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Abstract

Prediktering av komponenters mognad/kvalitet utifrån
felkodsutfall
Prediction of the maturity/quality of a component
based on frequency of trouble codes

Sophie Höglund

This master thesis has been carried out at Scania R&D at the department of
Powertrain Control System Development during the winter 2011/2012. The purpose
of the thesis was to produce a method that with the result of troubles codes from the
field testing would be able to say something about the maturation of a component, in
this case the VGT, variable geometry turbocharger. To start with, it was necessary to
investigate which information was available. After the information been summed up in
tables and charts, this so that it was possible to understand the huge amount of data,
the calculations started. 

Since the thesis was about maturation of a component the proportions were
calculated of components that had a trouble code in contrast of those who passed the
test without a trouble code. This Thesis includes background information about basic
of statistics and about the company Scania and its testing process. The reader will also
be able to read a short section about the component VGT.  

The proportions from the testing were analyzed together with the proportion from
the customer with the help of linear regression. A connection between the two
proportions could be shown. About the possibility of predicting when software will
be ready for release, unfortunately it was not possible to produce a method for this,
since the different tests had different conditions.  Therefore instead a chart for
displaying the results from the field testing was produced in a way that a comparison
between different software versions could be made. To not break the confidentiality
agreement all values are made up by the author.     
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Utfallet av felkoder är ett sätt att mäta resultatet av testningen av mjukvaran i fordon. Felkoderna 

används för att se vad som är fel och för att kunna informera om vilka åtgärder som måste vidtas. 

Det är sista delen i testprocessen fältprov och felkoderna som uppstår under fältprov som har varit 

av intresse för rapporten.  Examensarbetet har utförts vinter 2011/2012 på Gruppen Powertrain 

Control Systems Development, Test Coordination and Support på Scania, Forskning och Utveckling i 

Södertälje. Examensarbetet har utrett om det går att använda felkodsutfallet i fältprov för att kunna 

uttala sig om mognad hos en komponent samt om det är möjligt att prediktera när en godkänd 

mjukvara kommer vara möjlig att leverera. Den aktuella komponenten för rapporten är VGT som står 

för variabel turboladdare.   

Data från fältprov och kundfordon sammanställdes och analyserades. Tabeller och grafer togs fram 

för att tydligt kunna visualisera det insamlade datamaterialet. Då examensarbetet hade fokus på 

komponentnivå lades stort fokus på proportion av VGT med felkodsutfall. Då uppmätt proportion i 

fältprov jämfördes med uppmätt proportion hos kundfordonen med hjälp av linjär regression 

framgick ett samband efter att outliers, avvikande värden, hade rensats bort. När det kom till att 

hitta en metod för att uttala sig om mognaden och kvalitén hos komponenten uppstod det tyvärr 

problem då de olika testerna har mycket olika förutsättningar då det är olika många fordon som går i 

olika drift testerna emellan.  

För att på ett tydligt sätt visa resultatet från fältprov för att kunna göra jämförelse mjukvaruversioner 

emellan, togs en graf fram som redovisar hur långt de felfria respektive de icke felfria testerna har 

körts, hur många fordon som har haft respektive inte haft ett VGT-relaterat fel samt avslutningsvis en 

beräkning av km/felkod.  För att inte bryta sekretessavtalet med Scania är samtliga värden fiktiva.  
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Tack 

Examensarbetet har utförts under vintern 2011/2012 på Sektionen Powertrain Control 
Systems Development, Test & Tools på Scania R&D. Det har varit väldigt roligt, lärorikt och 
mycket intressant. Att varje dag mötas av människor som så fort man har en fråga eller 
undra över något mer än gärna hjälper till och förklara eller till och med tar med och visar 
hur allt hänger ihop är mycket uppmuntrande och trevligt. Tack alla ni som har förklarat och 
delat med er av er kunskap, det är ni som har gjort detta examensarbete möjligt. 

Ett speciellt tack till…  

Jesper Rydén, ämnesgranskare, har varit ett stort stöd och bollplank när det kommer till de 
teoretiska delarna samt vägledning i rapportskrivandet.  

Daniel Axelsson, handledare, har hjälpt till med både stort och smått så fort problem eller 
oklarheter uppstått samt alltid funnits där när jag har behövt någon att diskutera med. 

NEVT, för den fantastiska atmosfären, alla trevliga och givande samtal vid fika och luncher 
samt att varje dag fått mig att känna mig som en i gruppen och fått min examensarbetestid 
att bli mycket mer än bara timmar framför datorn.  
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Ordlista  

Drivlina Motor, växellåda och axlar 
DTC Diagnostic Trouble Code, Felkod, Kod som signalerar att något inte 

stämmer och ger information om orsaken till att koden bildats. 
DTC-browser Egenutvecklad webbapplikation som fungerar som verktyg för 

att kolla felkoder 
EMS Motorstyrsystem, Engine Management System, EMS är ett 

elektroniskt styrsystem.   
FT Fältprov (field testing)  
GMS Växelstyrsystem, Gearbox Management System, GMS är ett 

elektroniskt styrsystem.   
LP Långtidsprov 
NESX Gruppen Powertrain Control Systems Development, Engine 

System Software på Scania R&D 
NEV Sektionen Powertrain Control Systems Development, Test & 

tools på Scania R&D 
NEVS Gruppen Powertrain Control Systems Development, System test 

Engine på Scania R&D 
NEVT Gruppen Powertrain Control Systems Development, Test 

Coordination and Support på Scania R&D 
SOCOP Start Of Customer Order Production, då kundorderstyrd 

produktion startar 
SOP Start of production, produktionsstart 
Specad Hur bilen är utrustad 
SW Software, mjukvara på engelska.  
SVAP Verktyg för kundfordons data 
VGT Variabel turboladdare (variable geometry turbocharger) 
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1. Inledning 

Att lastbilar kräver fungerande mekanik för att kunna rulla på vägarna är det få som 

ifrågasätter men att den nya tidens lastbilar även behöver rätt mjukvara för att kunna köras 

är inte alltid lika självklart. Mjukvara som är kopplad till drivlinan är exakt vad NE-sektionen 

på Scania Forskning och Utveckling jobbar med. Gruppen där examensarbetet har skett är 

ansvarig för testning och validering av mjukvara för drivlinan. Tester är nödvändiga då en 

lastbil inte är en slit- och slängprodukt, utan en investering. En testning utan mått på resultat 

är en värdelös testning. Att mäta felkoder är ett typ av resultat från testningarna som Scania 

använder. Felkoder talar om att något är fel och måste åtgärdas. Felkoder i sig är positivt 

men felet som gör att felkoden uppstår är inte bra. Att bestämma kvalité är ett vanligt 

resultat av ett test, att sedan dessutom kunna använda testresultatens utveckling över tid 

för att kunna säga något om mognad är nästa önskade steg. Det är detta som 

examensarbete går ut på. Det kan verka vara en lätt uppgift från början men komplexiteten 

som finns i de flesta verkliga situationer gör det mer invecklat och kräver både en och två 

tankar om vilken data som finns att tillgå och vilken information det är möjligt att få ut av 

den.  

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en standardiserad metod för att kunna mäta 

mognad och kvalité hos en komponent utifrån felkodsutfall i fältprov. Precis som tidigare 

nämnts är syftet att ta fram en metod för att mäta kvalité utifrån felkodsutfall men i detta 

ligger först uppgiften att utreda om det är möjligt. Dessutom eftersträvas ett mått på kvalité 

som vid jämförelse över tiden kan ge en bild av mognaden hos komponenten. Den 

framtagna metoden är tänkt att vara för en specifik komponent men sedan kunna appliceras 

på valfri komponent eller system. För att förtydliga vad uppgiften innehåller delas 

huvudsyftet in i följande delsyften:  

 Undersöka vilken information som finns att tillgå, både för fältprov samt 

kundfordon. 

 Sammanställa befintlig information. 

 Undersöka olika mått för kvalité. 

 Ta fram en metod för att beräkna dessa.   

1.2 Avgränsning 

I det långa loppet är det tänkt att den framtagna metoden ska fungera på valfri komponent 

eller system, men för att hålla nere mängden data att arbeta med så är examensarbetet 

utformat att enbart beröra felkoder kopplade till en komponent, i det aktuella fallet VGT, 

variabel turboladdare. VGT valdes då det är en tydlig komponent med lagom många, cirka 

ett tiotal felkoder, kopplade till sig. För att ytterligare begränsa mängden data har bara 
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projekt mellan 2007-2011 tagits med och mjukvaruspåren 50.xx.xx. Samtliga felkoder har 

även en klassning, dessa har tagits hänsyn till men behandlats på likartat sätt. Dessutom har 

inga skillnader gjorts mellan vilket typ av fordon eller i vilken drift de går i förutom i de 

uppenbara fallen i rapporten, när just skillnaderna diskuteras.  

Examensarbetet ämnar mäta kvalité på en komponent, kvalité är dock inte ett helt självklart 

begrepp. I det aktuella fallet var det redan i uppgiftsbeskrivningen definierat att det var 

felkodsutfall som skulle bedömas, dock återstår hur. Sammanställning av felkoder kan även 

det göras på olika sätt, varje utläsning kan räknas som en gång men sedan kan varje 

utläsning innehålla olika många counts (övre gräns är max 255st). Den här rapporten 

behandlar varje felkod från ett nytt datum som en felkod. Det är egentligen fel som önskas 

undersökas men som indikation på att något är fel används felkoder, vilket får representera 

fel och ligga till underlag för statistik.  
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2. Genömfö rånde 

Examensarbetet är utfört på gruppen NEVT, Powertrain Control Systems Development - Test 

Coordination and Support, på Forskning & Utveckling på Scania i Södertälje under vintern 

2011/2012. Under arbetets gång genomfördes intervjuer, lästes dokument, teorier från 

böcker och vetenskapliga artiklar samt insamlades och sammanställdes data. Utifrån den 

teoretiska bakgrunden har data analyserats. I kommande stycken förklaras varje moment 

mer ingående. 

2.1 Intervjuer och dokument 

För att få en tydligare bild om vad examensarbetet verkligen handlar om och vad syftet är 

inleddes arbetet med intervjuer med gruppchefer och sektionschef som hade tagit fram 

beskrivningen för examensarbetet. Dessutom intervjuades handledare och övrig personal på 

gruppen som hade inblick i det aktuella området. När syftet blivit mer konkret, började 

datainsamlingen. När det stod klart vilken typ av data som fanns att tillgå konsulterades 

Scanias statistikexpert i ett tidigt skede för att bolla idéer och diskutera vad som är möjligt 

att genomföra med den datamängd som finns. Därefter följde fler intervjuer med personer 

på systergrupper för att få mer inblick i den aktuella komponenten VGT samt hur testning av 

mjukvara går till. Chefen för NESX visade även vad som görs för att kunna uttala sig om 

kvalité och mognad hos mjukvaran i utvecklingsskedet. 

I ett tidigt skede var intervjuerna av öppen karaktär, eftersom författarens kunskap inom 

området var för begränsad för att kunna ställa specifika frågor. Ju längre arbetet pågick 

desto mer riktade blev intervjuerna. I några av fallen, se referenser för att se vilka, spelades 

intervjuerna in och inspelningarna har använts för att kunna gå tillbaka och bekräfta vad som 

sagts. Då intervjuerna genomfördes av enbart författaren var inspelningen till stor hjälp. I 

möjligaste mån fördes också anteckningar under intervjun och direkt efter genomförd 

intervju skrevs kommentarer och tankar ner. En sammanfattning från intervjuerna skickades 

till varje respondent för godkännande.      

