detta samband återkommer i utförligare version senare i rapporten. 

 

Figur 1 - Examensarbetets omgivning 

1.5. Rapportindelning 
Kapitel 2 – Metod 

Kapitlet beskriver övergripande metodval, praktiskt tillvägagångssätt och innehåller 

dessutom en diskussion kring valda källor. 

Kapitel 3 – Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivningen introducerar läsaren till förhållanden och förutsättningar som 

råder på Scania. Kapitlet kompletteras med viss teori för djupare förståelse. 

Kapitel 4 – Kartläggning av dagens arbetssätt 

En övergripande studie av dagens arbete med dynamisk geometrisäkring. Bygger på en 

empirisk undersökning av verksamheten. 

Kapitel 5 – Nulägesanalys 

Nulägesanalysen innehåller en klargörelse av kundbehovet, det vill säga vad som saknas 

eller är otillräckligt i dagens arbetssätt. Dessutom behandlas en utvärdering av hur väl 

resultat från fysisk provning och simuleringsberäkningar stämmer överens i dagsläget.  
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Kapitel 6 – Förslag till nytt arbetssätt 

I kapitlet beskrivs ett förslag på informationsflöde och arbetssätt för vidareutveckling av 

digital dynamisk geometrisäkring. Två användbara programvaror beskrivs kortfattat. 

Kapitel 7 – Diskussion 

Kapitlet innehåller diskussioner kring rapportens innehåll samt rekommendationer om 

fortsatt arbete inom området. 

Kapitel 8 - Slutsatser 

Kapitlet innehåller de slutsatser som framkommit under arbetets gång.
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2. Metod  
Kapitlet beskriver övergripande metodval, praktiskt tillvägagångssätt och innehåller 

dessutom en diskussion kring valda källor. 

2.1. Valda metoder 
Rapporten innehåller en empirisk kartläggning av dagens arbete med dynamisk 

geometrisäkring på Scanias lastbilsutveckling. Som insamlingsmetoder har valts 

ostrukturerad intervju, semistrukturerad intervju, samtal och observationer av olika 

deltagandegrad. Den insamlade datan kompletteras med teorier från en litteraturstudie av 

relevant litteratur som uppsökts på bibliotek, i den webbaserade databasen Scopus 

(http://www.scopus.com) samt internt på Scania. 

Examensarbetet ses som en form av produktutveckling, eftersom det befintliga 

arbetssättet önskas ersättas med något bättre. För att lyckas med detta har tankarna kring 

funktionellt konceptarbete som Burenius och Lindstedt (2003) skriver om i sin bok ”The 

Value Model” legat till grund. Framförallt att en kartläggning av befintlig produkt (i detta 

fall arbetssätt) är avgörande för möjligheten att ta fram något bättre samt att kundbehoven 

måste tydliggöras för att veta om det nya arbetssättet faktiskt blir bättre och uppfyller 

behoven. 

2.2. Praktiskt tillvägagångssätt 
En stor del av innehållet i rapporten är resultatet av en empirisk kartläggning av de 

arbetsmoment som på Scania kallas för dynamisk geometrisäkring. Mycket tid lades i 

början av arbetet på inledande samtal och ostrukturerade intervjuer av orienterande natur 

för att skapa förståelse för fortsatt arbete och fokus för examensarbetet samt en 

uppfattning om bakomliggande utmaningar. Denna inledande fas knöt även viktiga 

kontakter för vidare diskussioner och observationer under arbetets gång. 

För att värna om Scanias intressen i detta examensarbete tillsattes en styrgrupp som vid 

regelbundna avstämningar bollade idéer samt gav kritik och input för att driva arbetet 

framåt i en för Scania gynnsam riktning. 

För kartläggningen av arbetssätt har observationer kompletterat med semistrukturerade 

intervjuer varit den valda metoden för datainsamling. Observationerna har handlat om allt 

ifrån deltagande till passiv observation beroende på vad som studerats och vad som 

förefallit lämpligt. Observationen av fysiskt prov var den mest deltagande då lastbilen 

endast har plats för två personer och provutförandet krävde två personer medan 

observation av enveloper var en helt passiv observation där framtagandet av modellerna 

enbart bevittnades. Efter genomförd observation bokades vid behov extra tillfällen för 

möjlighet till kompletterande frågor under en semistrukturerad intervju. 

http://www.scopus.com/
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För att få stöd i argument kring arbetssätt och metoder genomfördes en litteraturstudie, 

”…en hjälp för att kartlägga existerande kunskap inom området…” (Björklund & 

Paulsson, 2003, ss. 69-70), baserad på böcker som uppsökts på bibliotek och artiklar 

sökta via den webbaserade databasen Scopus. För beskrivande bilder, information kring 

arbetssätt och tidigare utförda arbeten uppsöktes tekniska rapporter och dokument internt 

på Scania. Vid litteraturstudier är det viktigt att tänka på att tidigare dokumenterad 

information kan vara vinklad och att det inte alltid framgår i vilket syfte informationen 

tagits fram (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.3. Källkritik 
Många referenser har koppling till Scania, men de har främst använts till bildkällor, 

beskrivningar av verksamhet samt resultat från tidigare utförda arbeten på Scania. Det rör 

sig om redan genomförda examensarbeten och tekniska rapporter från tidigare utförda 

prov. Dessa källor anses vara relevant på sådant sätt att de beskriver Scanias 

ställningstagande till det innehåll som avhandlas. Källornas kvalitet har säkerställts 

genom att alla dokument granskas och godkänns av behöriga personer på Scania innan de 

arkiveras. 

Hallberg (2013) är visserligen baserad på studenter i utbildningsmiljö, men resultaten 

anses ändå applicerbara i verksamheten. Arbete med utveckling och produktframtagning 

är hela tiden en lärande process. 

De tryckta källor som används är dels tre böcker om produktutveckling som är relativt 

välkända och tidigare har använts som referenser till liknande arbeten. I övrigt är det 

några tryckta källor publicerade av olika universitet som bör ha granskats kritiskt av 

universitetet innan publicering och innehållet bör således vara objektivt och faktamässigt 

korrekt. 

Artiklarna som används har hämtats från relevanta journaler som berör området som 

studerats (Int. J. Automotive Technology and Management och Journal of Product 

Innovation Management).
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3. Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsbeskrivningen introducerar läsaren till förhållanden och förutsättningar som 

råder på Scania. Kapitlet kompletteras med viss teori för djupare förståelse. 

3.1. Förutsättningar 
På Scania finns idag diverse stödfunktioner för konstruktörer i deras dagliga arbete. En 

central roll har det gemensamma geometribiblioteket GEO där konstruktörerna i det 

löpande arbetet publicerar sina geometrier (mer om GEO i avsnitt 3.2). Detta gör att alla 

på Scania hela tiden kan se den senaste versionen av respektive artikel. 

För ett företag med plattformar där ett bestämt antal modeller byggs, och där kunden 

sedan får välja den som passar bäst, räcker kanske ett liknande system, för då finns bara 

en version av respektive komponents omgivning. På Scania däremot, som världsledande 

lastbilstillverkare med modularisering som signum, är det inte bara närliggande 

komponenters olika prestandavariationer som kan variera omgivningen. Även det faktum 

att många komponenter kan placeras på olika ställen på lastbilen utifrån strukturella krav 

eller kundens önskemål leder till att omgivningen för en enskild komponent ser väldigt 

olika ut på olika lastbilar.  

 

Figur 2 - Några av trycktankarnas möjliga placeringar (Pettersson, 2012, s. 57) 

Omgivningen kan till exempel se olika ut för att en komponent kan placeras på många 

olika ställen på lastbilen som ses i Figur 2. Omgivningen kan också variera i det 

avseendet att komponenten används i både lastbilar och bussar, ett sådant exempel är 

motorn. På en lastbil sitter motorn i färdriktningen men på vissa bussar är den vriden 90 

grader. I Figur 3 ses hur en motor omges av flera olika omgivningar, i det här fallet 

chassiet från en buss med motorn i färdriktningen (K-buss), en buss som har motorn 

vriden 90 grader (N-buss) samt golv, tak och bakvägg från en lastbilshytt. 
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Figur 3 - En motor med tre olika omgivningar (Muntlig referens 1, se Bilaga 2) 

För att hålla samman bygglådan används gränssnittsmodeller. En modell kan till exempel 

beskriva hur kontaktytorna mellan motor och växellåda ska se ut eller vilken information 

som ska delas mellan de olika styrdatorerna på en lastbil. Men på Scania tänker kanske de 

flesta på de modeller som kommer från gruppen som tillhandahåller gränssnitt för 

geometriska gränser mellan olika huvudkomponenter på en lastbil, RTLX (Brantefors & 

Gadman, 2007). Ett bra exempel på sådant gränssnitt är det som beskriver utrymmet för 

trailersvep (se Figur 4). 

