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Sammanfattning 

Volvo har utvecklat en hybridbil som även Vattenfall varit djup involverade i under 
utvecklingen. Nu vill både Volvo och Vattenfall ha en bättre uppfattning om hur 
kunderna använder hybridbilar. 

Examensarbetet har varit att ta fram ett mätuppdrag till Volvo V60 hybrid. Ett 
mätuppdrag är en lista där det anges vilka signaler som ska mätas i bilen och hur 
dessa signaler ska användas för vidare analys. 

Det första som gjordes var att konkretisera frågor som man vill få svar på. Eftersom 
det finns olika intressenter så finns det olika frågor.  

Volvo ville veta hur kunderna använder bilen och hur detta påverkar bilen. 
Vattenfall ville också veta hur kunderna använder bilen men det Vattenfall är 
intresserade av är om och vart det kan löna sig att sätta upp laddstolpar. Dessutom 
ville Vattenfall se när kunderna kommer att ladda bilarna och hur detta kan 
användas för att balansera elförbrukningen under dygnet.  

Volvo och LTU (Luleå Tekniska Universitet) har sedan år 2007 haft ett samarbete 
med mål att öka fokus mot kunder vid produktutveckling. 

Metoden Design for Mode of Aplication användes för att ta fram de relevanta 
frågorna för mätuppdraget. Resulterande intresseområden blev: säkerhet,  
klimatkomfort, förkonditionering, förarens körmönster, laddningsmönster och 
användning av reglage. Utifrån dessa områden bestämdes frågorna. 

När de relevanta frågorna var bestämda kontrollerades vilka signaler de inbyggda 
sensorerna i bilen ger. Bland alla signaler valdes de som ligger inom 
intresseområde för frågeställningarna.  

Med dessa signaler i åtanke ritades det upp hur analysen ska gå till. De flesta 
analyser går ut på att göra histogram där det framgår hur olika parametrar 
påverkar varandra. De olika analyser som tagits fram ingår i det färdiga 
mätuppdraget. Där står även hur och när de olika analyserna ska användas och 
vilka frågor de kan svara på.  
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1 Inledning 

Volvo och LTU (Luleå Tekniska Universitet) har sedan år 2007 haft ett samarbete 
med mål att öka fokus mot kunder vid produktutveckling. Genom att öka arbetet 
mot kunden direkt kan man få reda på vad kunden tycker om bilen och hur de 
använder den. 

Volvo har utvecklat en hybridbil som även Vattenfall varit djup involverade i under 
utvecklingen. Volvo vill ha en bättre uppfattning om hur hybridbilsförarna 
kommer att använda sina bilar. Vattenfall vill veta vart det kommer att vara bäst 
att placera offentliga laddstolpar. Vattenfall är även intresserade av att ta reda på 
hur och när, på dygnet, hybridbilskunder laddar batteriet. 

LTUs del i detta är att göra en kundundersökning och ta fram ett mätuppdrag som 
ska kunna ge svar på Volvo och Vattenfalls frågor. Kundundersökningen innefattar 
en enkät som först tjänstebilsförare på Vattenfall och senare andra hybridbils 
kunder, som köper Volvo, ska få svara på.  

Målet i detta projekt är att formulera ett mätuppdrag för hybridbilar som svarar på 
de övergripande frågeställningarna ovan, dvs. hur bilen används och laddas. 
Mätuppdraget ska leverera signaler från bilen som sedan sparas på en server för 
senare analys.  

Det första steget i projektet är att ta fram de konkreta frågor mätuppdraget ska 
besvara. Frågorna tas fram med hjälp av en metod som heter DMA (Design for 
Mode of Application). DMA sammankopplar även mätuppdraget med 
enkätundersökningen som kommer gå ut till hybridbilskunderna. 

När alla frågeställningar är bestämda ses listan av signaler över för att hitta de 
signaler som behövs för mätuppdraget.  

Förslag på analyser är en del i mätuppdraget. Det gäller att testa dessa teoretiska 
analyser så att de kommer fungera när Volvo ska göra dem. 

Själva analysen av data kommer dock inte vara en del av detta projekt. Det krävs 
en längre period då mätuppdraget används i bilarna för att få den data som krävs. 
Det krävs även en större testflotta innan det går att få någon användbar 
information. 

  



5 
 

2 Historik och Teknik 

2.1 Historik 

Volvo är ett bilföretag med djupa rötter och anor i Sverige. Volvo grundades 1927 
för att SKF (Svenska KullagerFabriken) ville sälja fler kullager. Till att börja med 
gjorde de en öppen vagn ÖV4 som fick smeknamnet Jakob, eftersom den dag då 
grundarna bestämde att starta företaget hade Jakob namnsdag. Den visade sig 
dock inte vara någon succé i Sveriges kyliga klimat, därför gjorde de snabbt en 
vagn med tak som hette PV4 (person vagn). I dessa namn står fyran för att det är 
en fyrcylindrig motor som driver bilen.  