Utöver dessa intervjuer lästes 2 äldre examensarbeten: Att testa kvalitet och 

Acceptanskriterier för validering av drivlinestyrsystem (se referenser) inom liknande område 

gjorda på gruppen NEVT. Scanias Inline samt NE-dokumentregister genomsöktes även efter 

relevant information och flertalet dokument som hade med testing, fältprov och krav att 

göra lästes. 

2.2 Datainsamling och bearbetning 

För att samla in data över fältprov användes DTC-browser. Insamling gick till så att för varje 

mjukvara listades alla fordon som haft felkoden samt alla datum de uppkom. För att se dessa 

datum fick man gå vidare för vart och ett av fordonen och sedan skriva över intressant 
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information i ett Excelark för vidare analys. Dessutom sammanställdes värden på hur långt 

varje fordon har kört i fältprov med respektive mjukvara.  

För att få information från kundfordonen användes Prodiver, ett program för att komma åt 

innehållet i en databas i databasen SVAP. Även denna information kopierades in i ett 

Excelark för vidare analys.  

I Excel grupperades, rensades och sammanställdes data med hjälp av pivottabeller, 

pivotgrafer och grafer. Detsamma gjordes med kundfordonsdata dock måste denna först 

kopplas till respektive mjukvara för att kunna analyseras på rätt sätt. Olika typer av 

visualisering av data togs fram och utvärderades för möjligheten att kunna fungera som ett 

mått på kvalité och mognad hos mjukvaran.  

2.3 Avstämningar 

Under hela arbetets gång har möten hållits med en referensgrupp bestående av handledare, 

handledare för eftermarknad, gruppchef(er) och sektionschef för att kontrollera att 

examensarbetet fortlöper i önskad riktning samt för att vara en möjlighet för båda parter att 

ställa frågor.  

Då arbetet utfördes på plats på Scania har det varit ett nära samarbete med handledare. 

Författaren har jobbat självständigt men har kunnat bolla idéer och frågor mycket ofta och 

snabbt. Kontakten med ämnesgranskare har framför allt hållits genom regelbundna e-post 

var till varannan vecka. Samt några personliga möten för att ha möjlighet att mötas och 

verkligen visa upp vad som gjorts och kunna diskutera fortsättningen.   
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3. Teöretisk båkgrund   

Följande avsnitt börjar med en snabb genomgång av några grundläggande begrepp inom 

statistik (Dahmström, 2011 ). Sedan följer mer ingående stycken om linjär regression, 

generaliseringar med hjälp av urval, beräkningar av proportioner samt ett avslutande stycke 

om statistik och ingenjörsvetenskap.    

3.1 Variabler  

Variabler har en central roll när det kommer till en statistikundersökning. För att 

undersökningen ska kunna uppfylla sitt syfte är valet av variabler en avgörande faktor. Vilka 

variabler som mäts samt på vilket sätt de mäts lägger hela grunden för undersökningen. 

Variablerna blir tilldelade olika skalor och kan därför anta olika variabelvärden. Variablerna 

har olika egenskaper och kan användas beroende på vilken typ av variabel det handlar om 

den vanligaste uppdelningen är mellan kvalitativ -kvantitativ och i det senare fallet vidare 

uppdelat i diskret - kontinuerlig.  

En kvalitativ variabel antar från början icke numeriska värden. Senare vid databearbetning är 

det ofta vanligt att de kvalitativa variablerna kodas om till numeriska för att kunna utnyttja 

klassiska lägesmått som till exempel medelvärde. Exempel på kvalitativ variabel är till 

exempel kön som kan anta kategorierna man eller kvinna.  

Om en variabel från grunden antar ett numeriskt värde klassas den som en kvantitativ 

variabel. Exempel på kvantitativa variabler är längd och ålder, där den första, längd, är en 

kontinuerlig variabel och den senare, ålder, en diskret. Att en variabel är kontinuerlig 

betyder att den kan anta alla värden inom ett intervall. Ålder däremot är av den andra typen, 

diskret, vilket betyder att den bara kan anta vissa värden eller åtminstone ett uppräkneligt 

oändligt antal värden. 

Utöver uppdelningen av variabler ovan kan de även delas upp efter vilken datanivå eller 

skaltyp de tillhör. Vilken skala de tillhör påverkar vilken information som kan utvinnas från 

dem. Vilka de fyra nivåerna är samt vad varje ny nivå innebär går att läsa om i tabellen 

nedan.  
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Tabell 1. Vad som är möjligt med variabler på olika skalnivå. 

Skalnivå: Nominal Ordinal Intervall Kvot 

Klassning X X X X 
Rangordning  X X X 
Likvärdiga steg   X X 
Definierad nollpunkt    X 

3.2 Linjär regression  

Linjär regression används när sambandet mellan två variabler, en oberoende samt en 

beroende, ska undersökas. Den oberoende variabeln placeras på x-axeln och den beroende 

på y-axeln. För att sedan kunna göra prediktioner för fler oberoende värden än de uppmätta 

skattas en rak linje som på bästa sätt beskriver sambandet mellan x-värden och y-värden. 

Den räta linjen beskrivs av en ekvation,        , a och b är parametrar och bestämmer 

lutning och startplats på linjen. Skattningen görs med hjälp av minstakvadratmetoden som 

genom att minimera avståndet mellan linjen och punkterna får fram de riktiga 

parametervärdena på a och b. Ekvationen används sedan för att prediktera y-värdet utifrån 

givet x-värde. R2-värdet, förklaringsgrad, är ett mått på hur bra linjen anpassar det faktiska 

sambandet mellan x- och y-variabel. R2-värdet kan variera mellan 0 och 1 och är ett mått på 

hur bra variationen hos x-variabeln kan förklara variationen hos y-variabeln. 0 innebär inget 

samband och 1 perfekt samband (Blom & Holmquist, 1998).  

3.3 Generalisering och konfidensintervall 

Generalisering används då uttalande om en större population vill göras men undersökningen 

har utförts på ett mindre urval av dessa. Men då undersökningen just har utförts på några av 

individerna är det inte möjligt att säga att exakt samma svar/proportion (andel) gäller för 

hela populationen men med en viss säkerhet kan man göra uttalande om hela populationen. 

Om vi tar proportionen ja-sägare till EMU som exempel, får vi kanske fram att i vår 

undersökning med några 1000 svenska medborgare var det 40 % som var positiv till EMU. 

Utifrån detta kan vi inte uttala oss om att 40 % av hela svenska folket är ja-sägare i fråga, 

utan här måste vi använda ett konfidensintervall. Det innebär att med 95 % sannolikhet är 

35-45% av svenska folket för EMU. Skulle vi önska ännu högre sannolikhet, säkerhet på att 

det ”rätta värdet” ingår i intervallet kommer intervallet att växa. Till exempel om vi kräver 99 

% sannolikhet så är intervallet 25-55% vilket kanske inte säger så mycket om utfallet 

(Eliasson, 2010).  

                                                            

Storleken på stickprovet är viktigt för att slutsatser ska vara giltiga. Ett stickprov på 20 st kan 

bara uttala sig med 50 % säkerhet medan ett stickprov på 500 individer kan ge en säkerhet 

på 99 %.  Det kan vara möjligt att generalisera uppåt vad en större grupp kan förväntas ha 

för proportion men aldrig nedåt, vad en individ kommer ha för egenskap. Det går alltså inte 
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att utifrån ett stickprov säga exakt vad nästa individ kommer svara, utan bara vad som är 

troligast att flest svarar (Eliasson, 2010).  

 

Figur 1. Faktaruta om termerna som används vid generaliseringar. 

3.3.1 Risker med urval 

Då det inte är genomförbart att mäta en hel population varken tids- eller pengamässigt väljs 

ofta metoden att göra ett urval. Några av riskerna vid val av urval är listade nedan.   

- Urval utifrån vad som är lättillgängligt, data samlas in från de respondenter som finns 

tillgängliga och som väljer att svara. 

- Urval utifrån vad som verkar vara ett bra resultat, data samlas in från de individer 

som verkar ge representativa resultat. Urvalet stödjer den hypotes som ska testas. 

- Missbedömning av populationen. För att göra ett bra urval utgår man alltid från 

populationen som önskas undersökas, om de som klassas till populationen inte 

överensstämmer med riktiga populationen uppstår ett problem direkt. Det kan vara 

att man tar med för många, för få eller helt enkelt fel individer. 

- Väldigt många som inte ger något svar kan lätt bidraga till skevheter i resultatet.     

Urval har så klart sina fördelar också framför allt som tidigare nämnts att det är mycket mer 

resurskrävande att undersöka en hel population istället för ett representativt urval. I vissa 

fall av undersökningar förbrukas det undersökta objektet vilket betyder att efter genomförd 

undersökning finns det inget värde av vad resultatet visade. Sen kan det faktiskt vara så att 

en urvalsundersökning faktiskt ger ett bättre resultat än en total undersökning, då 

datamängden vid en totalundersökning blir så enorm att den blir svårhanterlig och det är lätt 

att göra misstag. Det ger alltså ett säkrare mått på en populations svar genom att göra en väl 

genomförd urvalsundersökning än en opålitlig totalundersökning (Lohr, 1999). 

 

Faktaruta begrepp 

Population – den grupp som undersökningen ämnar uttala sig om 

Individ – en medlem i populationen 

Urvalsram – en förteckning över populationen 

Stickprov – de individer som väljs ut från urvalsramen och deltar i 
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3.3.2 Typer av sannolikhetsurval  

För att få så bra urval som möjligt används sannolikhetsmetoder. Det finns många olika 

metoder att använda för att försöka få urvalet att på bästa sätt representera populationen. 

Den mest frekvent förekommande metoden är obundet slumpmässigt urval, som innebär att 

alla individer i populationen har precis lika stor sannolikhet att delta i urvalet. En annan 

metod som också är mycket välanvänd är stratifieringsurval, vilket betyder att populationen 

delas upp i delar, så kallade strata. I urvalet eftersträvas att alla strata ska finnas 

representerade och därför ser personen som genomför undersökningen till att ta från alla 

olika strata. Detta betyder att en individ har större sannolikhet att få komma med i urvalet 

om individen tillhör ett mindre strata. En tredje metod är den så kallade klustermetoden, 

som egentligen är två stycken obundna slumpmässigt urval i följd. Först delas populationen 

upp i geografiska områden eller liknande, sedan görs ett obundet slumpmässigt urval av 

dessa. De individer som tillhör dessa valda områden ingår i ytterligare ett obundet 

slumpmässigt urval, tills man till slut har fått sitt stickprov (Lohr, 1999). 

3.4 Konfidensintervall för proportion 

Allt oftare föredras konfidensintervall framför p-värde1 vid presentation av resultat. Den 

största fördelen med ett konfidensintervall är att det är en typ av estimering vilket även 

punktestimering är och båda dessa har nära relation till innehållet av data samt mängden av 

data. P-värdet, å andra sidan, är en sannolikhetsabstraktion. Ett av de enklaste fallen för 

konfidensintervall för en parameter i statistiska sammanhang är för en proportion 

(Newcombe, 1998). 

Vid estimering av intervall för proportioner är det vanligt att exakta intervall blir väldigt 

stora, på gränsen till onödigt stora. För just den här typen av intervall kan det vara bättre 

med ett ungefärligt intervall än det exakta, då det exakta tendera till att bli för stort för att 

ge någon värdefull information. 

      √     ⁄         (1) 

 

 

I de första grundläggande statistikböcker är det Wald konfidensintervall, se ekvation 1, som 

introduceras. Agresti och Coull påstår att detta troligen en av de första 

intervallberäkningarna som utförts för någon parameter. Denna beräkning genomförs 

genom att en normalapproximation för binomialfördelningen sker och sedan beräknas 

                                                           

1 sannolikheten att få ett mer extremt värde baserat på att antagandet stämmer. 

p Proportion, hur stor andel 

n Antalet försök, stickprovets storlek 

z Normalfördelningskvantilen, ofta för 95 % säkerhet = 1.96 
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intervallet utifrån önskad säkerhetsnivå, i det aktuella fallet 95 %.  Eftersom den utgår från 

en normalapproximation innebär det att metoden har problem för små värden på n, 

stickprovsstorleken. Med en viss justering kan Wald anpassas så att de även är användbart 

för små n och kallas då istället för Score metoden (Agresti & Coull, 1998). 