 

Figur 4 - Trailersvepsgränssnitt 

Den här typen av grässnitt förenklar vardagen för konstruktörerna. Istället för att läsa in 

alla potentiella omgivningar till sin komponent kan konstruktören alltså fokusera på att 

hålla sig på sin sida av gränssnittsmodellen. Genom det här arbetssättet centreras ansvaret 

för viktiga gränssnitt till en arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift är att upprätthålla just 

dessa. Det gör att de som har bäst övergripande kunskap om lastbilarnas konstruktion och 

variation ansvarar för att tillhandahålla ett enkelt verktyg för dem som bara behöver 

fokusera på just sin komponent. 
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I dagsläget är dessa geometriska gränssnitt baserade på helt nominella CAD-modeller 

utan variationer eller deformationer, och med få och generaliserade (eller inga) toleranser 

och rörelser. För flera år sedan var detta inget problem eftersom antalet komponenter på 

en lastbil var förhållandevis lågt och det alltså fanns gott om utrymme. Nu behöver allt 

fler och ibland skrymmande komponenter få plats på lastbilen för att uppnå till exempel 

lagkrav på miljöpåverkan eller prestandakrav från kunderna. Detta leder till att 

packningstätheten ökar mer och mer, det vill säga utrymmet mellan komponenterna blir 

allt mindre. 

För att öka packningstätheten ytterligare, på ett kontrollerat sätt, behövs ett bättre 

arbetssätt som enkelt kan visualisera respektive komponents rörelser och deformationer. 

Antingen för att visa och övertyga konstruktörer eller ledningsgrupper om nödvändiga 

förändringar eller helt enkelt för större förståelse för utformningen av de geometriska 

gränssnitten. 

3.2. Geometrisäkring 
GEO är benämningen på Scanias centrala arbetssätt för GEOmetrisäkring. Det är i 

grunden ett PDM-system (Product Data Management) och idén bygger på att alla ska få 

del av allas arbete. Genom att dela data tidigt och kontrollerat är det lättare att öka 

produktkvaliteten och göra rätt saker rätt (Muntlig referens 1, se Bilaga 2). 

GEO används i många olika situationer av personer med väldigt olika roller på Scania, 

vilket visualiseras i Figur 5. Några exempel är: 

 Det möjliggör för konstruktörerna att konstruera sin komponent i den tänkta 

omgivningen och då lättare se hur han eller hon bör anpassa komponenten för att 

bättre passa in, uppfylla sin funktion och få plats. 

 När viktiga beslut gällande layout ska fattas på layoutmöten kan det aktuella 

området öppnas på datorn i konferensrummet och då visas alltid den senaste 

versionen.  

 Beräkningsgrupper hämtar data från GEO när de får i uppdrag att genomföra till 

exempel hållfasthetsberäkningar. 

 Grupper som jobbar med övergripande ansvar för layout gör interferensanalyser 

på den geometri som finns i GEO och tar vid kollision kontakt med de 

konstruktörer som gjort anspråk på samma utrymme. 

 När en ny komponent tagits fram görs digitala provmonteringar för att upptäcka 

eventuella monteringshinder/-svårigheter. Fördelarna med digital provmontering 

är många; det går både snabbare och är mycket billigare än att vänta på en 

beställning av en fysisk prototyp. Dessa provmonteringar utgår helt och hållet från 

informationen i GEO. 
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För att ett så viktigt verktyg ska fungera ordentligt krävs disciplin och att alla som 

använder och arbetar med det är införstådda i arbetssättet. För att det inte ska bli kaos i 

systemet är det enbart konstruktörerna som har rättighet att lägga till eller ändra 

information i GEO, men alla har möjlighet att läsa informationen. 

 

Figur 5 - Förklarande schematisk bild över Scanias geometriska arkiv, GEO-arkivet (Muntlig referens 1, se 

Bilaga 2) 

GEO består i grunden av tre olika programvaror som arbetar tillsammans. Catia V5, 

CAD-programmet som används på Scania fungerar som grafikinterface för 3D geometrier 

i GEO.  Enovia V5, PDM-systemet från Dassault står för delning och lagring av filer. 

Spectra, ett egenutvecklat stordatorbaserat program, håller ihop strukturen mellan alla 

komponenter, vilka kombinationer som är möjliga samt vilken komponent som ska sitta 

var på vilken konfiguration. Enovia och Spectra utgör det som ibland benämns ”GEO-

arkivet” (se Figur 6), eftersom det är dessa två program som fungerar som datalagrare 

medan Catia bara visualiserar informationen som hämtas från ”arkivet”. 
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Figur 6 - Förhållandet mellan GEO och GEO-arkivet (Muntlig referens 1, se Bilaga 2) 

3.3. Modularisering 
Vad modularisering innebär kan vara svårt att beskriva kortfattat, men Ulrich och 

Eppinger (2003) formulerar det bra. Enligt dem finns det två egenskaper som är 

utmärkande för en modulär produkt: 

 Varje del av produkten implementerar en eller ett fåtal funktioner i sin helhet 

 Samspelen mellan delarna i produkten är väldefinierade och är grundläggande för 

produktens primära funktioner 

Även Baldwin och Clark (2000) är inne på samma linje och skriver att ”En modul är en 

enhet vars strukturella element är starkt kopplade sinsemellan och relativt svagt kopplade 

till element i andra enheter. Uppenbarligen finns det grader av förbindelse, alltså finns 

grader av modularitet.” [Författarens översättning] (Baldwin & Clark, 2000, s. 63). 

För att visualisera dessa ”grader av modularitet” kan verktyget DSM användas. Det 

används för att analysera en produkts arkitektur, läs mer i Bilaga 1. 

Baldwin och Clark (2000) skriver att människan måste bryta ner ett komplext problem i 

mindre delproblem av lägre komplexitet för att förstå dem. Det är också det som är något 

av grundtanken med modularisering; Bryt ner produkten i mindre delprodukter (moduler) 

på ett sådant sätt att de är lättare att förstå (eller producera), eller enkelt uttryckt; uppfyller 

till exempel egenskaperna som Ulrich och Eppinger (2003) kommit fram till. Tack vare 

att modulerna implementerar sin funktion i sin helhet kan varje modul, var för sig, 

uppgraderas utan att påverka de andra modulerna (Shamsuzzoha et al., 2010). Det innehär 

också att samma komponent kan säljas i olika prestandasteg, beroende på vad kunden 

önskar (Scania & Samarbetande konsulter AB, 2010). Ett exempel återfinns i Figur 7, där 

det standardiserade gränssnittet på Scanias olika hyttak ringats in. 
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Figur 7 - Standardiserat gränssnitt (Scania & Samarbetande konsulter AB, 2010, s. 10) 

Shamsuzzoha et al. (2010) skriver om fördelar med modularisering men nämner även 

några begränsningar. Övergripande har de kommit fram till att modularisering är effektivt 

för att möta kundernas krav på anpassning och företagets önskemål om kort tid till 

marknaden. Men en modulär plattform är dyrare, svårare och tar längre tid att konstruera 

vilket leder till att de uppdateras väldigt sällan. Detta begränsar möjligheten att föra in 

innovation och ny teknologi i produkten (Shamsuzzoha et al., 2010). Scania ser istället 

fördelarna med standardiserade gränssnitt och att de ”lever över tiden” som de säger på 

Scania. Ett gränssnitt som kan användas och vara aktuellt under lång tid är ett bra 

gränssnitt. Som exempel bör nämnas gränssnittet för bladfjädringen som har levt kvar 

sedan lanseringen av 0-serien 1968 (Scania & Samarbetande konsulter AB, 2010). 

En risk som modularisering medför är att underleverantörer kan ta över en allt för stor del 

av tillverkningen och att kritisk kunskap och expertis därmed kan överföras till dem eller 

till konkurrenter (Shamsuzzoha et al., 2010). 

I Figur 8 kan vi se ytterligare ett exempel på Scanias modularisering. Det visar tydligt att 

med hjälp av modularisering kan en mycket stor variantflora hanteras med ett litet antal 

ingående artiklar. Av 28 artiklar byggs 68 olika varianter av ljuddämparen (Scania & 

Samarbetande konsulter AB, 2010), som med andra ord i det närmaste kan skräddarsys 

efter kundens behov och önskemål. Det får ändå ses som ett tecken på, som Baldwin och 

Clark (2000) säger, att modularisering i förlängningen leder till att allt komplexare 

produkter kan produceras. 
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Figur 8 - Modulariserad ljuddämpare (Scania & Samarbetande konsulter AB, 2010, s. 38) 

3.3.1. Modularisering historiskt på Scania 

Den tekniska utvecklingen på Scania, sedan omläggningen till fredsproduktion av 

lastbilar och bussar under 40-talet, har varit omfattande. Från en produktion på totalt 1015 

fordon första fredsåret efter andra världskriget (Tamme, 2009) till en produktion på 

80 108 fordon (lastbilar och bussar) år 2010 (Scania, 2013). 

En viktig del i denna framgångssaga är Scanias modulsystem som har sina rötter långt 

tillbaka i företagets historia. ”Redan då [under mellankrigsåren] diskuteras hur ett fåtal 

komponenter ska kunna sättas samman till olika typer av motorer, lastbilar, och bussar.” 