Många modeller senare kom den första riktigt kända Volvon, PV444 som blev en 
Svensk folkbil. Det dröjde inte länge förrän Volvo började sälja bilar i resten av 
Europa och framför allt till USA.  

Redan på 1990-talet började Volvo experimentera med hybrid-bilar. Då var dock 
batterierna så stora att det fick åka med på släpkärra. (Volvo personvagnar AB 75 
år 1927-2002) 

I dag ägs Volvo av det Kinesiska företaget Geely, som köpte Volvo av Ford 2010.  

Först med att tillverka en hybridbil var Ferdinand Porsche redan 1901. Detta var 
innan motorer med inreförbränning hade slagit igenom. Då var det el eller ånga 
som var de ledande kraftkällorna. Men Porsche ville få längre räckvidd med sin 
eldrivna bil. Därför monterade han en bensinmotor som drev en generator för att 
ladda batterierna under färd. (Porsches historia) 
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2.2 Teknik 

Ordet hybrid betyder blandning och när man pratar om hybridbilar menar man att 
de drivs av mer än en energikälla. För Volvo V60 hybrid är det kombinationen el 
och diesel som ger kraft till drivningen av bilen. Dieselmotorn fungerar likadant 
som i alla andra Volvobilar och driver framhjulen via en sexväxlad 
automatväxellåda. Elmotorn driver bakaxeln via en differentialväxel. Elmotorn har 
därmed en fast utväxling och snurrar alltid när bilen åker.  

Under bagageutrymmets golv ligger det ett stort batteri som förser elmotorn med 
energi. Detta batteri kan laddas via ett vägguttag på vänster framflygel. Det tar 
mellan 3,5 och 8 timmar att ladda från tomt till fullt (beroende på strömstyrka ur 
eluttaget). När batteriet är fulladdat ska det, enligt Volvo, vara möjligt att köra 
50km på ren el innan dieselmotorn måste starta för att ta över drivningen eller (via 
en generator som sitter kopplad till förbränningsmotorn) laddningen av batteriet. 

Det finns två olika sorters hybridbilar. Parallellhybrider vilket innebär att båda 
motorerna driver bilen samtidigt och seriehybrider där man driver bilen med 
elmotorn och använder någon form av förbränningsmotor eller ångmotor för att 
alstra elektricitet via en generator.  

Volvo V60 hybrid kan fungera både som parallell och serie hybrid. På kortare 
sträckor än 50km kan den fungera som en elbil dvs. elmotorn driver och 
dieselmotorn arbetar inte. Detta förutsätter att man laddar batteriet när bilen inte 
körs. Vid laddningen kopplas bilen endera till elnätet med en vanlig stickkontakt 
eller en laddstation med specialkontakt. 

Hybridtekniken förväntas leda till ett förändrat körbeteende. Det är nämligen så 
att bilen har olika körlägen: PURE, HYBRID och POWER. Dessa har olika effekt på 
hur bilen använder sin hybriddrivlina. (volvocars.com) 

I PURE-läget drivs bilen endast av elmotorn som då får all sin energi från batteriet. 
Detta medför att bilen kommer få en kortare räckvidd med eldrift om alla 
elförbrukare är igång samtidigt som man kör. Det är därför Volvo har valt att 
kompromissa mellan klimatkomfort och räckvidd.  

I HYBRID-läget bestämmer bilen själv vilken drivning som är optimal vid de 
rådande omständigheterna. Står bilen stilla eller kör sakta i konstant fart går den 
på el. Vid acceleration eller höga hastigheter behövs däremot dieselmotorns stöd. I 
HYBRID-läget kan föraren även välja att spara el till senare. Detta kan vara 
användbart t.ex. om föraren vet att det är en lång landsvägskörning följt av stads 
körning.  

I POWER-läget är bilen hela tiden redo att ge maximal acceleration. Då går både el 
och dieselmotor samtidigt för att ge en total effekt på 285 hästkrafter.   
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Klimatanläggningen i V60 hybrid är även den lite annorlunda jämfört med andra 
Volvo bilar. Den har en eldriven värmeväxlare som kyler bilen på sommaren. I 
andra bilar är denna driven via rem av förbränningsmotorn. Det finns ett 
eluppvärmt element och en dieseldriven värmare för att få den värme som behövs 
på vintern. Dessa behövs eftersom bilen kan gå utan att förbränningsmotorn är 
igång. När V60 hybrid körs så att förbränningsmotorn är igång under längre 
perioder kan överskottsvärmen användas för att värma kupén, på samma sätt som 
i vanliga bilar.  
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3 Metod 

3.1 Teori DMA 

Den metod som använts är Design for Mode of Application (DMA) (Karlsson & 
Isaksson)  
(se figur 1). Metoden har tagits fram i ett samarbete mellan Volvo och FASTE  
(VINNEXC Fastelaboratoriet).   

