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Abstract 
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Abstract 

The purpose of this study was to show what consequences a particular level of detail 

has on the simulation of a system consisting of software, hardware and mechanical 

components. In order to fulfil this purpose, the following questions were asked: 

“What are the consequences of using a certain level of detail in a simulation of a 

system containing software, hardware, and mechanical components?” and “How does 

the level of detail affect when a simulation of a system containing software, hardware, 

and mechanical components is verified and validated?”. To carry out this study, a 

common method for developing simulation models was used. The study showed that 

the level of detail will affect what information a model requires to be constructed and 

which uses a model has at that level of detail. The results suggest that the available 

information about the system that a model is developed for, partially restricts the level 

of detail the model can have. The study is limited to a single type of shifter and all 

models have been developed at a high level of detail. The study also did not examine 

the development of models, and only studied finished models. 

Keywords: Simulation, Level of Detail, Verification, Validation, Shifter, Model 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att visa vilka konsekvenser valet av en viss detaljnivå får 

vid simuleringen av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och mekaniska 

komponenter. Till detta syfte ställdes två frågeställningar “Vad blir konsekvenserna 

av att lägga sig på en viss detaljnivå vid simulering av ett system bestående av 

mjukvara, hårdvara och mekaniska komponenter?” och “Hur påverkar detaljnivån när 

en simulering av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och mekaniska 

komponenter ska verifieras och valideras?”. För att genomföra denna studie och 

uppnå syftet användes en vanligt förekommande metod för att utveckla 

simuleringsmodeller. Studien visade på att detaljnivån påverkar vilken information en 

modell kräver för att konstrueras och vilket användningsområde en modell har. 

Resultaten tyder på att informationen som finns tillgänglig om det system som en 

modell ska utvecklas för helt eller delvis begränsar vilken detaljnivå som modellen 

kan utvecklas på. Studien har begränsat undersökningen till en typ av växelspak och 

de två modeller som utvecklades ligger på en hög detaljnivå. Examensarbetet har även 

inte undersökt utvecklingen av modeller, enbart färdiga modeller. 

Nyckelord: Simulering, Detaljnivå, Validering, Verifiering, Växelspak, Modell 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Simulering är en ofta använd metod för att undersöka en design eller händelse som 

kräver mycket arbete, är kostsamt eller tar lång tid att genomföra. Grunden för en 

simulering är en komplicerad matematisk modell som beskriver ett system, eller med 

andra ord ett objekt med egenskaper som ska studeras, vilket återfinns i verkligheten. 

Användningen av dess modeller sker antingen analytiskt, genom att lösa den 

matematiska modellen med hjälp av matematik, eller numeriskt med hjälp av 

datorer [1]. 

De första verktygen för simulering kom på 50-talet, men var då långsamma, 

kostsamma och gav inte entydiga resultat. Idag däremot finns det många olika verktyg 

som kan ge väldigt noggranna och detaljerade simuleringar inom ett stort antal olika 

områden, bland annat hård- och mjukvara. Dagens verktyg erbjuder många olika 

instrument för att skapa detaljerade modeller av verkligheten för simulering och kan 

även användas vid analys av simuleringsresultaten [2]. 

Vid simulering av inbyggda datorsystem måste den hård- och mjukvara som ska 

användas inkluderas. Många program som används, till exempel LTSpice [3], klarar 

enbart av att simulera en del i ett större datorsystem. En av de vanliga metoderna för 

att simulera mjukvara, Instruction Set Simulation, ger en väldigt låg 

simuleringshastighet eller hög komplexitet på simulatorn vid högre 

abstraktionsnivåer [4]. För simulering av hård- och mjukvarusystem samtidigt är 

systemC standard [5] men även denna ligger på en väldigt låg abstraktionsnivå. 

Simulering som sker på en låg abstraktionsnivå innehåller mycket detaljer om hur 

systemet fungerar. Det är dock inte alltid nödvändigt med en komplex simulering som 

beskriver alla delar i ett system i detalj, då dessa är svåra att bygga och tar mycket 

resurser [6]. Detta betyder att en mindre komplex modell som utelämnar information 

om systemet, men ger tillförlitliga resultat, kan vara lika användbar för simulering 

som en mer komplex version, beroende på vilket syfte simuleringen har. 

1.2 Problembeskrivning 

Att skapa en simulering som ger entydiga och användbara resultat kräver ofta att 

simuleringen sker på en låg abstraktionsnivå och kan ofta resultera i en långsam 

simulering. En simulering av mjukvara och hårdvara kan sällan använda samma 

ramverk och då krävs någon form av brygga som binder de båda tillsammans, eller 

användningen av ett verktyg som systemC, vilket kan simulera ett kombinerat system 

med både hårdvara och mjukvara [7]. Verktyg som systemC har utvecklat stöd för 

transaction-level modeling, vilket är en metod för att skapa modeller av större system 

baserat på kommunikation mellan olika moduler [5]. 
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En möjlig simulering av sammansatta system bygger ofta på att både hårdvara och 

mjukvara har blivit färdigställda till den grad att en simulering ger relevanta resultat. 