(Tamme, 2009, s. 94) Det var alltså väldigt tidigt som idén om ett modulsystem föddes på 

Scania, men det var först när 2-serien lanserades på slutet av 70-talet som 

modulariseringen satte fart på allvar. Det totala antalet artiklar bara på hytten minskade 

från 3900 artiklar till 1270 artiklar (som alltså användes till att bygga fyra olika hyttyper). 

En minskning på nästan 67 procent. Och det är just det, att hålla nere det totala antalet 

ingående artiklar som håller nere kostnaderna (Johannesson et al., 2004; Tamme, 2009).
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4. Kartläggning av dagens arbetssätt 
En övergripande studie av dagens arbete med dynamisk geometrisäkring. Bygger på en 

empirisk undersökning av verksamheten. 

4.1. Översikt 
Idag arbetar Scania med ett antal olika aktiviteter för att försöka bemästra 

komponenternas beteende och säkerställa det geometriska utrymmet på lastbilarna. Det 

görs i dagsläget många provkörningar på allmänna vägar med ett stort antal provlastbilar, 

som byggts enbart för att användas till provning. Den stora fördelen med detta är att 

lastbilarna testas i deras verkliga arbetsmiljö och de utsätts för precis det som kunderna 

ska använda dem till. Problemet är att det tar väldigt lång tid och tid är en bristvara när 

det gäller utveckling. För att snabba upp processen men ändå efterlikna verkligheten har 

Scania en egenutvecklad provbana som anlagts för att efterlikna förhållandena på vägarna 

runtom i Sverige och Europa och till viss del även resten av världen. Fördelen med 

provbanan är att den koncentrerar alla körfall till en kortare sträcka och därmed kortas 

körtiden. 

Som ett komplement till provbanan används även hydrauliska skakriggar i laboratoriet för 

att utföra hållfasthetstester. Chassiet hängs upp på ett antal hydraulcylindrar som styrs 

från en styrdator för att utsätta chassiet för krafter som antingen efterliknar de på 

provbanan eller andra önskade testfall. Gemensamt för dessa tre olika 

provningsförfaranden är att givare och sensorer som kartlägger påfrestningarna och 

komponenternas relativa rörelser är monterade på lastbilen. 

Den del som främst används av geometrisäkrarna är körningar på provbanan. Den 

insamlade datan analyseras direkt och dokumenteras i rapporter med diagram över 

mätpunkternas förflyttningar. Kinematikmodeller används sedan för att visualisera vad 

som händer i CAD-miljön. Där kan den uppmätta datan direkt överföras till 

generaliserade rörelser av 3D-geometrier. 

Att utföra fysiska prov är en mycket tidskrävande process, därför jobbar Scania parallellt 

med att utveckla digitala modeller av lastbilarna för att i framtiden kunna göra allt fler 

tester digitalt istället. Dessa simuleringar används idag främst till att simulera 

helbilsegenskaper. Scania använder sig av simuleringsprogrammet Adams för detta och är 

på god väg med att bygga upp sin digitala flotta med provbilar, mer om 

Adamssimuleringar i kapitel 4.6. 

Om en konstruktör behöver stöd i utvecklingen av sin komponent i form av provning, 

beräkning eller simulering kan sådan beställas genom att fylla i en provanmodan. Det är 

en sorts beställningsformulär som hjälper Scania att hålla koll på vad som provas och att 

följa upp om resultat från likande prov som redan har genomförts kan användas istället. 

Skulle så vara fallet sparas enorma resurser om tiden kan användas till att utföra prov som 

tillför ny kunskap istället för att göra samma sak om och om igen. 
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4.2. Fysiska prov 
Erfarenhet av fysiska prov har Scania samlat på sig under lång tid. 1950 anlades Scanias 

första egna provbana i Södertälje, men redan innan det kördes provbilar med 

mätutrustning omkring på allmänna vägar (Tamme, 2009). Fysiska prov av lastbilarna har 

varit en viktig del i utvecklingsarbetet ända sedan starten, för att verifiera att de 

beräkningar som gjorts varit korrekta. Från början handlade det om att verifiera 

antaganden och analytiska beräkningar på bland annat bakaxelväxeln (Tamme, 2009). I 

dagsläget lika så, men det rör sig allt mer om att ta fram underlag till att förbättra de 

digitala simulerings- och beräkningsmodellerna även om det hittills bara gjorts i 

kombination med andra provbehov. 

Långt innan lastbilen rullar ut på provbanan måste provbehovet vara klargjort. Detta 

eftersom den stora arbetsinsatsen vid ett prov är förberedelserna; där provobjekt, körfall 

och givarplaceringar är några förutsättningar som måste bestämmas innan själva 

provningen kan påbörjas. 

Först efter att det är fastställt monteras givarna av mekaniker som hjälper 

provingenjörerna att montera dem på de förbestämda mätpunkterna. Skulle en 

givarposition av någon anledning inte vara möjlig att montera hjälper provingenjörerna 

till att fastställa vilka alternativa punkter som är att föredra för att ändå få ut rätt 

mätresultat. Till exempel kan givare i trånga utrymmen behöva placeras i det närmaste 

diagonalt så att de i själva verket mäter rörelser i flera koordinatriktningar. Den insamlade 

datan kompenseras sedan för detta så att rätt rörelse används vid analysen. 

 

Figur 9 - Mätutrustning monterad på framaxelns vänstra sida (Billberg, 2012, s. 4) 
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I Figur 9 ses en trådgivare som är monterad på vänster rambalk och mäter hur avståndet 

till framaxeln varierar. Själva givaren sitter fäst direkt mot rambalken i ovankant av 

bilden och andra änden av tråden sitter fäst i fjäderfästet på framaxeln i nederkant av 

bilden. När alla givare är monterade och kopplade till datorn som samlar in all mätdata 

används en lasermätningsutrustning för att mäta in exakta positioner på alla 

givarplaceringar och mätpunkter innan bilen är redo att köras på provbanan.  

När proven körs sitter två personer i lastbilen, en förare och en operatör. Föraren kör 

lastbilen och operatören administrerar mätutrustningen. Efter att alla mätningar är gjorda 

exporteras mätdatan till provningsingenjörernas datorer. Där behandlas mätdatan för att 

bland annat kompensera eventuella givarplaceringsavvikelser men också formateras till 

ett hanterbart format. När det är klart plottas bland annat grafer över respektive mätpunkts 

rörelser för att analyseras och bifogas till provrapporten. Vid behov används den 

formaterade datan även till indata för att styra att kinematikmodeller. 

Avsnittet är baserat på observation av, och följfrågor ställda till (Muntlig referens 2, se 

Bilaga 2). 

4.3. Kinematikmodell 
I en inbyggd funktion i Catia kan kinematikmodeller skapas. Modellen beskrivs i form av 

arbetsvägar samt gränsvärden för dessa, vilket i Catia representeras av linjer, punkter och 

plan. Dessa formar en generaliserad skelettmodell över de ingående delarnas relativa 

rörelser (se Figur 10). Scania har tagit ytterligare ett steg och parametriserat de ingående 

komponenterna i modellen så att olika konfigurationer enkelt kan modelleras med en och 

samma kinematikmodell. Allt som behövs är att byta till exempel parametern som styr 

framaxeln till en annan fördefinierad framaxel, och alla arbetsvägar och gränsvärden 

anpassas till den nya konfigurationen med förprogrammerade värden för den valda 

framaxeln. Även motsvarande geometrier läses in på respektive plats så att modellen ger 

rätt visuell återgivning, vilket är hela poängen (se Figur 11). 

 

Figur 10 - Kinematikmodell över främre hjulupphängningen utan inlästa geometrier  
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Figur 11 - Kinematikmodell över främre hjulupphängning med inlästa geometrier  

När parametrarna som styr modellen fått önskade värden kan den användas som den är 

genom att manuellt dra en komponent i valfri riktning för att se hur resterande delar följer 

efter utifrån de definierade arbetsvägarna. Ett annat sätt är att för varje arbetsväg gå in 

och definiera respektive komponents position, som visualiseras i Figur 12. Det vanligaste, 

om resultatet ska visas för någon annan, är att spela in en simulering. Det kan göras på två 

sätt: Antingen ställs olika positioner in enligt metoden som beskrivits ovan och stillbilder 

som visar olika intressanta lägen läggs ihop till ett bildspel. Ett annat alternativ är att 

använda indata från en fil, till exempel insamlad data från en testkörning, för att skapa en 

filmliknande simulering av rörelseförloppet. 

 

Figur 12 - Reglage för att manuellt positionera kinematikmodellens delar  

När det senare tillvägagångssättet används, det vill säga mätdata från en testkörning 

används som indata till simuleringen, kan positionskombinationer uppstå som 
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kinematikmodellen inte klarar av på grund av att det är just en kinematikmodell med stela 

kroppar. Utvärderingar som gjorts visar att detta aldrig inträffat i något extremläge, alltså 

de positioner som är de mest kritiska för omgivningen. Därmed anses 

kinematikmodellerna ändå användbara tills en ersättare arbetats fram. 