    (  
  

  
  √((   

  

  
)  ⁄ ))  (  

  

 
)   (2) 

 

 

Score ger ett bra intervall för proportionen, på det sätt att längden av intervallet begränsas i 

förhållande till det exakta intervallet. Detta på bekostnad av säkerheten för att intervallet 

verkligen kommer att innehålla den ”verkliga” proportionen. Det är framför allt när 

proportionen är nära 0 eller 1 som säkerheten är låg för att intervallet täcker in det verkliga 

värdet även om det i de flesta fall är mycket nära 95 % (Agresti & Coull, 1998). 

3.5 Statistik och ingenjörsvetenskap 

Statistik kan vara mycket användbart och värdefullt då det används på rätt sätt, men det 

finns även en risk att statistik används för att dra slutsatser som kanske inte är helt sanna. 

Healy (1978) väljer att tackla problemet genom att diskutera om statistik är en vetenskap 

eller snarare en ingenjörsvetenskap. Innan han klassar statistik talar han om vad som 

karaktäriserar de båda. Vetenskap är något som vill ha svar på frågor om varför världen 

beter sig på ett visst sätt, HUR saker och ting fungerar, medan ingenjörsvetenskap är mer 

intresserad av ATT det fungerar. Ingenjörer kan som exempel välja att använda sig av 

Newtons teorier även om de inte är korrekta i alla möjliga scenarier är de i de flesta fall 

tillräckligt bra för det som ingenjören är intresserad av och dessutom på ett mer hanterbart 

och därför användbart sätt. En stor del av ny teknik uppstår inte direkt utifrån teori som 

skapar en fungerande uppfinning, utan ofta skapas en första version som det utförs tester på 

och sedan utifrån resultatet från testerna förbättras idén.  Dessa blir sakta men säkert till en 

uppfinning som på ett godtagbart sätt klara av vad den ska göra.  

En ingenjör har nästan alltid en deadline och måste därför i slutändan komma fram till något 

och får därför använda sig av det som finns även om det inte är bevisat sant eller falsifierat, 

det viktiga är att det fungerar. Vetenskapen strävar efter/kräver sanna ja- eller nej-svar på 

sina frågor, klarar deras teorier testen eller inte. För en vetenskapsman/kvinna är 

argumentet att använda något för att det fungerar helt värdelöst om det inte också 

innehåller en förklaring till varför det fungerar. Statistiker och ingenjörer ser på samma sätt 

att kunskap inte behöver vara helt hundra procentigt sann för att den ska vara användbar. 

Inom statistik är det ett fullt godtagbart resultat att det värde som har uppmäts kanske inte 

p Proportion, hur stor andel 

n Antalet försök, stickprovets storlek 

z Normalfördelningskvantilen, ofta för 95 % säkerhet = 1.96 
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är helt sant men det mest sannolika. Det finns en förståelse att även om det inte är totala 

sanningar så är det mycket användbart att få veta vad ett troligt utfall skulle vara. Så även 

om statistik på många sätt liknar vetenskap med teorier och begrepp, menar Healy att 

statistik har mer gemensamt med ingenjörsvetenskap då det framför allt är 

användarvänligheten som är det viktiga.  

  



Page 16 (48) 

 

4. Båkgrund 

Följande avsnitt är till för att läsaren ska få lite bakgrund i Scania, speciellt om gruppen 

NEVT. Dessutom innehåller avsnittet fakta kring testprocesser på Scania och framför allt 

kring den senare delen i testprocessen fältprov. 

4.1 Scanias historia  

Scania CV AB är en av de mest framstående lastbilstillverkarna i världen. Det började år 1891 

då VABIS, Vagn-fabriksaktiebolaget startade i Södertälje. Till en början var det 

järnvägsvagnstillverkningen som var huvudsyftet men även utvecklingen och tillverkningen 

av person- och lastbilar satte fart i ett tidigt skede. År 1900 bildades 

Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö, namnidén kom från Skåne på latin som är just 

scania. Scania startade med cykeltillverkning men började även tidigt tillverka både 

personbilar och lastbilar. För att kunna konkurrera på den europeiska marknaden valde 

Scania och Vabis att år 1911 gå ihop och avslutade sin cykel- respektive 

järnvägsvagnstillverkning för att nu enbart satsa på personbilar och lastbilar, 

personbilstillverkning upphörde ca 20 år senare. År 2008 blir Scania dotterbolag till 

Volkswagen AG (Liten historiebok om Scania, 2011).       

4.2 Scania idag 

Från början handlade det om fordonstillverkning och det gör det fortfarande men idag 

handlar det även om så mycket mer. Scania har ungefär 35 500 anställda inom koncernen 

och är verksamma i flera länder världen över. Scania tillverkar lastbilar, bussar samt motorer 

för marint och industriellt bruk.  

Tabell 2. Antalet enheter tillverkade under år 2010. 

Lastbilar Bussar Motorer 

56 837 6 875 6 526 

 

Utöver detta finns även Infomate, företagets egna IT-provider och Scania Finans som 

erbjuder finansiell hjälp till Scanias kunder. Forskning och Utveckling (R & D) är koncentrerat 

till Södertälje där cirka 2 900 personer jobbar. En av Scanias styrkor är just det att hela 

Forskning och Utveckling är lokaliserat till ett område, vilket underlättar för personlig 

kontakt och nära samarbete mellan grupperna. Scania vill stå för kvalité hos sina produkter, 

chaufförer som kör Scania ska vara nöjda kunder och vara stolta över att köra en Scania 

(Scania i korthet, 2011). 
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4.3 Scaniahuset R & D versionen  

För att sammanfatta sina värderingar har Scania valt att använda sig av ett hus som 

illustration, se figur 2. I grunden hittas kärnvärdena som avspeglar företagets kultur: kunden 

först, respekt för individen och eliminering av slöseri. Företagets viktigaste 

framgångsfaktorer består av ramen: kreativitet, kompetens och ledarskap.  

Golvet i huset består av normalläget, läget när allt flyter som det ska utan avvikelser. Golvet 

är även uppdelat i olika byggstenar: standardiserade metoder, modularisering, takt, 

tvärfunktionellt och parallellt, visualisering och balansering. Alla delarna är väsentliga för att 

normalläget ska vara en effektiv process. Här följer en kortare beskrivning av de delar av 

golvet som är extra intressanta för denna rapport. Standardiserade metoder som handlar om 

att det är lika viktigt hur något görs som att det blir gjort. Visualisering, för att kunna agera 

mot avvikelser tidigt är det viktigt att det aktuella läget visas tydligt så att det går att jämföra 

med normalläget. Balansering, även om man alltid vill arbeta med alla områden till 100 % är 

detta inte möjligt då det finns begränsningar i resurser såsom kapacitet och tid, därför är det 

viktigt att rätt saker prioriteras.  (R & D Factory, 2010). 

 

 

Figur 2. Scaniahuset R&D versionen. 

 

Väggarna består av behovsstyrt och rätt från mig, det första handlar om att endast det som 

är efterfrågat ska utföras/tillverkas och det senare syftar till att om fel upptäcks så ska det 

åtgärdas och inte skickas vidare för att bli nästa person i kedjans problem. Taket och det som 

är genomgående för alla delar är ständiga förbättringar.  



Page 18 (48) 

 

Mitt i huset återfinns prioriteringsordningen, för precis som tidigare nämnts räcker inte 

resurserna till allt, det krävs prioritering. På Scania ser den ut som följande hälsa/miljö, 

kvalitet, leveransprecision och kostnad dessa gäller så väl på arbetsplatsen som för 

produkten (R & D Factory, 2010). 

4.4 NE:s organisation 

NE eller Powertrain control systems development som det står för, vilket på svenska betyder 

systemutveckling för drivlina, är en del av Scanias forskning och utvecklingsavdelning.  

Forskning och Utveckling på Scania är uppdelat hierarkiskt, i avdelningar, sektioner och 

grupper. Grupperna har namn efter denna uppdelning en nivå till betyder en bokstav till, i 

nuläget har de flesta fyrabokstaviga gruppnamn. Gruppen NEVT, Test coordination and 

Support, tillhör sektionen NEV, Test & Tools, som i sin tur hör till avdelningen NE, Powertrain 

control system development, se figur 3.  (Scania Inline). 

 

Figur 3. Schematisk bild över var NEVT hittas inom Scania. 

 

4.4.1 NEVT 

NEVT är en grupp med ca 15 personer som arbetar med koordinering och validering av 

mjukvarutester för drivlinan. Drivlinan är samlingsnamnet för motor, växellåda och axlar 

eller enligt Scanias egna lexikon ”De komponenter som tillsammans utgör 

kraftöverföringssystemet hos ett motorfordon”.  På NEVT jobbar Provkoordinator, 

Scania CV AB 

R & D 

Forskning och 
utveckling 

NE 

Powertrain Control 
System Development 

NEV 

Test and Tools 

NEVT 

Test Coordination and 
Support 
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Testingenjör, Delåkeriägare och Mekaniker.  NEVT har helhetsbilden över långtidsproven och 

fältproven och därför efterfrågas statistik över dessa resultat från just NEVT (Scania Inline). 

4.5 Några befintliga statistiska metoder på Scania NE 

Nedan följer genomgång av två områden som håller på med likande statistik och har lett till 

examensarbetets beskrivning. Först från en systergrupp NESX och sedan från gruppen NEVT, 

där examensarbetet utfördes.   

4.5.1 NESX  

Gruppen NESX, Engine Control Strategy; Engine System SW, är ansvariga för utveckling och 

implementering av delar av mjukvaran för motorstyrsystemen, EMS. De är även ansvariga 

för leveransen av de färdiga EMS mjukvarorna och det har därför börjat föra statistik över 

hur mjukvaran utvecklas (Scania Inline). För att bättre kunna förutspå när en leverans av 

mjukvara ska kunna bli av har NESX valt att föra statistik över hur många buggar (rättningar) 

och change request, CR (önskan av nya funktioner) som har rapporterats varje månad. Sedan 

görs en graf, se figur 4, över insamlat data där utvecklingen redovisas över tiden 

(Prediktering av färdiggrad, 2011. Interndokument). 

 

Figur 4. NESX:s graf över mognaden av mjukvaran, varje rosa box betyder en ny version (intern dokument). 

När buggarna och fram för allt CR:arna minskar kraftigt och planar ut visar det på att 

mjukvaran är redo för leverans till nästa steg i testprocessen. Efter att ha gjort denna 

statistik upprepade gånger kan mönster börjar urskiljas och trender börjar bli synliga, vilket 

tillsammans med magkänsla och erfarenhet används för att prediktera när mjukvaran 

kommer vara klar för leverans (Hasselkvist, 2011-10-13).  

4.5.2 NEVT 

En av NEVT:s huvudsysslor är att koordinera långtidsprov, LP och fältprov, FT. Långtidsprov 

är de tester som sker i fordon men av Scanias egna chaufförer på eller i närheten av 

Forskning & Utveckling i Södertälje medan fältprov utförs av tänkta kunder ute i fält i 

X bug 
Y CR X bug 

Y CR 
X bug 
Y CR 
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vardaglig drift. Med koordinering menas att se till att det finns fordon som uppfyller 

kravspecifikationen samt att samla in och analysera resultaten från testerna. Analysera 

resultaten innebär att se vilka områden som är de mest frekventa inom de olika 

felrapporteringssystemen samt informera ansvarig om hur läget ser ut och om åtgärder 

måste vidtas. Eftersom NEVT är den grupp som har den övergripande granskningen av LP 

och FT är det också de som står för statistiken från de båda nämnda testerna. I nuläget 

används bland annat en graf, se figur 5 som innehåller fiktiva värden, som två 

examensarbetare på gruppen tog fram för ett år sedan (Birgersson, S.& Söderlund, L., 2010). 