Figur 1 DMA struktur 

DMA går ut på att fråga kunder om deras uppfattning (se figur 2), parallellt 
genomförs mätningar för att se hur de verkliga värdena är (se figur 1 och figur 3). 
Att man gör så medför att det går att jämföra kundernas subjektiva synpunkter 
och mätningens objektiva värden, då fås en mer heltäckande insikt än om bara ena 
steget hade gjorts. 

Först görs en struktur där utgångspunkten är kundkraven. Utifrån det jobbar man, 
tillsammans med en tvärfunktionell grupp, fram mer ingående kategoriseringar för 
att uppfylla kundkraven. Efter det görs ytterligare en mer ingående uppdelning 
tills det går att formulera konkreta frågor i nästa steg.  
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Figur 2 Enkätdelen av DMA processen 

Enkäten tas fram ur strukturen på ett sådant sätt att man via kundernas svar kan 
avgöra om de är nöjda eller inte med de olika funktionerna (egenskaperna), i de 
frågor som är av intresse.  

Mätuppdraget tas fram för att kunna relateras till det man frågar i enkäten samt 
verifierar om prestanda uppfylls enligt kravspecifikationen. 

Resultaten som fås ska den tvärfunktionella gruppen använda för att balansera de 
olika funktionerna med hjälp av QFD (Quality Function Deployment) 
(Johannesson & Persson & Pettersson 2013). 

 

 

Figur 3 Mätuppdrags del av DMA 
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3.2 Mätuppdraget 

När man börjar med ett mätuppdrag måste man ta reda på vilka de viktiga 
frågorna är. Detta görs genom diskussioner med de inblandade parterna där alla 
får säga vad de tycker är intressant att ta reda på ur ett kundperspektiv. När man 
vet vilka frågeställningar som finns kan man börja gå igenom de signaler som bilen 
registrerar och välja de signaler som via analyser kan leverera ett svar till frågan. I 
vissa fall måste det utredas om ytterligare sensorer behövs för att kunna mäta 
något. 

När man har de signaler som behövs görs en eller flera analyser för varje 
frågeställning. Analyserna ska vara beskrivna så att de kan användas när data har 
samlats in. Med detta är mätuppdraget färdigt.  

Efter att mätuppdraget har varit i tjänst under en av Volvo föreskriven tidsperiod 
kan analyserna genomföras.  

3.3 Genomförande 

För att ta fram frågeställningarna har de inblandade i projektet på LTU gett 
synpunkter på ett utkast innehållande det som borde vara annorlunda i en 
hybridbil, antingen rent tekniskt eller i förarens beteende. 

Det ordnades flera möten med Volvo och Vattenfall där det diskuterades vilka 
frågor som är väsentliga och där de fick säga vad som är viktigast för dem. 

När de viktigaste frågeställningarna var klara började utredningen om vilka 
signaler som finns i bilen och kan användas i sammanhanget. När en grov 
uppfattning av detta fanns påbörjades arbetet med att ta fram förslag på analyser 
som skulle kunna ge svar på frågorna.  

Dessa analysförslag fick sedan Volvo granska och de gav förslag om vilka signaler 
som vore bäst att använda i de olika analyserna.  

Efter det gjordes det färdiga mätuppdraget med signaler och tillhörande analyser. 
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4 Resultat och Analys 

4.1 FRÅGESTÄLLNINGARNA 

4.1.1Säkerhet 

Det mesta som gäller säkerheten i fordonet är oförändrat men när det gäller att 
hålla rutorna fria från is och imma kan det vara annorlunda jämfört med andra 
Volvo modeller. Detta eftersom bilen i vissa fall bara går på el och då inte får 
värme från förbränningsmotorn. 

Är rutorna fria från is och imma? 

4.1.2 Klimatkomfort  

Klimatanläggningen fungerar lite annorlunda i hybrid bilen. Det är därför 
nödvändigt att kontrollera att den fungerar tillfredställande när kunderna 
använder den.  

Nås önskad temperatur i kupén tillräckligt fort?  
Hålls denna temperatur tillräckligt stabilt?  

4.1.3 Förkonditionering 

När man förkonditionerar bilen vill man att den ska ha nått rätt temperatur när 
man ska köra iväg. Detta ska fungera lika bra i hybridbilen (som i andra Volvo 
modeller) men det kan vara så att laddning av hybridbatteriet prioriteras för högt 
så att förkonditioneringen inte får den ström som krävs för att göra sitt jobb. 

Hur lång tid tar det tills önskad temperatur nås i bilen vid förkonditionering, 
beroende på yttertemperatur? 

4.1.4 Förarnas körmönster 

Volvo vill veta vilken sorts kunder som köper V60 hybrid. Är det de som vill vara 
miljömedvetna eller de som vill ha mer prestanda.  