Det svåra med detta arbetssätt är tillförlitligheten, eftersom modellen är en generalisering 

som dessutom bygger på dåligt underbyggd mätdata. En stelkroppsmodells beteende 

överrensstämmer inte korrekt med verkligheten, och mätdata insamlad från tre mätningar 

på en individ är inte lika pålitlig som mätdata från tio mätningar på tio olika individer. 

Om tid fanns i överflöd och det primära målet var att ta fram utmärkt data för 

kinematikmodeller skulle fler provkörningar med fler individer per konfiguration 

(axel/fjäder/dämpare/hjul-kombination) genomföras, men som det ser ut i dagsläget körs 

endast tre mätningar på en individ. Även om idealet skulle vara att göra fler mätningar så 

är dagens tre bättre än ingenting. 

Avsnittet är baserat på observation av, och följfrågor ställda till (Muntlig referens 3, se 

Bilaga 2). 

4.4. Envelop 
För att underlätta konstruktionen av komponenter nära detaljer med stora arbetsvolymer, 

exempelvis komponenter nära framhjulen, används resultatet från kinematikmodellernas 

simuleringar. I Catia finns en inbyggd funktion för att omvandla simulationer från 

kinematikmodeller till en ny modell som beskriver en komponents arbetsvolym, som på 

Scania går under benämningen svepvolym eller envelop. En komponent som går fri från 

denna envelop kommer alltså att gå fri från alla lägen som kinematikmodellen antar under 

simuleringen. Förhoppningen med detta arbetssätt är att det ska underlätta för 

konstruktören att förstå hjulrörelserna och på ett enkelt sätt ge en fingervisning om vilka 

områden som är tillgängliga och inte. Viktigt att ta med i beräkningen är att denna 

envelop bara avbildar kinematikmodellen och därför också har samma brister. Figur 13 

visar formen på en hjulenvelop och i Figur 14 ses hur den ser ut på plats i modellen som 

användes för att skapa den. 
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Figur 13 - Olika vyer på en hjulenvelop skapad från kinematikmodellen  

 

Figur 14 - En hjulenvelop på plats i kinematikmodellen  

Avsnittet är baserat på observation av, och följfrågor ställda till Muntlig referens 3, se 

Bilaga 2. 

4.5. Provanmodan 
När en konstruktör på Scania vill att en beräkning eller provning (nedan provet) ska 

genomföras på en komponent eller uppsättning komponenter (nedan komponenten) måste 

denne skriva en så kallad PA (ProvAnmodan). Detta för att säkerställa att alla detaljer 

kring provet är väl genomtänkta och att nödvändig information om komponenten finns 

tillgänglig. Detta är en metod med anor långt tillbaka i tiden som är uppbyggd i en 

stordatormiljö. Exempel på hur det ser ut finns i Figur 15. 
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Figur 15 - Användargränssnittet vid skapande av PA  

Fälten är de samma oavsett vilken typ av prov som ska beställas men vilka fält som är 

obligatoriska kan variera något. Det som utgör den största skillnaden vid skapandet av PA 

för olika typer av prov är hur fältet ”Beskrivning” ska fyllas i. Där har de olika 

mottagande grupperna egna mallar som konstruktören får hämta från respektive grupps 

interna hemsida, mallen från RTCC, gruppen som ansvarar för bland annat 

fordonsdynamiksimuleringar på hel lastbil, återfinns i Figur 16. Det är här i princip all 

information kring komponenten anges antingen genom hänvisningar till rapporter eller 

genom att den skrivs in direkt.  

Att fylla i en komplett PA tar inte mer än en halvtimme om all nödvändig information 

finns tillgänglig för konstruktören när detta påbörjas. Det är dock inte alltid fallet. Oftast 

tar det allt ifrån några timmar till några dagar av sammanställande och ihopsamlande av 

information och PA kommer därför sparas halvfärdigt vid flertalet tillfällen. Aktuell 

provgrupp blir alltså inte automatiskt varse om PA när den sparas av förekommen 

anledning. När konstruktören tillsist känner sig klar och anser att all nödvändig 

information finns i PA skickas istället ett initierings-mail till berörd grupp. En mall finns 

även för detta på respektive mottagande grupps interna hemsida (se exempel i Figur 17). 
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Figur 16 - Exempel på mall för fältet "Beskrivning" i ett PA  

 

Figur 17 - Mail-mall för initiering av PA hos beräkningsgruppen RTCC  

Initierings-mailet resulterar i att ansvarig gruppchef tar med denna PA till nästa 

planeringsmöte och ser till att det planeras in i gruppens arbete. Det första som planeras in 

är ett PA-genomgångsmöte för att beställare tillsammans med ansvariga provare (kan 

även vara simulerare eller beräknare beroende på provtyp) ska prata igenom beställningen 



Kapitel 4 ~ Kartläggning av dagens arbetssätt 

23 

och eliminera alla möjliga missförstånd eller andra faktorer som riskerar att provet görs i 

onödan. Exempel på onödiga prov kan vara prov som; provar något annat än vad 

beställaren avsett, ger utdata som inte går att utvärdera eller jämföra med tidigare data, 

redan har genomförts med samma eller jämställbar komponent och så vidare. På mötet 

kontrolleras även om underlag eller resultat från tidigare beräkningar kan återanvändas. 

4.6. Fordonssimulering 
Gruppen RTCC har ansvar för hållfasthetsanalyser på chassiet och 

fordonsdynamiksimuleringar på hela lastbilar. Simuleringsverktyget de använder för 

fordonsdynamiska simuleringar är den kommersiella programvaran MSC Adams/Car. 

Adams använder sig i grunden av stelkroppssimuleringar men kan hantera förenklade 

flexmodeller av dynamiska kroppar. En flexmodell skapas utifrån en meshad modell likt 

de som används vid FEM-analyser. Att skapa en helt ny flexmodell av rambalkarna från 

grunden tar ungefär fem veckor, medan en ram som redan har FEM-analyserats tar cirka 

två dagar. 

Med anledning av de långa ledtiderna i framtagandet av nya modeller strävar gruppen 

efter att bygga upp och underhålla ett modellbibliotek likt en ”lego-låda”, varifrån olika 

komponenter kan plockas ihop till en simuleringsklar lastbil. Arbetet med biblioteket är 

tidskrävande men det kommer ändå att i slutändan spara både tid och arbete. Det finns i 

dagsläget också många modeller från simuleringar som gjordes innan biblioteksidén 

kläcktes. Däri ligger många användbara modeller men det gäller att veta var man ska leta 

eftersom varje simulering är sparad som en separat databas, och det är därför svårt att 

söka sig fram till det som efterfrågas. 

Gruppen tittar på en kommersiell programvara för att sköta biblioteksdelen för att göra 

den lättare att underhålla och använda. Det skulle bland annat innebära bättre indexering 

och sökning bland modellerna, men framförallt bättre struktur på vilka modeller som 

påverkas av en ändring. Skulle det i dagsläget visa sig att till exempel styvheten i en viss 

bussning behöver korrigeras behöver alla modeller sökas igenom manuellt för att införa 

den ändringen, men med den programvara Scania tittat på skulle detta ske automatiskt för 

alla berörda modeller. 

Ett hjälpmedel som är på väg från MSC Software, som är återförsäljare av bland annat 

Adams, är en modul för att snabbt göra generaliserade flexramar. De pratar om en 

genomloppstid på några dagar istället för fem veckor som det tar att ta fram en flexram i 

dagsläget. Visserligen kommer inte resultatet att bli riktigt lika bra, men lite beroende på 

vad målet är med simuleringen kan en sådan ”snabbram” vara långt mycket bättre än en 

stel. Det är dock oklart om en investering kommer göras eftersom gruppen är oenig 

huruvida behovet finns där eller inte. 

Innan en Adamssimulering kan genomföras är det mycket som ska specificeras och ställas 

in. Inte bara fordonets alla komponenter och dess egenskaper, men också vägbanans 
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utformning och med vilken hastighet fordonet ska framföras. Kort sagt är det många 

parametrar som ska sättas och som påverkar utfallet. 

Parametrarna är den stora fördelen simulering har gentemot fysiska provkörningar. Tack 

vare att repeterbarheten är extremt god, med samma indata fårs alltid precis samma utfall, 

är det mycket fördelaktigt att göra parameterstudier för att se hur olika parametrar 

påverkar utfallet. Något som inte alls är lika tillförlitligt vid fysiska prov eftersom två 

likadana körningar i princip aldrig ger samma mätresultat. En annan fördel är tiden; Från 

att alla förberedelser är klara till att utfallet kan analyseras tar det några minuter för en 

simulering medan det för en körning på provbanan tar några timmar. 

Avsnittet är baserat på samtal och intervjuer med Muntlig referens 4, se Bilaga 2. 