 

 Staplarna visar siffror över km/DTC för respektive mjukvarusläpp. Siffran är baserad på ett 

snitt av fordonens individuella km/DTC-värden. 

 Den gröna kurvan visar totalt antal körda kilometer för respektive mjukvarusläpp. 

 De svarta staplarna visar konfidensintervallet, det vill säga sannolikheten (med 80 % 

säkerhet) att släppet kommer få detta värde på km/DTC för nästa fordon som körs. Litet 

konfidensintervall betyder att stapelns värde förmodligen är ”korrekt”. Stapelns storlek beror 

av antalet fordon (fler=bättre) och den inbördes spridningen (liten=bättre) i resultatet för 

dessa. 

 Siffrorna inuti staplarna visar antalet fordon som kördes med motsvarande mjukvarusläpp. 

 Den horisontella linjen visar acceptansnivån för km/DTC. 

Figur 5. Graf samt förklarande text från Leif och Sandras rapport, FIKTIVA VÄRDEN. 
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Utöver denna graf finns det flertalet sammanställningar över de olika informationskanalerna 
av det aktuella tillståndet så som topplistor och grafer över antalet inkomna ärenden och 
felkoder. De informationskanaler som använts är felkoder, enkäter, telefonsamtal, e-post 
och ärende från verkstäder (Axelsson, 2011-10-11). 

När det kommer till statistik för kundfordon finns det möjlighet att följa upp olika sorters 

data, till exempel komponentutfall från garantiuppföljning, driftdata och felkoder. 

Garantistatistik har länge använts för att följa upp produktkvalitet, medan driftdata och 

felkoder från kundfordon är relativt nya tillskott i kvalitetsuppföljningen, i alla fall på 

avdelningen NE.  En brist i felkodsstatistiken är att den länge berott av att kunder manuellt 

laddar upp data till Scanias databas. Sedan början av 2011 sker detta dock automatiskt, 

förutsatt att verkstaden är ansluten till internet (Söderlund, 2011-10-24). 

4.6 PD-processen 

Scanias pågående utveckling av sin produkt kallas Produkt-Development processen och är 

uppdelad i 3 olika huvudområden, som har blivit tilldelade namnen gul-, grön- och rödpil.  

Gulpil-förutveckling   

Under gulpil ligger projekt som undersöker affärsmöjligheter samt teknisklösningar innan 

själva produkten har börjat utvecklas. Det är också här forskning sker. Initiativen till ett 

gulpilsprojekt kommer från olika håll. Det kan vara nya lagkrav, möjligheter till nya 

marknader genom produkt eller service utveckling, framtida teknikmöjligheter eller att 

förbättra produkten på olika sätt. De utvecklade koncepten går vidare som initiering för 

produktutveckling i grönpil.  (PD-kurs, gulpil. Interndokument). 

Grönpil-kontinuerlig introducering 

Största delen av Scania Forskning & Utveckling jobbar med grönpilsarbete, den kontinuerliga 

produktutvecklingen. Grönpilen är i sin tur uppdelad i olika faser: förstudie, utveckling, 

verifiering, införande och till sist avslut. I första fasen, förstudie, definieras projektet sedan 

är det dags för utveckling där produkten/funktionen konstrueras och utvärderas. På detta 

följer sedan verifieringen med hjälp av fältprov, parallellt med fältprov görs även 

förberedelser för att vara klara för produktion så som order till leverantörer, förbereda 

reservdelssortiment samt repareringsmetoder. Efter fältprov är det dags för produktion och 

med det marknadsföring och försäljning, i mitten av den fjärde fasen hittas SOP, start of 

produktion, produktionsstart, och i slutet på gränsen till den femte fasen sätter SOCOP, start 

of customer order production, produktion efter kundorder, igång. När projektet når sitt 

avslut stängs det ner och en slutrapport skrivs (PD-kurs, grönpil. Interndokument). 

Rödpil-produktuppföljning 

Produktuppföljning är den del som undersöker och håller koll på vad som händer med 

produkterna när det har lämnat Scania och hamnat hos slutkund. Rödpilsprojekt initieras av 

ett önskemål, klagomål eller iakttagelser från slutkund och handlar om säkerhetsåtgärder, 



Page 22 (48) 

 

förbättra kvalité och/eller av kostnadsskäl. Förbättringarna och uppgraderingarna åtgärdas i 

det flesta fall inte hos kund om det inte är kritiskt utan förs in i den kontinuerliga 

produktutvecklingen i grönpil. Produktuppföljning kan delas upp i följande underområden 

fältkvalité, funktionsönskemål, designjusteringar samt kostnadsreduktion (PD-kurs, rödpil. 

Interndokument).      

4.7 Mjukvaruutveckling på Scania  

Samlingsnamnet för Scanias elsystem är SESAMM, hit hör alla elsystem inuti fordonet så som 

elektronik och mjukvara inklusive elsystemets elektroniska komponenter och givare (Scania 

lexikon).  En ECU, Electronic Control Unit, elektrisk styrenhet består av både mjukvara och 

hårdvara och dess elektronik. I ett fordon finns det 5-25 huvudECU:er. Hårdvaran uppdateras 

med fyra till tio års mellanrum medan mjukvaran uppdateras flera gånger per år, så när det 

pratas om en ECU-uppdatering är det i det flesta fall mjukvarudelen som åsyftas.  Elsystem 

är speciella på det sättet att de samverkar ofta för att en ny funktion skall kunna realiseras. 

Komponenterna i systemet är beroende av varandra samt delar information på ett delat 

kommunikationsnätverk, vilket betyder att en förändring i ett system kan påverka ett annat 

system på ett oväntat sätt. På grund av detta samspel arbetas det med funktioner när det 

kommer till mjukvara istället för komponenter (Releaseprocessen. Interndokument).      

Ett mjukvaruarbete börjar med en beroendeanalys samt en systemering och modularisering 

för att klargöra elsystemets påverkan och avslutas med en releaseprocess. Releaseprocessen 

är slutsteget av utvecklingen där arbetet som grupperna gjort var för sig ska sättas ihop till 

ett fungerande välpaketerat elsystem (Releaseprocessen. Interndokument).      

Releaseprocessen är en kontinuerlig process som underlättar tvärfunktionell samordning. 

Processen har ett takta flöde med bestämda deadlines men tiderna ändras aldrig utan om 

det är tidsbrist ändras istället innehållet. Om en funktion inte klarar testerna i laboratorium, 

rigg eller slutligen på fordon skjuts releasen av denna funktion till en senare SOP och den 

planerade SOP:en släpps som planerat men utan den icke godkända funktionen 

(Releaseprocessen. Interndokument).      

4.8 Testprocess  

När det kommer till mycket komplicerade system vilket är fallet med en lastbil, buss eller 

annat fordon sker testning av systemet på många olika nivåer. För att få så bra slutprodukt 

som möjligt testas alla delarna var för sig och sätts sedan ihop till ett system som testas på 

nytt. För att kunna testa alla olika komponenter och delar av dessa, krävs också att 

kravställningen får samma struktur. Kravställning och dokumentation utgör V:ets ena ben 

och testning det andra, se figur 6. Vid kravställning börjas det med helheten som sedan delas 

upp i delkrav. Testning görs precis tvärtom, här börjas det med delkomponenterna och 

sätter sedan ihop allt eftersom till allt större och mer komplexa system.  
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Figur 6. V-modellen som visar hur testning går till på Scania. 

Det är när man har kommit upp några nivåer som det handlar om test i fordon vilket fältprov 

är ett exempel på. När det är på så hög nivå handlar det framför allt om att testa hur alla 

delar fungerar tillsammans. Testen på denna nivå är också ofta av validerande karaktär, det 

betyder att utöver att testa att allt fungerar som det ska även undersöka att den dessutom 

motsvarar förväntningarna på vad den ska klara av och hur den ska bete sig i olika 

situationer (Teststrategi. Interndokument).    

4.8.1 Testprocess för EMS 

Testomgången för EMS inklusive dess delsystem bland annat VGT:n  syftar till att hitta 

eventuella avvikelser och vid behov rätta dessa samt öka kunskapen om kvalitén på 

mjukvaran. Testerna följer nedanstående beskrivning, se figur 7, men det är inte så att först 

när en testomgång är genomförd börjar nästa, utan testomgångar börjar kontinuerligt och 

genomförs till viss del parallellt (Lundström, 11-11-17).   

Innan testomgången 

Testomgången börjar med en övergripande planering i samband med att datum för 

mjukvarureleasen bestäms. Den övergripande planeringen görs för att undvika överlappning 

i minsta möjliga mån av de olika systemen. Senast fem arbetsdagar innan start av testerna 

ska en mer detaljerad planering göras, av den ska det framgå vilka tester som ska utföras, i 

vilken ordning, vilken typ av fordon som behövs samt om det finns krav på övriga system i 

fordonet. Planering tas fram av ansvarig testledare och stäms av med berörda parter 

(Testomgång för EMS. Interndokument).                



Page 24 (48) 

 

Under testomgången 

Innan releasen av den nya Basic SW, grundmjukvaran, genomförs av funktionsutvecklarna 

modultester av koden både på enstaka komponenter samt på samspelet mellan olika 

komponenter. Efter godkända modultester är det release på den nya Basic SW. Efter 

releasen är det dags för kalibrering av Basic SW och i samband med detta validerar även 

NME:s utvecklingsingenjörer de ny implementerade NME-ägda funktionerna.  
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 Figur 7. Testomgång för EMS 

Kalibreringskoordinatorn på NESX meddelar testledare på NEV hur många x veckor 

motsvarar i det aktuella fallet beroende på status av kalibrering vid mjukvarureleasen. Efter 

dessa x veckor är det release för kalibreringen för de aktuella motortyperna. Sedan följer 

systemtest för att verifiera mjukvarans funktioner på systemnivå. Efter genomförda 

systemtester bedöms det på beslutsmöte om det behövs en ny release av mjukvara baserat 

på eventuellt hittade avvikelser samt vilka av dessa som måste åtgärdas. Vid behov rättas 

eventuella avvikelser till, eller om så är nödvändigt, blir det en ny mjukvarurelease. När 

mjukvaran har genomgått systemtester med acceptabelt resultat ansöker testledaren om 

dispens från RESA, System Architecture för långtidsprov. Långtidsprov genomförs för att 

testa mjukvaran i fordon och verklighetsnära drift. Efter godkänt långtidsprov söker 

testledaren på nytt dispens men denna gång för fältprov (Testomgång för EMS. 

Interndokument).                

Fältprov är sista delen av testomgången och ska tillsammans med långtidsprov fungera som 

validerande test, men även här registreras avvikelser som kan leda till att åtgärder som 

måste vidtas. Upptäcks brister i detta läge används informationen vid skapandet av nästa 

Basic SW och testprocessen börjar om på nytt (Lundström, 11-11-17). 

 4.9 Fältprov  

Fältprov används för att verifiera och validera nya system, komponenter samt hela fordon 

ute hos slutkund i verklig drift. Fältprov ska inte fungera som ett uthållighetstest utan skall 

istället testa hur det redan vältestade systemet fungerar när det går i daglig drift samt samla 

in åsikter angående funktioner, egenskaper samt hur väl supportfunktioner på 



Page 25 (48) 

 

eftermarknaden fungerar. Ett resultat från fältprov kan bara underkänna tidigare utförda 

test, det kan även ses som en verifiering av tidigare genomförda tester på Scania.   