Hur aggressivt kör kunderna? 
Vilka distanser kör kunderna? 
Hur använder kunderna körlägena? 

4.1.5 Laddningsmönster 

Det är viktigt att ta reda på hur kunderna laddar sina bilar eftersom det är den 
fråga som både Volvo och Vattenfall är gemensamt intresserade av.  

När på dygnet laddas bilen? 
Var laddas bilen? 
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4.1.6 Användning av reglage 

Hur en förare använder reglagen i bilen kan ge svar på om det är intuitivt eller 
inte. Det ska vara lika lätt att använda en hybridbil som en ”vanlig bil”. 

Hur och när använder föraren reglagen i bilen? 
Körlägen. 
Klimatanläggning. 
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4.2 MÄTUPPDRAGET 

Nedan är en lista med de analyser som ska göras. 

En mer utförlig beskrivning av mätuppdraget finns i bilaga 1 och 2. 

1. Luftfuktighet under förkonditionering 
(HISTOGRAM) 

 
 
 
 
Luftfuktigheten i bilen är intressant 
eftersom hög luftfuktighet ökar risken för 
is eller imma på insidan av rutan. För låg 
luftfuktighet kan ge irritation på hud och 
slemhinnor hos föraren. 
 

2. Luftfuktighet under körning 
(HISTOGRAM) 

 
 
 

3. Användning av klimatanläggning 
(HISTOGRAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om man vet hur kunderna använder sin 
klimatanläggning kan man avgöra om de 
vet hur den fungerar. Det går dessutom 
att se om de inte är nöjda med AUTO 
funktionen. Beteendet kan dessutom 
jämföras med förare som har andra Volvo 
bilar med likvärdig klimatanläggning. 
 
 
 

 
 
4. Tid tills satt temperatur nås i kupén 
under körning (HISTOGRAM) 

 
 
 
 
 
Det är viktigt att klimat anläggningen är 
tillräckligt snabb. Detta ska den vara även 
då bilen går på ren el. 
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5. Förkonditionering beroende på 
temperatur (HISTOGRAM) 

 
 
Här kan man se vid vilket klimat kunderna 
tycker det är viktigast att förkonditionera 
bilen innan avfärd. 

6. Temperatur i bilen vid start 
(HISTOGRAM) 

 
 
 
 
 
Om bilen är varmare eller kallare än 
angivet gränsvärde, vet man att kunden 
borde ha använt förkonditionering. Detta 
visar om kunden ser värme eller kyla som 
största motivation till att förkonditionera 
bilen. 
 

7. Temperatur i bilen vid körning 
(LINJEDIAGRAM) 

 
 
Denna analys görs för att se hur jämn 
temperaturen är i kupén.  
 
 

8. Tid tills satt temperatur nås i kupén från 
start av förkonditionering (HISTOGRAM) 

 
 
 
 
Det är viktigt att förkonditioneringen når 
den satta temperaturen innan avfärd och 
att förkonditioneringen inte förbrukar 
mycket energi.  
 
 

 
9. Körläge beroende på körsträcka 
(HISTOGRAM) 

 
 
 
 
 
Väljer kunden att utnyttja hybrid bilen till 
fullo på det ena eller andra sättet? Det 
kan man se av denna analys.  
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10. Hur ofta körs olika distanser 
(HISTOGRAM) 

 
 
Hur långa sträckor kör kunderna? Detta 
visar om det är rimligt att de ska kunna 
vinna på hybridtekniken.  
 

11. Genomsnittlig maximal körsträcka i 
pure mode (HISTOGRAM) 

 
Detta visar hur långt det går att kör på el i 
verkligheten med en kund som förare. 
 

12. Tid vid specifik acceleration 
(HISTOGRAM) 

 
 
 
Detta visar hur aggressivt kunden kör. Det 
visar om kunden kör snålt eller vill ha mer 
kraft. 
 
 

13. Antal laddningar vid olika tidpunkter 
på dygnet (HISTOGRAM) 

 
För att Vattenfall ska kunna avgöra när 
hybridbilskunder laddar sina bilar.  
 

14. Bilens användning med avseende på 
laddning (HISTOGRAM) 

 
 
 
Denna analys visar om kunderna laddar 
bilen när de inte kör eller om de använder 
den utan att ladda.  
 
 

  

 
15. Positionsanalys (KARTA MED 
INTRESSANTA PLATSER UTMARKERADE) 

 
 
 
 
 
 
 
För att kunna avgöra vilket körmönster 
kunderna har måste man veta vilka 
platser de stannar på. För att se om det är 
intressant med laddstation vid denna 
plats läses laddningsstatus av och hur 
länge bilen står still (på denna plats). 
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5 Diskussion 

DMA är en prisbelönt metod som utvecklats på LTU. Det som gör att DMA är 
bättre än andra metoder på att göra produktanalyser är att den ger en heltäckande 
bild av hur kunder använder sin produkt i verkliga livet. Det kanske inte alltid 
stämmer överens med vad tillverkaren trott och ofta stämmer det inte heller med 
hur kunden själv trodde att han/hon skulle använda produkten. 