4.7. Mock-up 
Med ”mock-up” avses i detta kapitel en snabb- och lättproducerad förlaga (av en 

komponent) vars uppgift är att representera komponentens form och/eller funktion till ett 

lågt pris. En mock-up kan typiskt bestå av bockad plåt, frigolit eller en utskrift i plast från 

en 3D-skrivare. 

Arbetet med mock-uper började inofficiellt med att några mekaniker såg behov av att 

testa några nya idéer. Med enkla medel snickrade de ihop geometrier som representerade 

lastbilsartiklar för att se om det som var realiserbart i tanken även var det i praktiken. Det 

blev ett populärt tilltag och fler och fler såg nyttan med möjlighet till fysisk mock-up av 

idéer och koncept. 

Idag har verksamheten vuxit till att ha en dedikerad verkstad med fyra mock-up-chassier, 

tre heltidsanställda mekaniker och ett par ingenjörer som tar fram konstruktionsunderlag 

utifrån önskemål från konstruktörer och chefer på hela utvecklingsavdelningen. 

Särskilt populärt är det vid utredningar rörande åtkomst för montering eller service, vilket 

ibland kan vara svårt att säkerställa i en digital miljö. Även geometrisäkringsärenden 

dyker upp på mock-uperna ibland då det är lättare att skaffa sig en uppfattning om 

utrymme på en fysisk produkt än i den digitala världen. 

I mångt och mycket passar denna tanke in i det Peter Hallberg (2012) skriver om ”low-

cost demonstrators”. Han menar att styrkan i en billig fysisk representation som 

komplement till digitala modeller för att öka förståelsen för produkten inte ska 

underskattas. Den fysiska representationen kan även underlätta kommunikation mellan 

samarbetande parter då det finns något att samlas kring och referera till. 

Avsnittet är baserat på samtal med Muntlig referens 5 & Muntlig referens 6, se Bilaga 2. 
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5. Nulägesanalys 
Nulägesanalysen innehåller en klargörelse av kundbehovet, det vill säga vad som saknas 

eller är otillräckligt i dagens arbetssätt. Dessutom behandlas en utvärdering av hur väl 

resultat från fysisk provning och simuleringsberäkningar stämmer överens i dagsläget.  

5.1. Behov av nytt arbetssätt 
Effektivisering av verksamheten är ett långsiktigt mål på Scania och för gruppen som 

jobbar med geometrisäkring är nästa logiska steg att få bra koll på dynamisk 

geometrisäkring nu när den nominella geometrisäkringen har bemästrats. Dynamisk 

geometrisäkring genom fysisk provning har funnits ett tag men är inte särskilt effektiv, 

speciellt inte vid framtagandet av nya komponenter, och har mest använts till att verifiera 

beräknade rörelser. Därför har Scania mer och mer börjat titta på om även den dynamiska 

geometrisäkringen kan göras digitalt. 

Gruppen har känslan av att dagens arbetssätt inte blir mycket noggrannare än det är idag, 

och det är inte tillräckligt för att säkerställa önskad kvalitet med dagens utveckling mot 

högre packningstäthet. Utfallet från dagens digitala dynamiska geometrisäkringsarbete 

faller för långt ifrån resultaten från fysisk provning, trots att den är baserad på uppmätta 

värden. Troligen beror det på att enbart en rörelse åt gången studeras. Som vid 

framtagandet av hjulenveloper, där tas ingen hänsyn till att kringliggande komponenter 

som till exempel hjulhusen också har rörelser som inträffar samtidigt. 

Dagens arbetssätt har få detaljer i rörelse och använder enbart stelkroppsdynamik. Ett 

antagande som gjorts är att mer avancerade modeller lättare kommer närmare 

verkligheten, det vill säga modeller som innehåller flexibla kroppar och har fler kroppar i 

rörelse samtidigt. 

En önskan som framkommit är möjligheten att geometrisäkra över tiden. Istället för att ta 

fram enveloper över alla komponenters maxrörelser vill Scania kunna titta på alla 

komponenters positioner vid varje bestämd tidpunkt i ett rörelseförlopp. Det är denna 

strävan som lett in tankarna på att använda simuleringar som underlag för 

geometrisäkring. 

Det grundläggande behovet som ligger bakom sökandet efter ett nytt arbetssätt är, som 

beskrivet i det inledande kapitlet, att Scania vill korta ledtider och minska kostnader för 

produktframtagning. Kostsamma prototyper ska minska i antal och simuleringar öka då 

de är kostnadseffektivare och snabbare. Scania ser även möjligheten att täcka in en större 

del av sin variantflora om testerna går snabbare att genomföra. 

Ytterligare en fördel som simuleringar har jämfört med fysiska prov är att utvärderingen 

kan göras tidigare i projekten. Nyttan med det är lätt att förstå om man ser på 

produktutveckling som en rad problemlösningar med sammanlänkade problem. Antalet 

frihetsgrader minskar i problemlösningen vartefter detaljrikedomen ökar, på grund av 
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tidigare fattade designbeslut (Fixson & Marion, 2012), vilket gör sena designändringar 

svårare och mer kostsamma (Johannesson et al., 2004). Detta visualiseras i Figur 18.  

  

Figur 18 - Frihetsgrader och kostnader, för ändringar i ett projekt (efter Johannesson et al., 2004) 

På sikt eftersträvas digital dynamisk geometrisäkring av Scanias hela bilflotta. Varje bil 

som tas fram ska kunna geometrisäkras innan tillverkning för att säkerställa kvaliteten på 

lastbilen. Nya versioner av komponenter ska geometrisäkras innan de byggs och sedan 

genomförs enbart verifierande fysiska prov för att visa att de digitala metoderna fungerar 

och som referens för att kontinuerligt förbättra den digitala dynamiska geometrisäkringen. 

Det svåra förutspås vara att hitta en balans mellan bredd och djup. Samtidigt som en 

strävan finns att kunna geometrisäkra hela flottan måste även detaljerna som påverkar 

geometrisäkringen på djupet förstås. Kanske behövs två metoder, eller åtminstone olika 

detaljeringsgrad. 

Avsnittet är baserat på samtal med Muntlig referens 2, Muntlig referens 3, Muntlig 

referens 5, Muntlig referens 6 & Muntlig referens 7, se Bilaga 2. 

5.2. Jämförelse fysiskt prov och simulering 
Om Scania ska börja flytta över insatser från fysiska provkörningar på provbanan till 

digitala simuleringar måste god överensstämmelse mellan provning och simulering ses 

som ett krav. Tidigare jämförelser har visat att överensstämmelsen mellan simulering och 

provning inte var tillfredsställande (Osorio, 2010). Därför initierades, med hjälp av en 

PA, en Adamssimulering av ett redan genomfört fysiskt prov från vintern 2012-2013. 

5.2.1. Genomloppstid för provanmodan 

Från beslutet att skriva en PA till dagen för genomgång av resultat från 

Adamssimuleringen tog det ungefär nio veckor. De fem första veckorna var ren väntetid. 

Hur lång kötiden är beror av beläggningen på gruppen och prioriteten på simuleringen. 

Sedan tog det ungefär fyra veckor att genomföra den typen av simuleringar det var frågan 
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om. Den genomsnittliga tiden för arbetet med att ta fram modeller och genomföra en 

simulering är cirka fem veckor (Muntlig referens 4, se Bilaga 2). Ganska kort tid jämfört 

med tiden det tar för en PA på fysisk provning att genomföras. Även där förekommer 

väntetid beroende på beläggning, men själva utförandet tar längre tid. Hur lång tid kan 

variera väldigt mycket, men i snitt handlar det om ungefär åtta veckor (Muntlig referens 

2, se Bilaga 2). Värt att nämna är att tre till fyra av dessa veckor beror på en 

organisationsform som innebär att gruppen som ansvarar för provet måste boka upp 

behov av mekaniker i förväg, då dessa lånas från en annan grupp. 

Eftersom antalet involverade personer skiljer sig mellan provning och simulering 

jämfördes utöver genomloppstiden även mängden arbetstimmar inom respektive 

disciplin. Uppskattning och överslagsräkning från berörda grupper visade att det faktiska 

antalet arbetstimmar inte skiljer nämnvärt mellan disciplinerna utan det som skiljer är 

ledtider och antalet involverade personer. 

5.2.2. Resultat 

Genomgången av resultaten från den genomförda Adamssimuleringen visade att 

hyttrörelser och framaxelrörelser (vilket var de rörelser som mättes vid det fysiska provet) 

har liknande karaktäristik vid både provning och simulering. Dock måste poängteras att 

resultaten fortfarande inte kommit tillräckligt nära varandra för att en digital simulering 

ska kunna ersätta de fysiska proven i geometrisäkringssyfte. Ett exempel på hur resultaten 

från simulering och provning jämförs ses i Figur 19. Röda rektanglar finns inritade som 

referens för att underlätta jämförelsen av grafernas utseenden. I figuren visas hur vänster 

hyttfäste på framsidan av hytten förflyttar sig relativt rambalken. Utöver det jämförs även 

min- och maxvärden samt eventuella andra intressanta värden.  