Några av områdena som hoppas besvaras med fältprov är: 

 Hur fungerar systemet/komponenten ute i hel bil i daglig drift? 

 Hur fungerar systemet/komponenten i olika klimat och miljöer? 

 Hur uppfattas systemets/komponentens funktionalitet och egenskaper av en 

professionell chaufför? 

För att ett fältprov skall bli lyckat krävs att det är välplanerat, då det tar cirka ett år från 

beslut att få fram ett fältprovsfordon. Dessutom krävs det att kostnaden för fältprov ingår i 

projektets budget samt ett acceptanskriterium för att kunna uttala sig om testets resultat 

(Fältprovsprocess. Interndokument).      

4.8.1 Krav för integrationsfältprov   

Huvudsyftet för fältprov är integrationstester i fordon. För att kunna mäta/utvärdera ett 

fältprov krävs det acceptanskriterier, dessa kan se ut på olika sätt och några av de exempel 

som nämns är: 

 Krav på hur långt ett system eller funktion måste rulla  

 Krav på hur länge ett system eller funktion ska ha varit aktivt  

 Krav på hur många gånger ett system eller funktion ska användas  

Testerna utförs med både verifierande samt validerande prov. Provfordonen väljs så att 

samtliga nya funktioner kan testas samt en stor del av befintlig funktionalitet. En tumregel 

för valet av provfordon är att det ska finnas minst ett fordon för varje växellådsmodell Scania 

har. Om det är ett nytt system eller funktion som ska testas är det sagt att det ska gå minst X 

miljon km fördelat på X fordon, där en stadsbuss och en långfärdsbuss skall ingå. Om det 

istället är en justering av ett system eller funktion ligger kraven på X km fördelat på minst X 

fordon, varav en högspecad det vill säga en välutrustad dragbil, en valfri buss samt en 

normalspecad lastbil ska ingå (Värdena är bort censurerade för att inte bryta sekretess mot 

Scaina). 

Ofta är fältprovets längd uttryckt i bilår. Vad som menas med bilår varierar beroende på 

vilken typ av fordon det handlar om. För dragbilar och lastbilar räknar man att det går cirka 

10 000 km per månad i genomsnitt vilket resulterar i ett bilår på 120 000 km. Om vi istället 

studerar fordon som till exempel används för distribution så rullar det inte så många km på 

ett år men är ändå i gång större delen av dagen. I dessa fall utgår man istället från drifttiden, 

det vill säga när motorn är igång, det ger ett bilår på 2000 h. Tabellen nedan visar hur det 

resoneras kring olika typer av fel och vilka acceptanskriterier som det innebär. Tabellen är 
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inte helt uppdaterad och används inte så mycket i dagligt bruk dock har den inte ersatts 

ännu och fungerar fortfarande för att ge en bild av hur Scania ser på olika fel och 

konsekvenserna av dem (Teststrategi fältprov. Interndokument).      

Tabell 3. Tabell över olika fel, acceptanskriterier samt åtgärder. Värdena är bort censurerade för att inte bryta 
sekretessavtal mot Scania. För att visa förhållande används aktuell kodning.  

Feltyp Symptom km/fel Åtgärd 

Felkod "märks inte"  X Justera felkodsgränser 

Lindrig nedsatt komfort 50*X Återkommande fel skall leda till åtgärd 

Allvarligt kännbar störning 2 50*X Första felet skall leda till åtgärd 

Kritiskt 

driftstopp eller 

rusning 10 00* X 

Fältprovet måste kampanjas, systemändring 

krävs 

 

Angående acceptanskriterium för uppstådda fel som föranleder verkstadsbesök eller annan 

större störning för kunden är det i princip 0-tolerans på grund av det låga antalet fordon i 

fältprov (Nordlöf, 2011-10-19). 

Under fältprov är cykelfiltrering avaktiverad. Cykelfiltrering innebär att för att en felkod ska 

registreras måste den inträffa ytterligare ett visst antal efterföljande körningar, vanligtvis 

fyra stycken. Detta betyder att det uppstår felkoder i fältprov som kanske inte skulle ha 

registrerats i ett kundfordon. Enligt aktuellt interndokument är detta något som det måste 

tas hänsyn till vid statistiska beräkningar (Acceptanskriterium för felkoder under fältprov, 

2005. Interndokument). 
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5. Teknisk båkgrund 

Avsnittet ger en mycket grundläggande förklaring till vad EMS och turbo samt VGT är. I slutet 

behandlas vad felkoder är samt vilka verktyg som används för att sammanställa datamaterialet.  

5.1 EMS – Engine Management System  

EMS är ett elektroniskt styrsystem, se figur 8 (Scania Lexicon. Interndokument). 

             EMS – Engine Management System 

 

Figur 8. Schematisk bild över EMS (Hasselkvist, 2011-10-13). 

Inom EMS finns många olika funktionsområden. Varje funktionsområde har en arbetsgrupp 

som består av personer med kompetens inom och som arbetar med utveckling inom just det 

området. Grupperna består även i vissa fall av personer som representerar testsidan och 

integrationsledare för EMS. Arbetsgruppen planerar utifrån ärenden i 

ärendehanteringssystemet vilket arbete som ska göras i EMS mjukvaran.  

Funktionsområdena är följande 15: moment, gasväxling, gasväxlingsaktuatorer, 

grundmotor, insprutning, aggregat, efterbehandling SCR, efterbehandling filter, 

verkstadstest, plattform, arkitektur, OBD, gateway, system dokumentation samt övrigt. 

Dessa övergriper i sin tur olika områden, VGT hittas under funktionsområdet 

gasväxlingsaktuatorer tillsammans med el-trottel och avgasbroms.  (Scania Inline, Scania 

Wiki. Interntdokument). 

5.2 Turbo och VGT - variabel turboladdare 

Turbo är en del av motorn som gör det möjligt att återvinna effekt ur avgaserna för att få 

mer kraft. Turbon fungerar så att luften komprimeras innan den sugs in i motorn och därför 

får det plats mer luft vilket i sin tur ger mer effekt senare vid antändning. Efter förbränning 

passera avgaserna turbon och driver turbinen, se figur 9 (ThaSaint. 2006.). 

 Applikation

SW 

Plattform 

Para-

metrar 

EMS består av plattformen som har kontakt mot 

kommunikationsnätverket i bilen. Sedan är det Applikationen som 

är själva programmet, skiljer sig åt mellan mjukvaruversioner  och 

för att det ska fungera korrekt måste parametrarna kalibreras för 

respektive motormodell. 
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Figur 9. VGT i genomskärning (Scania Bildbank). 

Det som varieras är geometrin i de utrymmen som luften passerar, genom att variera läget 

på de justerbara bladen som avgör hur turbons tvärsnitt ska se ut. För att kunna kontrollera 

bladens läge har en VGT en aktuator som har kontakt med motorstyrsystemet (Bosch GmbH, 

2007). Aktuatorn tar emot signaler från styrsystemet och reglerar sedan bladen på VGT:n. 

Det är även aktuatorn som registrerar felkoder som sedan skickas till styrenheten för att 

lagras och kunna läsas ut.  (Kraft, 2011-11-21). 

5.3 Felkoder 

Felkoder är signaler som talar om att något har gått fel i ett elektroniskt styrsystem. 

Felkoden ska även ge information om varför felkoden har bildats. Termen som används på 

Scania är DTC, Diagnostic Trouble Code.   (Scania lexikon). 

Felkoder används under utvecklingsfasen för att visa på vilka områden som behöver 

förbättras innan produkten går i produktion. Även i färdiga produkter ute hos kunder 

registreras felkoder som läses ut vid verkstadsbesök för att informera mekaniker om vad 

som ska åtgärdas. Felkoderna laddas även upp i en databas, så att Scania kan följa hur 

lastbilarna fungerar även efter att de har lämnat fabriken.  

När felkoden registreras på Scania har den ett specifikt nummer, på hexadecimal, som är 

kopplat till en viss funktion eller komponent. Utöver detta nummer klassas felkoden eller 

mer exakt uppkomsten av felkoden för att man skall veta om och vilka som måste åtgärda 

felet.  (Felkodsklassning, 2005. Interndokument). 
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Det finns sex olika klasser: 

Tabell 4. Klassning av DTC: er (felkoder).  

Klass  Namn Innebörd 

0 Unclassified Ännu icke klassad. 

1 Unkown Okänd orsak till felkoden. 

2 Development Felet beror på mjukvaran, 
bugg. 

3 Real Fault Felet beror på hårdvara, 
riktiga komponenter.  
( reparationsfelkod) 

4 Irrelevant Skall ej användas, kan vara 
en kod som uppstått vid 
verkstadsbesök. 

5 Info Codes Egentligen inte en felkod 
utan mer av en 
informationskod. Används 
nu även för att undvika att 
räkna multipla förekomster 
av samma felkod.  

 

5.3.1 DTC-browser 

DTC-browser är det program som används för att läsa, klassa och föra statistik över felkoder. 

Programmet är ett gränssnitt där det går att söka på felkoder enligt olika villkor, vilken 

mjukvara, vilken felkod eller vilket fordon med mera. Det är dessutom möjligt att få 

sammanställd statistik så som antal felkoder av vardera klassning och hur många km som 

fordonen har gått med respektive mjukvara. Programmet är ett examensarbete från år 2005 

och ska nu i början av 2012 ersättas av FREUD (Frylmark, 2011-11-02). 

5.3.2 SVAP och VERA 

VERA är ett projektnamn för ett antal applikationer som skapades år 2005, en av dem var 

SVAP, Scania Vehicle Application Portal. SVAP är det program som används internt för att 

bland annat komma åt felkodsdata från kundfordon. I databasen finns även information om 

chassinummer, produktionsmånad och artikelnummer med mera (Nätterkvist, 2011-12-19). 
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6. Resultåt 

Först följer sammanställningar över befintligt datamaterial både från fältprov och 

kundfordon sedan kommer beräkningar på proportioner och till slut sätt att redovisa resultat 

från fältprov. Här vill författaren tydligt påpeka att siffrorna som används är fiktiva för att 

inte bryta sekretessavtalet gentemot Scania.  

6.1 Sammanställning av data 

Data hämtat från DTC-browsern sammanställdes enligt tabellen nedan. 

Tabell 5. Data hämtat från DTC-browser, FIKTIVA VÄRDEN. 

 

Hela tabellen har totalt ca 350 rader. 

Dessa tabeller sammanfattades där efter i grafer så som den nedan för respektive SOP, se 

figur 10 FIKTIVA VÄRDEN.  

 

Figur 10. Grafer över alla mjukvaror per SOP, antal fel kategoriserade efter typ och fordon, FIKTIVA VÄRDEN. 
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50.12.02 Namn 1690 5 2008-02-10 12666 12635 25301 Real fault text 

50.18.02. Namn 1686 2 2008-12-23 30386 56034 86420 Real fault text 
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För att se hur många fordon samt hur långt de har kört i varje fältprov sammanställdes 

följande tabell, tabell 6, över varje mjukvara, hur långt och hur länge varje fordon har kört i 

fältprov. Även här är datamaterialet hämtat från DTC-browser. I sin helhet innehåller 

tabellen ca 200 rader. 

Tabell 6. Längden av varje fältprov både tid och km, FIKTIVA VÄRDEN. 

Mjukvara  Fordon km i FT Start datum Slut datum 

50.12.02 Namn 4532 2008-01-26 2008-02-10 

50.12.02 Namn 96753 2008-01-24 2008-06-04 

 

För att se vilken drift fordonen gick sammanställdes följande tabell, tabell 7, från FRAS, som 

står för Follow-up Report Administration System och är ett program som används på Scania.   