Det som har varit svårast under jobbet har varit att få feedback på pågående 
arbete. Det har i vissa fall tagit lång tid och i vissa fall har de inblandade inte gett 
någon feedback överhuvudtaget. Detta gör att den slutgiltiga formuleringen av 
mätuppdraget kan ha brister och behöver därför en slutlig granskning innan 
mätuppdraget initieras.  

Arbetet med Volvo har skett mot en tvärfunktionell grupp istället för mot en 
kontaktperson. Detta tror jag har lett till att enskilda personer i gruppen inte har 
gett respons för att de har utgått ifrån att någon annan redan har gjort det.  

De inledande delarna av arbetet tog längre tid än planerat. Detta kan ha haft 
konsekvenser för mätuppdragets slutliga utformning. 
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6 Slutsatser 

De frågeställningar som har valts att undersökas är verifierade av alla inblandade 
parter och är därför valda så bra det går. Analyserna som tagits fram är verifierade 
av Volvo. Det slutgiltiga mätuppdraget har inte verifierats av Volvo och det kan 
därmed finnas brister i det. 

7 Framtida arbeten  

Volvo kan gå vidare med att undersöka det mätuppdrag som tagits fram. Finner de 
att det uppfyller deras krav kan de använda det i testbilar och sedan gå vidare till 
kundbilar.  

När mätuppdraget varit i bruk, i en av Volvo vald tidsperiod, kan Volvo kontrollera 
de analyser som finns i mätuppdraget och göra program för att kunna använda 
dessa.  

När analyserna är validerade får Volvo en uppfattning om vad som behöver göras 
om och de kan då sätta in resurser för att göra dessa förändringar på kommande 
bilar.  
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 Förklaring och illustration av de olika analyserna. 

Data i bilaga 1 är inte tagna från mätningar. Data finns för att illustrera de olika 
analyserna. 

9.1.1 Avfrostning 

Mäta luftfuktighet: När bilen startas. För att se om förkonditioneringen har lyckats 
nå rätt luftfuktighet.  
Detta ska visa om bilen behöver avfukta luften mer. Om luften i bilen har för hög 
luftfuktighet får man frost eller imma på rutorna om de kyls ner. Detta ska kopplas 
till hur immiga eller frostiga rutorna är, enligt kunden. 

 

Figur 4 Histogram som visar hur luftfuktigheten varierar under förkonditionering 
och körning 

Optiska sensorer: Mät vid avfärd och sedan med en minuts intervall.  
För att ”se” om det är rent på rutan. 
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9.1.2 Klimatanläggning efter start 

Hur använder föraren klimatanläggningen. Defroster, AUTO, eller egen 
inställning: Mät när föraren byter läge eller trycker på en knapp på 
klimatanläggningen. När kunden frångår AUTO och vilken manuell aktivitetet 
som görs. Vidare är det intressant att få reda på tiden från start då denna ändring 
gjorts. Används inte klimatanläggningen som det är tänkt kanske det behövs mer 
information om detta.  

 

Figur 5 Stapeldiagram som visar till hur stor del auto och andra lägen på 
klimatanläggningen används. 
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Figur 6 ska visa hur lång tid det i genomsnitt tar att nå önskad temperatur. Detta 
ska sedan jämföras med hur nöjd kunden är med snabbheten på 
klimatanläggningen.  

 

 

Figur 6 Stapeldiagram där de olika färgerna representerar olika utetemperaturer. 
Staplarnas höjd avgör hur många gånger det har tagit en viss tid att nå önskad 
temperatur. 

9.1.3 Förkonditionering 

Mät hur ofta och när föraren använder förkonditionering innan avfärd. 

 

Figur 7 Stapeldiagram som visar förhållandet mellan temperatur och 
förkonditionering. Detta ska visa på förarens användningsmönster, om han/hon 
alltid använder förkonditionering, och om det finns ett samband med 
utetemperaturen eller inte. 

0

50

100

0-1min 1-2min 2-3min 3-6min 6-9min 9-30min 1hA
n

ta
l g

ån
ge

r 
ti

ll 
sa

tt
 t

e
m

p
e

ra
tu

r 

Tid till satt temperatur 

Tid tills satt temperatur uppnås i kupén, från start av bil. I antal 
uppvärmningar/nedkylningar. dvs. ACC funktionen  

<-10 Grader C

>10 Grader C

0-10 Grader C

-10-0 Grader C

0%

50%

100%

<-20 -20-0 0-20 >20

Temperatur i grader C 

Förkonditionering beroende på temperatur 

Förkonditionerat utan laddare
ansluten

Förkonditionerat med laddare
ansluten

Ingen förkonditionering



22 
 

Figur 8 ska visa hur föraren använder klimatanläggningen. Om föraren använder 
bilen innan förkonditioneringen är klar d.v.s. de blå staplarna på högre och lägre, 
så kan man avgöra i vilka fall föraren tycker det är viktigast att förkonditionera 
helt. De röda staplarna visar när föraren tycker att det är oviktigt att 
förkonditionera, om det är när det är kallt eller varmt ute. 