Det ses tydligt att rörelserna i xy-planet är betydligt spretigare vid simulering än vid 

provning. Den stora spridningen kan vara källan till att resultatet från simulering ser ut att 

luta åt höger jämfört med provning i de två andra planen. 

Det ses i de två högra graferna att nollpunkten inte verkar sammanfalla för de två 

resultaten (resultat från provning ser ut att ligga förskjutet uppåt jämfört med simulering). 

Diskussioner har förts kring vad som utgör skillnaden mellan graferna, varför de inte ser 

likadana ut.  

Det innebär ett stort jobb att bygga upp modeller av alla komponenter som tillverkas på 

Scania och ännu har inte allt hunnit modelleras. Därför leder det ibland till att 

förenklingar av lastbilsmodellen måste göras i stil med att använda en annan, men snarlik, 

fjädring eller exempelvis en stel axel om erfarenheten säger att axeldeformationen ändå är 

försumbar i sammanhanget. Detta leder såklart till ännu större avvikelse från 

verkligheten. Vid simulering av väghållning och andra liknande egenskaper har det 

mindre betydelse, men när det kommer till geometrisäkring är det känsligare. 
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Figur 19 - Jämförelse av resultat från simulering och provning, främre vänster hyttfästets rörelser (efter 

Eriksson, 2013, s. 8) 

Förskjutningen i z-led på graferna beror troligen på en felaktig inställning av var 

nollpunkten ligger vid fysisk provning, och inte att rörelserna är påtagligt olika. När 

nollpunkten mäts in vid lasermätningen görs det i dagsläget med trycksatt hyttfjädring 

som själv reglerar hyttens position till ”normalläget”. Rutinerna för hur dessa 

inställningar ställs in och noggrannheten i hyttens egna nivåreglering bör ses över. 

Kanske visar det sig att det även är andra saker som kan förbättras i 

provningsgenomförandet som leder till att resultat från provning och simuleringar 

konvergerar. Bara för att mätning är något som gjorts länge och simulering är något av en 

uppstickare är det viktigt att inte stirra sig bild på att det enbart är simulering som brister. 

Det kan lika väl finnas förbättringspotential i insamlandet av mätdata, speciellt då just den 

här typen av provning, geometrisäkringsdriven provning, bara har pågått ungefär ett år. 

Mycket ligger i att en digital representation av verkligheten bara är en approximation. Att 

merparten av modellen simuleras som stela kroppar har troligtvis sin inverkan men även 

problematiken i att modellera gummibussningar (vilka bland annat spelar en viktig roll i 

hyttupphängningens funktion och beteende) på ett rättvisande sätt. Gummi har mycket 

olinjära egenskaper som påverkas av väldigt många faktorer. De dynamiska egenskaperna 

hos gummi beror bland annat av temperatur, frekvens och amplitud, men kan även bero 

på med vilken hastighet gummit deformeras (Austrell, 2000). 

Avsnittet är baserat på diskussioner från provresultatsgenomgång samt provets tekniska 

rapport: (Eriksson, 2013). 
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6. Förslag till nytt arbetssätt 
I kapitlet beskrivs ett förslag på informationsflöde och arbetssätt för vidareutveckling av 

digital dynamisk geometrisäkring. Två användbara programvaror beskrivs kortfattat. 

6.1. Struktur och informationsflöde 
För att utveckla digital dynamisk geometrisäkring behövs kompetens från, och samarbete 

mellan, ett antal befintliga grupper på Scania R&D. Samarbetet visualiseras preliminärt i 

följande flödesschema (beskrivet i ord längre ner): 

 

Figur 20 - Flödesschema över samarbetsbehov 

 YDMP – Operational Performance, 

ansvarar för bland annat användarfaktorer och teknisk marknadsanalys. Det är den 

här gruppen som har mest kunskap om vad kunderna vill ha och vilka krav som 

ska ställas på lastbilarna. 

 RTCD – Vehicle Dynamics, 

ansvarar övergripande för egenskapsdrivna tester på hela lastbilar (det vill säga 

hur bra uppfyller en komponent kraven från kund). De utför fysiska prov inom 

bland annat komfort och framkomlighet. Deras uppgift är att omsätta kundkrav till 

tekniska krav och utformande av tester. 

 RTCC – Dynamics and Strength Analysis, 

utför hållfasthetsanalyser på chassiet och fordonsdynamiksimuleringar på helbil 

med hjälp av FEM (Finite Element Method) och MBD (Multi Body Dynamics). 

Har som huvuduppgift att stödja konstruktörer med tyngre FEM-analyser. Gör 

även digitala lastbilsmodeller för beräkning och simulering, och använder sig av 

RTCDs tester och resultat för att successivt förbättra sina modeller. 

 RTLI – Geometry Assurance and Testing, 

ansvarar för byggnationen av digitala bilmodeller och stödjer konstruktörerna 

genom att ta fram geometriska omgivningar. Ansvarar även för fysiska prov som 
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drivs av geometrisäkringsfrågor och vissa bränsleinstallationstester. Denna grupp 

är mycket intresserad av resultatet från examensarbetet då de i dagsläget främst 

jobbar med nominella geometriska omgivningar. En stor del av arbetet ligger i att 

geometrisäkra färdiga eller nästan färdiga komponenter. 

 RTLX – Trucks Layout and Concepts, 

jobbar tidigt i konceptfasen på övergripande nivå och ansvarar för att upprätthålla 

gränssnittsmodeller som beskriver respektive komponentseries gränsytor till 

omgivningen. Även denna grupp jobbar till viss del med geometrisäkring, men då 

främst förebyggande genom geometriska gränssnittsytor i CAD som ska vägleda 

konstruktörerna. 

Den tänkta arbetsgången är att YDMP definierar kundkrav och användarfaktorer. Dessa 

omvandlar RTCD till definitioner av fysiska prov som lastbilarna ska klara av, vilket 

också ger indata till modeller och simuleringar som RTCC utför. Dessa används för att 

bland annat förbättra de digitala modellerna. Examensarbetet påbörjade en utredning av 

metod för att använda dessa modeller och simuleringar till ett användarvänligt verktyg för 

dynamisk geometrisäkring, något som både RTLI och RTLX har efterfrågat länge och är i 

stort behov av, men mer arbete krävs på området. 

6.2. Tillvägagångssätt 
Med hjälp av strukturen i föregående avsnitt byggs kunskap, relationer och 

informationsflöden upp för att säkerställa ständig förbättring av de digitala 

beräkningsmodellerna. Sedan byggs ett begränsat bibliotek (5-10 kompletta lastbilar) upp, 

med fördefinierade simuleringar som täcker in Scanias storsäljande lastbilsmodeller och 

deras respektive krav på indata (körbana, hastighet och så vidare). Modellerna i detta 

bibliotek finjusteras kontinuerligt för att hålla högsta möjliga kvalitet. 

Att byta ut enstaka komponenter i det färdiga simuleringsunderlaget är förhållandevis 

enkelt och går snabbt att göra (Muntlig referens 4, se Bilaga 2). Detta gör att nya 

komponenter snabbt kan utvärderas genom att endast byta ut berörd komponent och köra 

om simuleringen. Att göra det går snabbt och genomloppstiden kan bli så kort som upp 

till ungefär en arbetsdag, beroende på detaljnivå i simuleringen och förutsatt att den 

ersättande modellen finns framtagen. Jämfört med en helt ny PA som tar ungefär fem 

veckor är det en stor tidsbesparing, men det kräver ett välutvecklat lastbilsbibliotek. 

På sikt, vart efter större och större andel av Scanias komponenter modellerats, bör Scania 

sträva efter att göra nya modeller av alla nya komponenter som tas fram för att få bättre 

simuleringsunderlag och bättre koll på respektive komponents beteende och påverkan. 

Det kommer också leda till att det går allt snabbare att bereda simuleringsunderlag tack 

vare att allt fler komponenter redan finns fördefinierade i ett bibliotek. 
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6.3. Programvara 
För att anamma ett nytt arbetssätt med simuleringar som grund i det dynamiska 

geometrisäkringsarbetet behövs en programvara som hanterar simuleringar och på ett 

intressant sätt kan återge de geometriska sambanden. Då de digitala modellerna i 

dagsläget inte är tillräckligt utvecklade för att arbetssättet ska kunna anammas direkt 

följer endast en överskådlig genomgång av två tänkbara programvaror. Ytterligare 

utvärdering krävs, men till dess att modellerna är tillräckligt utvecklade finns stor 

anledning att anta att befintliga programvaror utvecklats samt eventuellt nya 

programvaror tillkommit. 

6.3.1. CAD-integrerat simuleringsverktyg 

Avsnittet beskriver simuleringsprogramvaran Dymola från Dassault Systèmes AB. 

En stor fördel som Dymola har gentemot andra simuleringsprogramvaror är att det är 

integrerat i CAD-programmet Catia (som används av Scania). Det gör att 

simuleringsmodellerna kommer närmare CAD-modellerna och krångliga och 

tidskrävande exporter av geometrier mellan CAD- och simuleringsprogram undviks till 

stor del. 