Tabell 7. Driftmiljö för varje fordon, FIKTIVA VÄRDEN. 

Fordon Transport Topografi Temperatur Luftfuktighet  

Namn long haluage flat mixed 

 Namn long haluage hilly hot high 

Namn long haluage flat - 

 Namn long haluage hilly - 

  

När det kom till kundfordonen genomfördes sammanställning från SVAP. Tabellen, tabell 8, 

kompletterades med kolumnerna mjukvara och SOP som kopplades med hjälp av 

artikelnummer.  Dessutom består de sista två kolumnerna av beräkningar för att göra det 

möjligt att sammanställa antal chassin i Excel med hjälp av pivottabell. 

Ex. De diagonalrandiga raderna är identiska, så om man bara skulle beräkna 

förekomsten av dessa skulle man få 4 vilket skulle vara missvisande ifall man vill 

veta hur många chassin det handlar om. Istället summerar man de tvärrandiga 

cellerna och får då 1 vilket representerar just chassi 2033790 för mjukvara 

200810.04 i pivottabellen i Excel. 
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Tabell 8. Sammanställning över kundfordon från SVAP, FIKTIVA VÄRDEN 

Artikelnr Mjukvara SOP 

CHASSI 

NO 

Scom 

Id DTC timestamp Occur. 

MOUNT 

 

No of 

rows 

antal 

chassi 

med 

specifik 

felkod 

antal 

chassi per 

SW/SOP 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 1686 2008-09-22 5 2008-09-01 1 0,333333 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 1686 2011-05-28 2 2008-09-01 1 0,333333 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 1686 2011-05-31 1 2008-09-01 1 0,333333 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 1690 2010-06-04 1 2008-09-01 1 1 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 002BAC 2009-03-15 1 2008-09-01 1 0,333333 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 002BAC 2011-05-28 4 2008-09-01 1 0,333333 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 624703 S7 002BAC 2011-05-31 3 2008-09-01 1 0,333333 0,142857 

1853627 50.xx.xx 200805.4 147960 S7 1689 2008-03-12 1 2008-10-01 1 1 0,25 

1853627 50.xx.xx 200805.4 147960 S7 1690 2008-12-12 6 2008-10-01 1 1 0,25 

1853627 50.xx.xx 200805.4 147960 S7 1691 2008-108-12 3 2008-10-01 1 1 0,25 

1853627 50.xx.xx 200805.4 147960 S7 002BAC 2008-12-12 7 2008-10-01 1 1 0,25 

 

Tabellen i sin fulla storlek består av 122 306 rader, för att förstå hur mycket data det handlar 

om kan nämnas att det skulle ta mer än 2000 stycken A4 att skriva ut tabellen i Arial 10p. 

6.2 Proportionsjämförelser 

Tabellerna sammanställde först hur många fordon som gick i varje fältprov, hur många av 

dessa som hade fått en VGT-relaterad felkod samt total körsträcka. Utifrån detta skattades 

ett värde på proportionen av fordonen som hade fått en VGT-felkod. Ett konfidensintervall 

på 95 % säkerhetsnivå, det vill säga z-värde på 1.96, för proportionen togs även fram både 

med Wald-metoden samt med Score-metoden som är mer anpassad för små stickprov. 

Proportionen beräknandes även för kundfordonen.  

Nedan följer tre tabeller som visar på hur proportionerna mellan utfall i fältprov och hos 

kundfordon skiljer sig åt beroende på vilken metod som används samt om mjukvarorna fram 

till samma SOP slås ihop eller ej.  
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Tabell 9. Wald-metoden, samma mjukvara i fältprov som hos kundfordon, FIKTIVA VÄRDEN. 

Mjukvara Antal 
fordon 
i FT 

Antal 
med 
fel i 
FT 

Sträcka 
(km) 

Skattad 
prop. 

Prop. 
nedre 
gräns   

Prop.  
övre 
gräns 

Antal 
kund-
fordon 

Antal 
kund-
fordon 
med 
fel 

Prop. 
för 
kund-
fordon 

Intervall-
längd 

50.12.04 10 4 253416 40,00% 9,64 % 70,36% 506 123 24,31% 60,73% 

50.14.03 6 2 405319 33,33% – 4,39 % 71,05% 2014 149 7,40 % 75,44% 

50.16.08 3 1 65420 33,33% – 20,01% 86,68% 624 364 58,33% 106,69% 

50.18.07 8 3 36574 37,50% 3,95 % 71,05% 251 57 22,71% 67,10% 

50.20.06 4 1 6589 25,00% – 17,44% 67,44% 3654 234 6,40 % 84,87% 

50.22.02 6 2 32179 33,33% – 4,39 % 71,05% 986 67 6,80 % 75,44% 

50.25.03 8 1 753261 12,50% – 10,42% 35,42% 2610 749 28,70% 45,84% 

50.25.05 2 1 32546 50,00% – 19,30% 119,30% 5493 1654 30,11% 138,59% 

50.25.10 4 0 3214 0,00 % 0,00 % 0,00 % 724 126 17,40% 0,00 % 

 

Tabell 10. Score-metoden, samma mjukvara i fältprov som hos kundfordon, FIKTIVA VÄRDEN. 

Mjukvara Antal 
fordon 
i FT 

Antal 
med fel 
i FT 

km Skattad 
prop. 

Prop. 
nedre 
gräns   

Prop.  
övre 
gräns 

Antal 
kund-
fordon 

Antal 
kund-
fordon 
med 
fel 

Prop. 
för 
kund-
fordon 

Intervall-
längd 

50.12.04 10 4 253416 40,00% 16,82% 68,73% 506 123 24,31% 51,92% 

50.14.03 6 2 405319 33,33% 9,68 % 70,00% 2014 149 7,40 % 60,32% 

50.16.08 3 1 65420 33,33% 6,15 % 79,23% 624 364 58,33% 73,09% 

50.18.07 8 3 36574 37,50% 13,68% 69,43% 251 57 22,71% 55,74% 

50.20.06 4 1 6589 25,00% 4,56 % 69,94% 3654 234 6,40 % 65,38% 

50.22.02 8 3 32179 37,50% 13,68% 69,43% 986 67 6,80 % 55,74% 

50.25.03 8 1 753261 12,50% 2,24 % 47,09% 2610 749 28,70% 44,85% 

50.25.05 2 2 32546 100,00% 34,24% 100,00% 5493 1654 30,11% 65,76% 

50.25.10 4 1 3214 25,00% 4,56 % 69,94% 724 126 17,40% 65,38% 

 

Tabell 11. Score-metoden, alla mjukvaror inför en SOP har slagits ihop, FIKTIVA VÄRDEN.  

Mjukvara Antal 
fordon 
i FT 

Antal 
med 
fel i 
FT 

km Skattad 
prop. 

Prop. 
nedre 
gräns   

Prop.  
övre 
gräns 

Antal 
kund-
fordon 

Antal 
kund-
fordon 
med 
fel 

Prop. 
för 
kund-
fordon 

Intervall-
längd 

50.12.04 25 5 525068 20,00% 8,86 % 39,13% 506 123 24,31% 30,27% 

50.14.03 29 10 679429 34,48% 19,94% 52,66% 2014 149 7,40 % 32,71% 

50.16.08 62 16 1744344 25,81% 16,55% 37,88% 624 364 58,33% 21,33% 

50.18.07 25 9 1095057 36,00% 20,25% 55,48% 251 57 22,71% 35,23% 

50.20.06 32 16 898036 50,00% 33,63% 66,37% 3654 234 6,40 % 32,74% 

50.22.02 10 2 151256 20,00% 5,67 % 50,98% 986 67 6,80 % 45,32% 

50.25.03 18 3 1031282 16,67% 5,84 % 39,22% 2610 749 28,70% 33,39% 

50.25.05 6 1 266131 16,67% 3,01 % 56,35% 5493 1654 30,11% 53,35% 

50.25.10 3 0 25291 0,00 % 0,00 % 56,15% 724 126 17,40% 56,15% 
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För att undersöka om det finns ett tydligt samband mellan resultat i fältprov och hos 

kundfordonen utfördes en linjär regression. Proportionen i fältprov är på x-axeln och på 

värdeaxeln, y-axel, hittas proportionen hos kundfordon, se figur 11 och 13. Ekvationen samt 

R2-värdet för den anpassade linjen beräknades med hjälp av Excels inbyggda funktioner. 

Sedan rensades outliers (avvikande värden) bort och en ny regression utfördes, se figur 12 

och 14, och linjens ekvation samt R2-värdet beräknades på nytt. R2-värdet pekar på hur bra 

den linjära linjen anpassar punkterna. Här nedan redovisas detta för en specifik felkod för att 

visa på hur det ser ut om koderna separeras samt för en sammanslagning av alla VGT-

relaterade felkoder. 

Då spannet på intervallet var väldigt stort, se tabell 10, undersöktes även möjligheten att 

Figur 12. Regressionsanalys för 1686, med outliers Figur 11. Regressionsanalys för 1686, utan outliers 
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Figur 13. Regressionsanalys för VGT-fel, utan outliers Figur 14. Regressionsanalys för VGT-fel, med outliers 
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dela upp i delsträckor. Nedan följer resultatet för delsträckor av längd 20 000 km respektive 

10 000 km. Konfidensintervallen är beräknade med 95 % säkerhet.  

Alla teststräckor delades upp i 20 000 km, se figur 15, respektive 10 000 km, se figur 16, 

delsträckor och sedan kontrollerades vilka av dessa som klarade sig utan felkod eller som 

hade en VGT-felkod, och på så sätt mättes proportion av felfria delsträckor. Dessa jämfördes 

sedan med kundfordonens proportion, dock delades inte dessa in delsträckor utan sträckan 

de har kört är okänd.  

 

Figur 15. Konfidensintervall för proportion med längd av delsträcka på 20 000km, FIKTIVA VÄRDEN. 

 

Figur 16. Konfidensintervall för proportion med längd av delsträcka på 10 000km, FIKTIVA VÄRDEN. 
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För att undersöka hur mycket det går att uttala sig utifrån en viss storlek på stickprov 

genomfördes följande undersökning, där tio respektive tjugo av kundfordonen slumpvis 

valdes ut och proportionen i stickprovet noterades. En snittproportion beräknades samt 

varians och standardavvikelse.   

Tabell 12. Hur proportionen varierade mellan tio slumpvisa försök, med 10 respektive 20 i varje stickprov. 

Mjukvara 50.xx.xx För hela populationen: 158/1064: 0,148496   

försök 1 2 3 4 5    

grupper om 10 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2    

procent diff  48% -50% -26% 48% – 26%    

procent diff abs 48% 50% 26% 48% 26%    

försök 6 7 8 9 10 medel  varians stdav. 

grupper om 10 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,17 0,004556 0,0675 

procent diff  – 26% – 26% – 26% 48% 48% – 13%     

procent diff abs 26 % 26% 26 % 48% 48% 13%     
         
försök 1 2 3 4 5    

grupper om 20 0,1 0,15 0,25 0,25 0,05    

procent diff  48% – 1 % – 41% – 41% 197%    

procent diff abs 48% 1 % 41% 41% 197%    

försök 6 7 8 9 10 medel  varians stdav. 

grupper om 20 0,15 0,1 0,15 0,1 0,2 0,15 0,00444 0,0667 

procent diff  – 1 % 48% – 1 % 48% – 26% – 1 %     

procent diff abs 1% 48% 1 % 48% 26% 1 %     

6.3 Redovisning av fältprovsresultat 

Nedan följer en graf samt en tillhörande tabell som visar ett förslag på hur resultatet från ett 

fältprov kan se ut. Varje fordon samt varje felkod fick representera en serie var, där 

mätvärdena utgör efter hur många km en felkod uppstod alternativt när fältprov avslutades 

för aktuell mjukvaruversion, se figur 17. 