 

 

Figur 8 Stapeldiagram som visar om temperaturen i bilen är högre eller lägre än den 
automatiskt valda temperaturen för förkonditionering. 
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Mät temperatur: I bilen: Mät från det att förkonditioneringen startar och 
från det att bilen startas. Med 10min intervall under 
förkonditioneringsfasen och med 2min intervall under 
färd.  

Utanför bilen: Detta kan mätas då bilen är inställd på att 
den ska förkonditionera bilen. Om man mäter 
temperaturen utanför bilen, kan bilen själv reglera när 
värmen ska gå igång för att nå önskad temperatur till 
avfärd. 

I motorn: Innan färd och under färd: 
I motorn kan man mäta när förvärmningen ska starta, är 
det kvar värme där sedan förra åkturen kan denna 
användas. 

 

Figur 9 Histogram över temperaturen i bilen under både förkonditionering och 
körning. 

Denna graf kan användas om det är något specifikt fordon som man vill undersöka 
t.ex. då föraren har problem som inte är typiska. 
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Figur 10 Stapeldiagram där de olika färgerna representerar olika temperaturer. 
Staplarnas höjd avgör hur många gånger det har tagit en viss tid att nå den 
automatiskt satta temperaturen vid förkonditionering. 

 

Temperaturen är det viktigaste att mäta, då största frågan är om det blir 
varmt/kallt nog innan man ska åka. Man kan kanske se om temperaturen beror på 
kör-läge dvs.  

Plotta temperaturen mot tiden för att se om temperaturen är jämn och hur fort det 
blir varmt/kallt kanske också hur fort det blir kallt/varmt i bilen när man stannar, 
beroende av yttertemperaturen. 

Har laddaren/värmaren varit ansluten i så fall hur länge 
Kan relateras till frågorna om kunden är nöjd med förvärmning och laddning. 

 

Mät ljusinstrålning:  Solsensorn kan användas för att avgöra om bilen står i direkt 
solljus. 
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9.1.4 Reglage 

Mät vilka knappar som används mest och är aktiva längst. Mät när en ny knapp 
trycks och sedan hur lång tid det tar till nästa tryck. Har föraren använt reglagen 
på ett ovanligt eller ofördelaktigt sätt och kan det vara förklaringen till att de 
upplevt lägre komfort.                                             

  

Figur 11 Stapeldiagram som visar antal knapptryckningar inom visst 
användningsområde 

Detta diagram visar de vanligaste justeringarna gjorda av föraren. Det kan visa mer 
i detalj vilka knappar som tryckts om det är nödvändigt.  
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9.1.5 Körsträcka 

Mät körsträckan: Mät hur långt och hur ofta föraren kör och vilket körläge de 
använt. 
Detta ska relateras till frågan om kunden är nöjd med körsträckan. 

 

Figur 12 Stapeldiagram som visar till hur stor del de olika körlägena används vid 
olika körsträckor. 

 

Figur 13 Stapeldiagram som visar de vanligaste distanser som kunderna kör. 

Hur skiljer sig användningen av bilen mellan användare som är nöjda och 
missnöjda? 
Vilka lägen kör föraren på i vilka situationer och utnyttjar föraren alla lägen på det 
sätt som var tänkt. 
Man kan se om föraren använder drivlinan för extra prestanda eller extra 
ekonomisk körning. 
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Figur 14 Stapeldiagram som visar fördelningen av årliga körsträckan på de olika 
körlägena. 

 

Figur 15 Stapeldiagram som visar hur långt man kommer på el om batteriet var fullt 
vid avfärd, beroende på ute temperaturen. 

Mät hur långt man kommer på el, om man börjar med fullt batteri och kör tills 
bilen automatiskt går över till HYBRID läget. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

10000 km per år 20000 km per år 30000 km per år

Del av årlig körstäcka i körläge 

Power

Hybrid

Pure

0

20

40

60

<-20 -20 - 0 0 - 20 >20

km 

Utetemperatur  

Genomsnittlig maximal körsträcka på el 

km



28 
 

Hur länge kör föraren i olika lägen? Kan visa om föraren delar 
upp pure tiden eller om de använder upp all räckvidd i ett 
svep. 

 

Figur 16 Stapeldiagram som visar hur länge de olika körlägena är aktiva i 
genomsnitt. 