Dymola kommer med ett stort modellbibliotek. Innehållet har öppen kod och är tänkt att 

enkelt justeras, modifieras eller bytas ut mot egna modeller. Det innehåller inte bara 

modeller över komponenter på lastbilar, utan även färdiga riggar för hållfasthetsprov av 

allt från enstaka komponenter till en hel lastbil. Dessutom finns vägbanor, körfall som 

exempelvis filbyte eller omkörning och mycket mer. 

Dymola samlar många simuleringsprogram i ett. Det är ett multidisciplinärt verktyg som 

kan simulera alla delar på en lastbil; dynamiska egenskaper, förbränning, mjukvara, 

förarbeteende, fjädringskaraktäristik, air condition, allt som är relevant för hur lastbilen 

beter sig. Genom att samla alla olika simuleringsdiscipliner i samma program underlättas 

datadelning mellan olika avdelningar på företaget. Det gör också att samma modell kan 

användas i olika sammanhang, vid noggrann modellering för komponentanalys och vid 

helbilsutvärdering. Behovet att exportera en förenklad modell från en disciplin för att 

importeras till en simulering i en annan disciplin har reducerats. Att samla alla discipliner 

i samma program på det här sättet bäddar för bättre förståelse för fordonet och dess 

beteende.  

Dymola kan användas på flera nivåer i en konstruktion, allt ifrån simulering av vilka 

krafter som verkar på en enskild komponent till ett helt fordons beteende vid till exempel 

en omkörning eller andra olika scenarion. Detta visualiseras i Figur 21. Som de flesta 

simuleringsprogram lämpar sig även Dymola väl för parameterstudier. 
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Figur 21 - Dymola är skalbart, simulera på valfri nivå (Muntlig referens 8, se Bilaga 2) 

Modeller i Dymola kan exporteras till många olika dataformat för användning i andra 

system/program om en partner eller annan behöver ta del av informationen och inte själv 

använder Dymola. Programmet har inbyggd möjlighet att bli kompatibelt med i princip 

vilket dataformat som helst och har även gränssnitt för att kopplas mot externa lösare om 

ett sådant behov skulle uppstå. Ett exempel på hur en Dymolasimulering kan se ut ses i 

Figur 22. 

 

Figur 22 - Exempel på simulering i Dymola (Muntlig referens 8, se Bilaga 8) 

Avsnittet är baserat på information från leverantörens hemsida (http://www.3ds.com) 

samt (Muntlig referens 8, se Bilaga 2). 
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6.3.2. Fristående simuleringsverktyg 

Avsnittet beskriver simuleringsprogramvaran Adams från MSC Software. 

Adams är enligt tillverkarna det vanligast förekommande MBD-simuleringsverktyget i 

världen. Deras mjukvara hjälper ingenjörer att studera dynamiska rörelser och hur laster 

och krafter distribueras i mekaniska system. De har en specialutvecklad gren inriktad på 

att simulera fordon, Adams/Car. Det är också det programmet Scania använder för sina 

MBD-simuleringar. 

Adams har stöd för att rita upp geometrier, men det vanligaste är att importera dem från 

en fristående CAD-programvara. Adams/Car innehåller ett bibliotek med fördefinierade 

kopplingar som används för att beskriva relationerna mellan de olika modellerna som 

monteras ihop till en hel lastbil. Scania har genom åren samlat på sig tillräckligt med 

modeller för att nästan fylla ett eget litet bibliotek av lastbilskomponenter. 

Styrkan hos Adams, som MSC Software framhäver gång på gång, är dess lämplighet för 

parameterstudier och ”what if”-analyser. Med enkla medel kan man även anpassa en egen 

mall för hur testresultat ska presenteras. Ett exempel på hur en Adamssimulering kan se 

ut ses i Figur 23. 

 

Figur 23 - Exempel på simulering i Adams (Muntlig referens 4, se Bilaga 2) 

Avsnittet är baserat på information från leverantörens hemsida 

(http://www.mscsoftware.com) samt (Muntlig referens 4, se Bilaga 2).
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7. Diskussion 
Kapitlet innehåller diskussioner kring rapportens innehåll samt rekommendationer om 

fortsatt arbete inom området. 

7.1. Metodval 
Mer riktade och djuplodade intervjuer hade gett mer detaljer kring arbetet som kunde ha 

tillfört mer förståelse. Men kartläggningen har en mer övergripande natur och det var 

därför viktigt att ligga på en balanserad detaljnivå vilket uppnåddes med de 

intervjuformer som använts. Observationerna hjälpte till att skapa bättre förståelse för 

tillvägagångssätt och möjliggjorde iakttagelse av eventuella handhavanden som lätt 

förbises vid en intervju. 

De referenser som använts och den teori som kompletterar den empiriskt insamlade datan 

är insamlad från olika kanaler och spänner från böcker till rapporter och journalartiklar, 

vilket ger ett brett register av insamlad information. Det har varit ett bra stöd och gett 

relevant information inom området. 

Det som kan tyckas saknas i examensarbetet är en benchmark på hur andra företag arbetar 

med den här typen av frågor. Det är en tanke som dök upp något för sent i arbetet för att 

hinnas med. 

7.2. Dagens arbetssätt 
Det finns utrymme att förbättra det befintliga arbetssättet för att spara in tid, speciellt 

tiden det tar att genomföra fysiska prov. Som nämnt tidigare i rapporten går det att spara 

in ganska mycket tid genom en organisationsförändring. Om provningen utförs av en 

provningsgrupp med egna mekaniker kan provtiden bli den samma som för dagens 

simuleringar genom att eliminera momentet kopplat till uppbokning av mekaniker vid 

fysiska prov för dynamisk geometrisäkring. Detta innebär kanske ingen större ekonomisk 

vinst då prototypartiklar fortfarande kostar att tillverka, men den genomsnittliga 

genomloppstiden för fysisk provning skulle teoretiskt sett kunna minska med tre till fyra 

veckor. Med andra ord skulle en organisationsförändring vara ett alternativt första steg för 

att korta ledtider innan simuleringsmodellerna blivit tillräckligt tillförlitliga. Detta bygger 

dock helt och hållet på att en provbil med samtliga aktuella artiklar finns tillgängliga vid 

denna tidpunkt. 

Något som uppdagades vid beräkningsgenomgången av Adamssimuleringarna var att det 

är mycket viktigt att säkerställa att specifikationerna överensstämmer mellan bilen som 

provas och bilen i simuleringsmodellen. Vid simuleringen som gjordes var det många 

små skillnader, mellan den fysiska bilen och den digitala modellen, som bidrog till ökad 

osäkerhet i simuleringen och det är svårt att säga om eller hur mycket de påverkat utfallet. 

Den mest påtagliga skillnaden var till exempel att vissa komponenter på chassiet inte 

fanns med, men vikten för hela modellen hade kompenserats för att ge rätt axellaster. 
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Att dessa skillnader förekommer kan kanske för många förefalla märkligt. Men en 

anledning kan bland annat vara att de simuleringar som görs idag, av till exempel 

helbilsegenskaper, inte ställer samma krav på noggrannhet som geometrisäkring gör. 

Därför har det hittills inte spelat så stor roll om det är exakt rätt precis överallt eller att 

varje komponent sitter precis rätt och att varje millimeter stämmer överens. 

Noggrannheten på simuleringar har inte behövt vara bättre än den är idag så 

förenklingarna görs helt enkelt för att minska beräkningsbehovet och därigenom spara in 

på både datorkraft och genomloppstid. Extra noggrannhet kostar och hittills har det inte 

varit nödvändigt. 

Det är också viktigt att inte glömma att det mycket väl kan vara så att fysisk provning 

innehåller små brister som inte uppmärksammats tidigare, till exempel problemet med att 

nollpunkten inte överensstämmer mellan simulering och provning. Där måste bland annat 

djupare förståelse införskaffas för hur hyttens nivåregleringssystem fungerar. Vidare 

utredning behövs på det området. 

7.3. Nytt arbetssätt 
Ett nytt arbetssätt baserat på simuleringar kräver närmare samarbete med 

beräkningsgruppen som idag utför simuleringarna. Detta för att utnyttja kunskap och 

erfarenhet som redan finns i företaget men även för att skapa större förståelse för 

modellernas och simuleringarnas svagheter och styrkor. Ska simulering användas för 

geometrisäkring så måste man veta på vilka villkor det görs; vilka approximationer som 

är aktuella och hur det påverkar resultatet. 

Ett krävande arbete med att skapa en definition av ”rätt” indata ligger framöver. Någon 

måste känna ansvaret att ta beslut om vilken indata i form av bland annat vägbaneprofil 

och hastighet som ska användas. Hur tufft ska respektive lastbil testas och hur säkerställs 

att inte kritiska förhållanden, för geometrisäkringen, missas. Samtidigt som för snälla 

provförhållanden leder till att lastbilarna riskerar att gå sönder hos kunden, leder för tuffa 

krav till att andra kompromisser får göras som kan leda till dyrare tillverkning eller andra 

ofördelaktiga egenskaper. 