Figur 17. Resultatredovisning från fältprov, FIKTIVA VÄRDEN. 
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Till sist en graf som visar både resultat samt testets omfattning, se figur 18. Nedan följer 

resultatet för enbart en SOP men liknande är lätt att återskapa för alla SOP som är av 

intresse.   

Staplarna visar på längd av genomfört prov. Om det är mörkare färgat innebär det den 

teststräcka som fordonen har kört som inte har registrerat någon VGT-felkod på, och det 

motsatta med ljusare färgad då har fordonet haft minst en VGT-felkod. Siffrorna i de svarta 

cirklarna och boxarna visar på hur många fordon som har klarat sig helt utan VGT-felkod och 

hur många som har fått minst en VGT-felkod. Talen som går att läsa som binds ihop av den 

övre linjen är antal km per felkodsutläsning som innehåller en VGT-felkod.  
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7. Diskussiön 

Avsnittet börjar med att diskutera syftets kopplingar till Scanias värderingar samt syftet med 

fältprov. Därefter diskuteras användning av statistik i ett mer allmänt sammanhang. Sedan 

följer kommentarer och åsikter av mer rapportspecifika områden, först de befintliga 

metoderna, sedan de data som finns att tillgå och till slut de grafer och tabeller som 

examensarbetet har lett till.  

7.1 Syftets koppling till Scaniahuset och Scanias värderingar 

Syftet för examensarbetet går tydligt hand i hand med Scanias värderingar och företagsanda. 

Examensarbetets huvudsyfte är att ta fram en standardiserad metod för att kunna mäta 

kvalité på fältprov och på så sätt kunna följa en mognadsprocess i projektet. Till att börja 

med kan poängteras att ständiga förbättringar och visualisering för att kunna utföra dessa 

förbättringar är precis vad som eftersträvas då man önskar ta fram ett mått på kvalité och 

mognad. Dessutom är standardiserade metoder, vilket det är tänkt att examensarbetet ska 

leda till, en av byggstenarna i golvet normalläge i Scania huset. Då arbetet även ämnar 

jämföra med eftermarknaden kommer det dessutom bidra till att kunna uttala sig om kvalité 

vilket är en mycket högt prioriterad faktor på Scania. Om man ser mer till gruppen NEVT:s 

användning av arbetet följer det tanken att det ska finnas tydliga leveranser även inom 

företaget och vid leverans sträva efter ”rätt från mig”. För att detta ska vara möjligt på ett 

tydligt sätt krävs det acceptanskriterier. Om tydliga acceptanskriterier finns är det lätt att 

peka på att det som levereras är ”rätt”.      

7.2 Syftet med fältprov 

Vid första tanken tror man att fältprov är till för att testa produkterna under en längre tid, 

det är till viss del rätt. Ett fältprov håller i regel på längre än ett halvår och i många fall längre 

än ett år. Men anledningen till att fältprov körs under än längre tid är inte för att göra ett 

uthållighetstest utan för att utsätta chauffören och fordonet för så många olika situationer 

som möjligt ifråga om driftförhållande med mera. För att försöka testa produkten i så många 

scenarier som möjligt kravställs också fältproven utöver hur långt det ska pågå med ett visst 

antal fordon, krav på olika typer av drift samt försöka täcka av olika miljöer så som varmt och 

kallt, kuperat och platt landskap. Syftet med fältprov är alltså att se vilka situationerna är då 

det kan uppstå problem och kunna åtgärda dessa. Fältprov är tänkt att fungera som 

validerande test, vilket innebär att det är till för att se att allt är som det ska, det ska under 

perfekta omständigheter inte upptäckas något fel på fordonen då de går i fältprov. Provet 

ska bara vara en sista kontroll att allt fungerar som det ska.  
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7.3 Vad kan statistik användas till  

När det handlar om stora mängder data är det ofta mycket svårt att skaffa sig en uppfattning 

om vad datamaterialet verkligen säger. Det är här statistiska analyser gör det möjligt att 

skaffa sig en överblick att faktiskt kunna uttala sig om vad resultaten pekar på. Dock finns 

risken att bara för att det är möjligt att göra statistik på data och få ut värden behöver inte 

alla slutsatser som går att dra utifrån resultaten vara sanna. Det är mycket lätt att få 

undersökningar att visa det resultat som önskas, därför är det viktigt att redan innan 

undersökningen genomförs tänka efter vad det är som ska mätas och hur det mäts på bästa 

sätt, med andra ord operationalisera intressanta begrepp. Det är väldigt lätt att statistik visar 

ett resultat som inte är rätt, både oavsiktligt eller medvetet. Därför är en viktig del i 

användandet av statistiska undersökningar att värdera hur säkert ett resultat kan anses vara, 

med andra ord undersökningens kvalité. 

 

För att kunna uttala sig om en population måste det stickprov som väljs vara representativt. 

Det betyder att ett tillräckligt stort urval måste göras för att kunna undvika slumpartade 

extremvärden eller åtminstone begränsa påverkan av dessa.  Men det är inte bara 

stickprovets storlek som spelar roll utan även hur proportionerna av hur övriga 

påverkande/bakomliggande variabler är fördelade. Precis som teorin säger är det viktigt att 

urvalet representerar populationen på ett godtagbart sätt.  

 

I avsnitt 3.5, om Statistik som ingenjörsvetenskap, antyds att statistik inte behöver vara 

hundraprocentig sann för att den ska vara användbar. Önskas hundra procent säkerhet från 

statistiska undersökningar tappar de sin betydelse då hela det möjliga intervallet måste ingå, 

och därför ger inte undersökningen någon ytterligare information. Statistik används inte för 

att ta fram absoluta sanningar utan mer för att få en uppfattning om vad som är ett rimligt 

utfall baserat på den befintliga kunskapen. Prediktering är aldrig hundra procent säker, men 

det som kan vara möjligt är att utifrån hur andra variabler ser ut jämfört med hur det har 

sett ut i olika tidigare scenarier kunna göra en mer kvalificerad gissning på hur det kommer 

att bli. Det går aldrig att säga exakt hur det kommer att bli i framtiden, men det är troligare 

att en produkt som klara testerna kommer klarar sig bättre i framtiden än att en produkt 

som redan misslyckas under testfasen gör. Det betyder att även väl genomförd testning inte 

är hundraprocentig men kan ge en indikation om hur utfallet kan bli i produktion.       

7.4 Åsikter om befintliga metoder 

Idén att ta fram en metod för att kunna uttala sig om mognad i projektet kom framför allt 

från NESX graf, se figur 4, över hur mjukvaran mognar. Där NESX genom att visualisera 

utveckling hos mjukvaror, har gjort det möjligt att känna igen mönster och genom att 

jämföra med hur det har varit, kan försöka sig på att uttala sig om hur det kommer att bli. 

Det som gör det möjligt för NESX är att fel kontinuerligt åtgärdas samt att det är lätt att 

klassa vad som är fel (buggar) och vad som är change requests, CR. Detta eftersom det är ett 

tidigt stadium i testprocessen vilket betyder att det är enbart kod som testas utan att vara 
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en del i ett större mer komplext system vilket fallet är senare i testprocessen. I NESX:s fall 

sker utveckling som sagt kontinuerligt och därför är det motiverat att x-axeln är en tidsaxel i 

det här fallet månader. När det kommer till fältprov är det inte lika lätt, då mjukvaran som 

registrerat felkod först måste bli åtgärdad och sedan måste fordonet uppdateras för att en 

förbättring skall kunna mätas. Allt detta medför att föra statistik på månatlig basis inte 

lämpar sig väl utan det är istället nödvändigt att ha mjukvaruversioner (olika buggsläpp) på 

x-axeln. Själva predikteringen sker utifrån erfarenheter av hur det har gått för tidigare 

projekt samt lite magkänsla. Då det inte finns någon garanti för att alla projekt utvecklas lika 

är erfarenheten mycket viktigt för att kunna göra predikteringar. Sammanfattningsvis kan 

sägas att det är en bra metod för NESX dessvärre inte lika lätt att tillämpa för NEVT för 

mognad av mjukvara i fältprov.  

Att utgå från mjukvaror på x-axeln är precis vad som har gjorts i den graf som NEVT nu 

använder sig av figur 5, resultatet av ett tidigare examensarbete. Det som ämnas visas i 

grafen är ett kvalitetsmått på hur testningen har gått. Variabler som mäts är km/DTC av klass 

0-3, totalt antal körda km i fältprov, antal fordon samt ett från Excel uträknat 

konfidensintervall för km/DTC. I dessa ingår också en linje som markerar acceptansnivån, 

men det är inget som används i dagsläget. Grafen visar på både fältprovets omfattning samt 

resultat, genom att både ge mått på hur långt det har gått samt hur mycket felkoder som har 

uppstått. Metoden visar precis som den avser omfattning och resultat, men i detta fall när 

det gäller komponentnivå anser jag att proportionen spelar för stor roll för att inte 

redovisas.       

7.5 Möjligheter till prediktering med standardiserad metod  

Examensarbetets syfte var att ta fram en metod för att kunna uttala sig om mognaden hos 

mjukvaran för en komponent. Efter att på många olika sätt analyserat och visualiserat den 

data som fanns att tillgå, pekar det på att detta är något som tyvärr kommer vara mycket 

svårt att genomföra. Begränsningarna för att använda samma metod som NESX, figur 4, 

ligger i att om graferna för de olika SOP undersöks går det dessvärre inte att se att mjukvara 

alltid går mot det bättre. Det kan låta konstigt att den inte alltid blir bättre men det som 

måste tas med i beräkningen är att det är alla typer av felkoder som undersöks och som 

förhoppningsvis minskar mellan de olika mjukvaruversionerna. Eftersom det inte gick att se 

en positiv utveckling över tiden föll idén med att hitta ett mått som skulle kunna leda till 

uttalande om mognad. För att prediktering av den typ när ett visst resultat kommer att 

uppnås ska vara möjligt måste en tydlig utvecklingsbana följas så att det går att skapa sig en 

uppfattning om hur mycket som krävs innan målet är uppnått. Därför lades mer fokus vid att 

få fram ett mått på kvalité och sätt att redovisa resultatet från fältprov på bästa sätt. Vilka 

sätt som provades samt fördelar och nackdelar med dem kommer behandlas i styckena som 

följer. Eftersom examensarbetet dessvärre inte lede till ett tydligt mått på kvalité eller ett 

sätt att mäta mognad har inte heller en metod tagits fram, utan uträkningar av olika slag har 

utförts och sammanställts med hjälp av olika metoder för olika grafer. 
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7.6 Befintlig data och vad den kan användas till 

Om man ser till enskilt fordon finns all data som kan tänkas vara användbar allt från vilken 

specifikation fordonen har, i vilken terräng det går och om så önskas vad de flesta mätarna 

stod på när felkoden inträffade. Dessa data går att få ut från kundfordon också men på 

eftermarknaden handlar det om sådana mängder fordon att fördjupning i varje enskilt fall 

inte är möjligt. Information om varje fordon finns, dock är antalet fordon i varje fältprov på 

gränsen till för få för att generaliseringar ska vara möjliga. Men precis som teorin påpekar är 

det inte bara storleken på testet som spelar roll utan också fördelningen av olika typer av 

individer mellan populationen och urvalet. Enligt teorin krävs ett tjugotaltal individer i 

urvalet för att det ska gå att göra någon generalisering till en större population på 50 % 

säkerhetsnivå. Precis som tabell 12 visar kan stickproven skilja en hel del mellan sig men att 

medelvärdet av dem kommer nära det faktiska värdet. Detta visar på att om bara ett 

stickprov skulle genomföras kan resultatet bli missvisande beroende på vilka fordons som 

blir utvalda.  