 

Hur aggressivt kör föraren dvs. acceleration, gas/broms. Kan kanske relateras till 
anledning för köp och hur nöjda kunder är med räckvidden. 

 

Figur 17 Stapeldiagram som visar hur mycket bilen accelererar. 
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9.1.6 Laddning 

Mät tiden det tar att ladda bilen. 
Tycker kunden att det går för långsamt att ladda och vad kan man göra åt det. 

 

Figur 18 Histogram över SOC (State of Charge) under ett dygn. 
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Figur 19 Diagram över antal laddningar vid olika strömstyrkor och hur lång tid de 
laddat vid den valda strömstyrkan.  
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När laddas batteriet?   

 

Figur 20 Stapeldiagram som visar när på dygnet laddning startas och när laddning 
avslutas. 

 

Står bilen stilla utan att laddas? 

 

Figur 21 Stapeldiagram som visar hur mycket bilen används och vad som händer med 
den när den inte används. 
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Logga hur ofta kunden pluggar i laddaren per dag Vardag/Helgdag. 

 

Figur 22 Stapeldiagram över hur ofta bilens laddare pluggas in 

Mät hur och när föraren laddar batterierna dvs. laddar de fullt och kör sedan, eller 
små-laddar de då och då, hur gör de? 
Kontrollera om föraren laddar batterierna eller om de inte utnyttjar batterierna.  
Om kunden inte använder batterierna kanske det kan relateras till att de tycker att 
det är svårt eller jobbigt att använda laddaren, alternativt att de inte fått tillräckligt 
med information om hur bilens funktioner ska användas. 
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9.1.7 Position 

 Kontroll av bilens position. Via GPS-signalen kan man vid varje stopp läsa av 
positionen. Sedan kontrolleras vad som händer med bilen på den nya positionen 
och om det är nära någon intressant punkt (affär, skola, restaurang, mm). Färgerna 
indikerar hur länge bilen i genomsnitt har stått stilla på en platts, Rött=>8timmar, 
Blått=4-8timmar, Svart=2-4timmar och Lila=<1timma. Läs av SOC vid stopp, 
Behövs laddning? Hur långt är det mellan stoppen? Om man vet både SOC vid 
stoppen och hur långt de färdas mellan stoppen kan man se hur mycket de 
behöver ladda vid de olika stoppen. Man kan även se vid vilka stopp bilen har 
laddats. 

  

Figur 23 Bild över vart bilen befinner sig när den stängs av. 
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9.2 Bilaga 2 Tabell med mätuppdrag. 

  

Figur namn Parametrar Signalnamn Värde

Läget på signalen för OBC CAN_HS.PARKHEATERONOFF ???

Parkeringsvärmare på/av CAN_HS.HEVDRVMODE_D_ACTL ???

Luftfuktighet i kupén CCM.HUMMIDITY Mätvärde

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Körläge CAN_HS.HEVDRVMODE_D_ACTL 0-4

Luftfuktighet i kupén CCM.HUMMIDITY Mätvärde

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Auto läge för klimatanläggning CCM.AUTO ???

Knappen max defrost används CCM.MAX_DEFROST ???

Indikerar luftdistribution i kupén CAN_BMS.AIRDISTRDISP ???

Manuellt vald fläckthastighet CAN_BMS.MANFANDISP ???

Körläge CAN_HS.HEVDRVMODE_D_ACTL 0-4

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Kupé temperatur CAN_BMS.INCARTEMP Grader celcius

Vald temperatur vänster sida fram CAN_BMS.TEMPLEFTDISP ???

Körläge CAN_HS.HEVDRVMODE_D_ACTL 0-4

Omgivningens temperatur CAN_BMS.AMBIENTTEMP Grader celcius

Läget på signalen för OBC CAN_HS.PARKHEATERONOFF ???

Omgivningens temperatur CAN_BMS.AMBIENTTEMP Grader celcius

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Kupé temperatur CAN_BMS.INCARTEMP Grader celcius

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Kupé temperatur CAN_BMS.INCARTEMP Grader celcius

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Körläge CAN_HS.HEVDRVMODE_D_ACTL 0-4

1. Luftfuktighet under 

förkonditionering 

(HISTOGRAM)

7. Temperatur i bilen vid 

körning (LINJEDIAGRAM)

6. Temperatur i bilen vid 

start (HISTOGRAM)

2. Luftfuktighet under 

körning (HISTOGRAM)

Förklaring

3. Användning av 

klimatanläggning 

(HISTOGRAM) 

När AUTO-läget frångås. Spara 

vilken förändring som gjorts 

och hur lång tid denna ändring 

används. Gör olika staplar 

beroende på körläge. För att ha 

referens: mät även hur länge 

AUTO-läget är aktivt.

Mät temperaturen i kupén från 

det att tändningen slagits på till 

det att måltemperaturen nås. 