Ett nytt arbetssätt har potential att göra det möjligt att geometrisäkra direkt i modellen 

eller simuleringen istället för att, som nu, göra enveloper och geometrisäkra i ett andra 

steg. Det skulle leda till att det blir lättare att iterera fram lösningar på lite komplexare 

geometrisäkringsproblem och det öppnar även för större förståelse. 

Ska simuleringar användas som grunden i ett nytt arbetssätt krävs bättre 

överensstämmelse mellan provning och simulering än idag. Modellerna måste bli 

väsentligt bättre än dagens om digitala simuleringar ska ersätta mätningar på provbanan. 

Samtidigt måste det också säkerställas att det som mäts i simuleringar också är det som 

faktiskt mäts vid de fysiska proverna. Även om fokus kommer ligga på att bli bättre på att 

simulera får inte förbättringar i fysisk provning glömmas bort, det går säkerligen att hitta 

bättre och effektivare metoder även där. 
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Parameterstudier är något som generellt inte är lika enkelt vid fysiska prov som vid 

simuleringar, men kan bidra med mycket kunskap kring gynnsamma justeringar. Dagens 

simuleringar är visserligen inte tillräckligt noggranna för att direkt använda till 

geometrisäkring, men kanske är dagens simuleringar tillräckligt bra för att användas till 

parameterstudier om utfallet sedan verifieras med fysiska prov. 

7.4. Programvaror 
Det verkar som att utfallet från de båda programvarorna är ganska snarlika även om 

arbetet kring hur modellerna byggs upp är olika, men det är svårt att i dagsläget säga att 

något är bättre än det andra. Visst skulle det vara en stor fördel för Scania att samla all 

simulering till samma program för ökad förståelse för samband mellan olika 

simuleringsdiscipliner som kanske inte framkommer i dagsläget, men det bygger på att 

alla simuleringsgrupper på Scania är överens om att ett byte av programvara ska göras 

och att det görs gemensamt. 

Till utvärderingen behöver läggas att för att Scania ska kunna använda sig av Dymola till 

dynamiksimuleringar måste version sex av Catia införas på Scania. Med tanke på att 

Scania alldeles nyss gick över från version fyra till version fem är ett sådant skifte 

sannolikt inte aktuellt än på några år. 

Ett byte av programvara leder också till ett otroligt stort arbete med att bygga upp nya 

modeller av alla komponenter och system som simuleras. Det är en av de saker som mest 

talar för att fortsätta använda sig av Adams (som Scania redan i dagsläget använder till 

liknande simuleringar) för den här typen av simuleringar och istället bara lägga fokus på 

att bli bättre på det man redan gör. 

7.5. Fortsatt arbete 
En benchmark bör genomföras på området för att se om det redan görs på något annat 

företag och kanske kan Scania lära sig från dem om MBD-simuleringar är rätt väg att gå. 

Det kan vara svårt att hitta företag i andra branscher med liknande frågeställning även om 

det skulle vara det bästa, men i och med att Scania numer är en del av VW-koncernen 

borde ett närmare samarbete med andra företag i koncernen kunna ge svar på hur de 

säkerställer sina komponenters rörelser. 

Arbetet med att förbättra så väl simuleringsmodellerna som provmetoderna måste fortlöpa 

och ett ökat samarbete mellan simulerande och provande grupper kan underlätta och 

effektivisera detta arbete. För simuleringarna gäller det även att sätta upp ett tydligt behov 

och ett mätbart mål på hur bra simuleringarna måste bli för att kunna tillfredsställa 

geometrisäkringsbehovet. De fysiska proverna måste också fortsätta utvecklas, vad som 

faktiskt mäts måste bli klarare för att kunna säkerställa att resultat från provning verkligen 

motsvarar resultat från simulering. 

En ökad förståelse för hur förenklingar och approximationer påverkar resultatet från 

simuleringar är ett måste. Ett förslag är att göra en liknande jämförelse med riktiga 
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modeller av alla komponenter på en lastbil. I dagsläget består en modell till större delen 

av stelkropp och det är väldigt vanligt att utelämna ett stort antal komponenter för att man 

inte tror att de påverkar resultatet nämnvärt. Genom att bygga upp en hel bil med 

avancerade modeller av alla komponenter fås svart på vitt hur mycket bättre resultatet 

blir. 

Som en del i förbättringsarbetet är det viktigt att fortsätta göra jämförelser, i stil med den 

som gjorts, för att följa upp utvecklingen och se hur modellerna och mätresultaten 

utvecklas i framtiden. 
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8. Slutsatser 
De slutsatser och rekommendationer som dragits av detta arbete är att Scania måste 

fortsätta, och bli bättre på, sitt arbete med att utveckla befintliga modeller och 

simuleringar. 

Ett utökat samarbete mellan provare och beräknare krävs för att bli bättre på att simulera 

och att prova, det finns mycket att lära av varandra. Bara detta examensarbete har startat 

upp utredningar och utveckling av använda metoder i båda disciplinerna. 

Detta samarbete måste leda till ett ökat verifieringsarbete, fler jämförelser måste göras 

internt mellan simulering och provning på provbanan och i riggar. Det kommer leda till 

insikter om till vilka områden fokus för förbättringsarbetet bör koncentreras. 

Ett bättre samarbete mellan beräkningsgrupp och geometrisäkringsgrupp behövs för att 

öka förståelsen; beräknarna måste förstå geometrisäkrarnas behov och geometrisäkrarna 

måste förstå beräkningsgruppens utmaningar och få en ökad insikt i vad som skiljer 

mellan simulering och provning. 

Tydliga bestämmelser för hur lastbilarna ska provas och vilka acceptanskriterier 

respektive lastbilstyp har måste tas fram. Ett förslag är att koppla in gruppen med 

applikationsansvar och kundkontakt för att klargöra till vilka marknader respektive 

lastbilstyp säljs och vad kunden blir lovad att deras lastbil ska klara av.
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Bilaga 1 – Design Structure Matrix 
Ett sätt att mäta modularitet är att analysera en produkts arkitektur. Det finns ett verktyg 

som kallas för Design Structure Matrix (DSM) som används för att visualisera 

designparametrars (Baldwin & Clark, 2000), eller (produktframtagnings-) aktiviteters 

(Ulrich & Eppinger, 2003) relationer och beroenden. 

I en DSM-modell tilldelas varje aktivitet en rad och motsvarande kolumn. Ordningen och 

namngivningen på raderna och kolumnerna är identiska. Varje rad visar den specifika 

aktivitetens beroende av andra aktiviteter, medan kolumnerna visar vilka andra aktiviteter 

som påverkas av den aktuella aktiviteten. För att kunna analysera DSM-modellen behöver 

den först partitioneras, det vill säga att matrisen ordnas på ett sådant sätt att aktiviteterna 

så långt det är möjligt läggs i sekvens, så att alla X hamnar till vänster om diagonalen. 

I Figur 24 har aktivitet A påverkan på aktiviteterna B, C, E och G, men aktivitet A 

påverkas inte själv av någon aktivitet. Tittar vi på aktivitet D påverkas den av aktivitet C 

och påverkar aktivitet F. Ulrich och Eppinger (2003) pekar ut tre typer av 

aktivitetskopplingar, vilka också ses i Figur 24. Kopplingarna har getts självförklarande 

namn. Sekventiella aktiviteter behöver genomföras i sekvens eftersom den tidigare 

påverkar den senare men inte tvärs om. Att en aktivitet ingår i en sekventiell grupp 

karakteriseras av att dess rad har en markering direkt till vänster om diagonalen (i Figur 

24 alltså alla utom aktivitet E, K och M). Parallella aktiviteter kan utföras oberoende av 

inbördes ordning, eller parallellt, medan kopplade aktiviteter är sådana som påverkar 

varandra och måste utföras gemensamt eller itereras fram för att lösas. 

 

Figur 24 - En partitionerad DSM-modell (efter Ulrich & Eppinger, 2003) 
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Med den här modellen kan man alltså utvärdera hur modulär en viss produkt är. Den 

hittills beskrivna modellen har väldigt låg eller ingen modularitet. Tittar vi istället på 

Figur 25 ses ett typexempel på en modulariserad produkt. Ur figuren kan utläsas att det är 

några aktiviteter som påverkar hela konstruktionen och alltså med fördel utförs först av 

allt. Sedan följer fyra moduler som är helt frikopplade och alltså kan lösas helt oberoende 

av varandra. Och till sist (längst ner till höger) avslutas produktframtagningen med en 

test- och integrationsfas som påverkas av val som gjordes i respektive modul. 

 

Figur 25 - DSM-modell för en modulariserad produkt (Baldwin & Clark, 2000) 
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Bilaga 2 – Muntliga referenser (Publik version) 
På grund av sekretess och önskemål från berörda parter är denna bilaga endast bifogad 

Scanias interna version av detta examensarbete. 