Tanken var från början att undersöka om det var möjligt att tänka sig fältprovsfordonen som 

ett stickprov av kundfordonen. För att utifrån utfallet i fältprov kunna få en indikation om 

hur det kommer bli hos kundfordonen om mjukvaran skulle gå i produktion. Problemen med 

detta är att för att en generalisering av denna typ ska vara giltig krävs även utöver problemet 

med stickprovsstorlek att urvalet uppfyller vissa kriterier av slumpmässighet. Eftersom 

fältprovsfordonen redan från början är bestämda innan det har genomfört testet för att 

agera som individ i stickprovet, är det inte ett klassiskt slumpmässigt valt stickprov. För att 

uppfylla det kriteriet skulle det vara nödvändigt att efter genomfört test skulle några 

slumpmässigt utvalda fordon undersökas och resultatet från dessa skulle användas för att 

uttala sig om hur det gick. 

Eftersom man låter urvalet representeras av samtliga fordon i fältprov uppstår en hel del av 

de risker som teorin varnar för. För det första är det tydligt att det blir ett bekvämlighets 

urval då de fordon som det samlas in data ifrån är de som får representera stickprovet. 

Eftersom testerna utförs redan innan populationen är fastställd kan det var svårt att få 

stickprovet att efterlikna populationen, dock vet man ungefär hur populationen kommer att 

se ut då det redan finns ordrar från kunder. Det är dock inget som används i dagsläget då 

målet är att testa så många olika scenarier som möjligt.   

Eftersom syftet med fältprov i mjukvaruperspektiv från början är utformat för att utsätta 

mjukvaran för så många möjliga scenarier som möjligt speglar det även utformningen av 

fältprov. När fältprovsfordon ska väljas eftersöks så stor spridning som möjligt inom alla 

områden, geografiskt och med det alltså klimat och topografi, drift och specificering. 

Testerna ska försöka utsätta mjukvaran för alla möjliga scenarier och kombinationer av 

parametrar med mera. Eftersom en mjukvara inte slits på samma sätt som hårdvara är det 

angeläget att den klarar av många olika situationer, för klarar fordonet just den specifika 
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situationen en gång så kommer den även att göra det alla gånger i framtiden. Därför är 

testet utformat på så sätt att de scenarier som skapar problem ska upptäckas och kunna 

åtgärdas. Från början var det aldrig en tanke att testet skulle fungera som ett kvalitetsmått 

mer än att om inga fel registreras anses bättre än att många fel registreras. Det mest 

intressanta i det här är att från figur 11 och figur 13 går det att se ett relativt tydligt samband 

mellan utfall i fältprov och senare hos kundfordonen. Enligt R2-värdet förklaras hela 70 % av 

variation i eftermarknaden mot hur det gick i fältprov. Det resultatet gällde när det var en 

specifik felkod som jämfördes, när samtliga VGT-relaterade felkoder slogs ihop blev inte 

resultatet lika bra. Vad det beror på är svårt att säga, men det kan vara att en och samma 

VGT har haft flera olika fel men kommer ändå bara räknas en gång som en icke felfri VGT.                         

7.7 Resultatdelens grafer och tabeller 

För att kunna få en bild över hela situationen samt vilken information som finns i 

datamaterialet krävdes det en hel del sammanställningar av olika slag, och det är just det 

som är ett av huvudsyftena med statistik, att skaffa sig en uppfattning om vad en stor 

datamängd egentligen tyder på. Det kan vara omöjligt att skaffa sig en helhetsuppfattning 

genom att titta på alla mätvärden i form av rådata, ofta krävs det en sammanställning för att 

mönster ska vara möjligt att urskiljas. Först inleds resultatdelen med tabeller och en graf 

som sammanställer datamaterialet efter det följer beräkningar som var en diskuteras 

närmare i följande avsnitt.   

7.7.1 Proportionsberäkningar 

Efter att data är sammanställd kan uträkningarna börja. Efter att ha tänkt mycket på vad det 

här med att undersöka på komponentnivå verkligen innebär kom jag fram till att vilket fel 

den aktuella komponenten hade var mindre intressant än om den hade något fel eller var 

felfri. Detta ledde in på att det skulle vara intressant att undersöka proportionerna av 

komponenter med fel respektive felfria. Dessvärre var grupperna av fältprovsfordon mycket 

små vilket gjorde att den vanliga beräkningen av konfidensintervall för proportion enligt 

Wald-metoden inte gav så mycket matnyttigt då intervallet blev alldeles för brett, se tabell 9. 

Efter att ha anpassat med Scores-metod istället för Wald som tar mer hänsyn till att 

beräkningarna görs med små grupper uppskattades ett smalare intervall som fortfarande i 

samtliga fall för 50-spåret innehåller det värde som har mätts upp hos kundfordonen. De två 

efterföljande tabellerna, tabell 10 och 11, som båda använder sig av Scores-metod visar att 

för att få ett intervall som troligast kommer innehålla det kommande värdet gör man bäst i 

att hålla isär de olika mjukvaruversionerna även om det går mot samma SOP då förändringar 

har skett mjukvaror emellan när det kommer till vilka fordon som ingår i testet, hur många 

de är och så vidare. Så även om det är önskvärt att slå ihop alla som går mot samma SOP för 

att få fler mätvärden resulterar det i större osäkerhet och resultat som inte blir korrekta. 
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7.7.2 Regressionsanalys 

För att undersöka om det finns ett samband mellan utfall i fältprov och hos kundfordonen 

genomfördes en regressionsanalys, se figur 11 och 13. På x-axeln används proportionen av 

fordon med fel i fältprov och på y-axeln motsvarande proportion hos kundfordonen. Från 

början fanns inget samband och den skattade trendlinjen blev i princip horisontell. Efter att 

de mest avvikande outliers var borttagna tyder trendlinjen samt R2-värdet på ett mycket 

starkt samband. Att rensa bort värden kan verka fel men saken är den att om dessa värden 

är mycket avvikande jämfört med övriga kan det vara motiverat att rensa för att få en modell 

som förklarar verkligheten så bra som möjligt. Efter genomförd rensning visar 

regressionsanalyserna för respektive felkod att mycket av variationen av resultatet hos 

kundfordon kan förklaras med hur resultatet var i fältprov.  Dessutom är det intressant att se 

att b-parametern, för att använda de beteckningar som introduceras i avsnitt 3.2, har ett 

värde nära ett och att a-parametern är nära noll. Detta tyder på att prediktionen för resultat 

efter felfritt fältprov är lika med felfritt även hos kundfordonen. Dessutom tyder värdet på b-

parametern nära ett på att ökningen av proportion i fältprov ger precis samma ökning av 

proportion hos kundfordon. Att det är ett 1:1 förhållande pekar på att resultatet från 

fältprov faktiskt går att använda för att prediktera hur det senare kommer bli bland 

kundfordonen.  

7.7.3 Delsträckor 

På samma sätt som möjligheten att slå ihop mjukvaror som går mot samma SOP, 

undersöktes även möjligheten att dela upp testerna i mindre deltester och på så sätt öka 

mängden tester. Detta var möjligt men tyvärr på bekostnad av tillförlitligheten på testerna 

så de gick inte att använda för att dra slutsatser om hur en viss mjukvara skulle klara sig hos 

kundfordonen. Detta visar graferna genom, figur 15 och 16, att peka på att det blir ett 

smalare intervall men som dessvärre inte innehåller det faktiska värdet hos kundfordonen 

alla gånger.  

7.7.4 Kvalitetsmått 

För att kunna uttala sig om att ett test i allmänhet är godkänt eller inte behövs ett 

acceptanskriterium, något som testet antingen uppfyller och där med blir godkänt eller 

missar att uppfylla och därför får underkänt. Att ta fram detta acceptanskriterium är inte det 

lättaste, speciellt inte då man har att göra med komplexa system. Vid kravställning är det 

bara testets omfattning, så som hur långt, vilken typ av drift och hur många fordon som 

kravställs och inte resultatet. Det kvalitetsmått som används för utvärdering av fältprov är i 

dagsläget antal km per felkod, vilket i teorin låter som ett bra mått. Problematiken kommer 

när beräkningar sker och mångdubbletter av felkoder gör så att antalet km blir mycket litet. 

Samtidigt som det ska vara litet om det är många fel på liten sträcka känns det också 

missvisande att belasta en mjukvaruversion bara för att fel inte har åtgärdats och felkoder 

ligger och tickar för fullt. 
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 I resultatdelen går det först att se ett diagram, se figur 17, som visar all relevant data 

angående hur ett fältprov har gått. Det finns uppgifter på hur långt varje test har körts och 

den totala sträckan går lätt att räkna ut, hur många av fordonen som klarade hela testet 

felfria, hur många fel och hur de är fördelade samt i vilken drift testfordonen har gått. Figur 

17 visar det som är relevant för en mjukvara men för att kunna jämföra över tid behövs 

något som är mer sammanställt och jämförbart mjukvaror emellan. De värden som jag 

tycker är viktigast är hur många komponenter som klarat sig utan någon felkod och hur 

många som fick minst en felkod kopplat till den aktuella komponenten, det är vad siffrorna i 

boxarna respektive cirklarna informerar om. Utöver detta är det också intressant att se hur 

långt de felfria testen har gått och hur långt de tester med fel har gått, vilket i grafen 

representeras av att stapelns har mörkare respektive ljusare ton. 

 Antal felkoder måste även de på något sätt markeras i grafen, detta gjordes genom att 

visualisera på samma sätt som i den nuvarande grafen som använts i gruppen NEVT, figur 5, 

hur många km det går per felkod. Km per felkod har beräknats utifrån varje utläsning av 

felkoder och inte varje counts, då countsen kan ligga och ticka iväg och ge en mjukvara 

oförtjänt dåligt värde. Först tänkte författaren använda samma metod som i den nuvarande 

grafen, figur 5, att man beräknar km/DTC för varje fordon och tar sedan ett snitt. Då inte alla 

fordon har minst en felkod uppstår division med noll och blir därför inte applicerbart på data 

som berör enbart en komponent. För att visa på innebörden av att inte räkna alla counts 

finns det ytterligare en linje i figur 18 som motsvarar värdet för km per felkod även med 

counts men denna har inte samma fokus, då värden inte är markerade. I denna graf, figur 18, 

går det att läsa ut hur mjukvarorna skiljer sig både i omfattningen av testning och hur det har 

gått för dem.     

  



Page 45 (48) 

 

8. Slutsåtser 

Syftet för examensarbetet var att ta fram en standardiserad metod för bedömning av 

mognad hos en komponent. Efter att befintligt datamaterial hade sammanställt och 

analyserats framgick det att detta inte var möjligt. Huvudanledningen var att det inte gick att 

se ett tydligt förbättrande mjukvaror emellan, detta på grund av att testning skiljer sig 

mycket åt. Det betyder att bara för att fler felkoder registreras behöver det inte betyda en 

sämre komponent utan kan också tyda på ett mer utförligt test.  

Eftersom det inte var möjligt att ta fram en metod för mognad fokuserades istället 

examensarbete på att ta fram ett mått för kvalité. Då det var skrivet i beskrivningen att det 

skulle vara på komponentnivå undersöktes proportioner av komponenter som registrerat fel 

jämfört med felfria. De skattade proportionerna i fältprov analyserades mot proportionerna 

hos kundfordon och om outliers togs bort framgick ett tydligt samband.  

Proportionen av komponenter med fel var huvudmått av kvalité hos komponenten, men 

precis som tidigare nämnts skiljer sig testerna åt och därför är det nödvändigt att se mer 

bakgrund över testerna för att kunna göra en rättvis bedömning av resultatet. Det är därför 

grafen, figur 18, har tagits fram för att visa hur ett resultat över en testning av en 

komponent kan redovisas.   
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