Gör olika staplar beroende på 

körläge och yttertemperatur. 

5. Förkonditionering 

beroende på temperatur 

(HISTOGRAM)

Mät Luftfuktighet i kupén då 

bilen förkonditioneras. Spara 

som procentuell luftfuktighet. 

Gör olika staplar beroende på 

om bilen använder 

bränslevärmare eller ej.

Mät Luftfuktigheten i kupén då 

bilen körs. Spara som 

procentuell luftfuktighet. Gör 

olika staplar beroende på 

körläge.

Vid aktivering av 

förkonditionering: Mät 

yttertemperatur.

Mät temperatur då bilen startas. 

Spara det som kallare, varamare 

eller gränsvärdet för 

förkonditioneringen.

4. Tid tills satt temperatur 

nås i kupén under körning 

(HISOGRAM)

Mät temperaturen i bilen och 

ställ upp det beroende av tiden. 

Använd sedan denna kurva för 

att beräkna hur jämn 

temperaturen är beroende på 

körläge.
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Fortsättning bilaga 1. 

 

Läget på signalen för OBC CAN_HS.PARKHEATERONOFF ???

Kupé temperatur CAN_BMS.INCARTEMP Grader celcius

Omgivningens temperatur CAN_BMS.AMBIENTTEMP Grader celcius

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

0=Normal 

hybrid

1=Pure electric

2=Intentive all 

wheel drive

3=Save later

4=Sport mode

Total Distans CAN_BMS.TotalDistance Mätvärde

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Total Distans CAN_BMS.TotalDistance Mätvärde

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Körläge CAN_HS.HEVDRVMODE_D_ACTL 1=Pure electric

Aktuell laddnivå på HV batteriet CAN_HS.HVBATTSOC_PC_ACTL Mätvärde

Lateral acceleration CAN_HS_LATERALACCELERATION Mätvärde

Longitudinal acceleration CAN_HS_LONGACCELERATION Mätvärde

Total Distans CAN_BMS.TotalDistance Mätvärde

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Laddare ansluten till elnätet CAN_HS.OBCSTATS ???

Aktuell laddnivå på HV batteriet CAN_HS.HVBATTSOC_PC_ACTL Mätvärde

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE 0-7

Aktuell laddnivå på HV batteriet CAN_HS.HVBATTSOC_PC_ACTL Mätvärde

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Laddare ansluten till elnätet CAN_HS.OBCSTATS ???

Tändningsläge CAN_BMS.POWERMODE >5

Aktuell laddnivå på HV batteriet CAN_HS.HVBATTSOC_PC_ACTL Mätvärde

Tidräknare CCM.GLOBAL_REAL_TIME Mätvärde

Laddare ansluten till elnätet CAN_HS.OBCSTATS ???

Signal för GPS possition? ??? Kordinat

Mät när på dygnet laddaren 

ansluts, när laddningen är klar 

eller avslutas manuellt.

Från det att 

förkonditioneringen startar: 

Mät temperatur i kupén till dess 

att grånsvärdet nås. Gör olika 

staplar beroende på 

yttertemperatur.

8. Tid tills satt temperatur 

nås i kupén från start av 

förkonditionering 

(HISTOGRAM)

15. POSITONS ANALYS!?! 

(KARTA MED 

INTRESANTA PLATSER 

UTMARKERADE)

Mät tiden som bilen varit 

avstängd. Har den varit 

avstängd tillräckligt länge t.ex 

en timme: logga position och 

SOC innan och efter stopp.

Mät från det att bilen startas till 

det att den stängs av hur långt 

den körts.

När bilen startas med fulladdat 

batteri: Mät hur långt i km det 

går att köra tills bilen 

automatiskt byter till hybrid. 

Mät accelerationen i lateral led 

och i longitud led. Spara bara de 

delar av körstäckan som bilen 

accelererar mer än t.ex. 

0,2m/s^2 i mer än en sekund. 

Detta för att ta bort de sträckor 

då bilen håller en jämn 

hastighet.

12. Tid vid specifik 

acceleration 

(HISTOGRAM)

14. Bilens användning med 

avseende på laddning 

(HISTOGRAM)

Om tändningen är av kolla om 

bilen laddas eller är fulladdad. 

Mät hur lång tid bilen står still 

utan att laddas. Mät hur lång tid 

bilen körs.

10. Hur ofta körs olika 

distanser (HISTOGRAM)

11. Genomsnittlig maximal 

körsträcka i pure mode 

(HISTOGRAM)

13. Antal laddningar vid 

olika tidpunkter på dygnet 

(HISTOGRAM)

Körläge CAN_BMS.HevDrvMode_D_Actl
Mät avståndet som körs i de 

olika körlägena. Spara värde i 

km.

9. Körläge beroende på 

körsträcka (HISTOGRAM)