På grund av detta sker simuleringen ofta sent i utvecklingsprocessen. Att sent under 

utvecklingen upptäcka brister i konstruktionen som kan resultera i en förändring av 

hårdvarudesignen är inte önskvärt och skulle kunna förhindras med tidiga 

simuleringar. När de existerande modellerna för hårdvarusimulering på hög detaljnivå 

inte kan garantera modeller som helt stämmer med den färdiga designen leder detta 

till ett behov att tidigt under utvecklingsprocessen kunna verifiera och validera både 

hård- och mjukvara [8].  

Modeller kan utvecklas på olika detaljeringsgrader och abstraktionsnivåer. 

Detaljeringsgraden beskriver hur mycket detaljer om systemet en modell innehåller 

och abstraktionsnivån beskriver hur komplex avbildningen av ett system är. Detta är 

två delar av detaljnivån. Till exempel, en modell med en hög detaljnivå har en låg 

detaljeringsgrad samt en hög abstraktionsnivå. En hög detaljnivå ger en övergripande 

bild på hur systemet fungerar, men saknar detaljer om hur systemet agerar. En modell 

som har en låg detaljnivå har en hög detaljeringsgrad samt en låg abstraktionsnivå. På 

en låg detaljnivå visar modellen hur detaljerna i ett system fungerar men den kan bli 

väldigt komplex och få en låg tillförlitlighet. Detta medför att modeller på olika 

detaljnivåer ger svar på olika frågor och genom att kombinera dessa två modeller kan 

ges svar på fler frågor än vad en enskild modell kan [9]. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår att det finns en nytta i att ha möjligheten att simulera 

en design tidigt under utvecklingen, för att hitta brister men även som bekräftelse att 

allt beter sig som förväntat. Problembeskrivningen visar även hur simulering på olika 

detaljnivåer ger svar på olika frågor om ett system. Därmed är syftet med denna 

studie: 

Visa på vad valet av en viss detaljnivå får för konsekvenser vid 

simuleringen av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och 

mekaniska komponenter. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Till en början 

måste det undersökas vad en viss detaljnivå betyder för en simulering. Därefter måste 

de problem som kan uppkomma vid en viss detaljnivå identifieras och analyseras. 

Därmed är studiens första frågeställning: 

1) Vad blir konsekvenserna av att lägga sig på en viss detaljnivå vid simulering 

av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och mekaniska komponenter? 

För att kunna svara på den första frågan måste det bestämmas om den simulering som 

genomförs ger resultat nära eller långt från systemet som simuleringen försöker 

efterlikna. Som tidigare nämnts finns det olikheter mellan simuleringar på olika 

detaljnivåer. Det måste undersökas hur processen som kontrollerar simuleringen 

påverkas beroende på detaljnivån. Därmed är studiens andra frågeställning: 

2) Hur påverkar detaljnivån en simulering av ett system bestående av mjukvara, 

hårdvara och mekaniska komponenter ska verifieras och valideras? 
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För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet gjordes en fallstudie på 

Kongsberg Automotive AB (fortsättningsvis Kongsberg). Syftet med simulatorn som 

utvecklades var att kunna demonstrera Kongsbergs sensorsystem som finns i en av 

deras växelspakar. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie baseras på en växelspak som Kongsberg har utvecklat och det är den 

enda växelspaken som kommer att användas. Alla modeller som utvecklas för denna 

studie ligger på en låg detaljeringsgrad, det vill säga att detaljer som växellådans 

fysiska uppbyggnad, materialval m.m. eller faktorer som slitage, friktion m.m. inte 

kommer att beaktas. Studien undersöker simulering under normala 

användningsförhållanden, det vill säga att undersökningen inte kommer innehålla 

olika tester av extremfall, till exempel hur mycket värme eller kyla påverkar 

hårdvaran och hur komponenter slits över tid. 

1.5 Disposition 
Efter introduktionen av rapporten kommer avsnittet Metod och Genomförande som 

beskriver kopplingen mellan frågeställningar och metod samt hur datainsamlingen och 

dataanalysen hanterades. Efter det kommer avsnittet Teoretiskt Ramverk som 

förklarar kopplingen mellan frågeställningar och teorin samt vilka teorier som 

användes. Efter det teoretiska ramverket kommer ett avsnitt om det Tekniska 

Ramverk som ger en mer detaljerad bild över hur tekniken som har undersökts 

fungerar. Sedan kommer ett avsnitt om den Empiriska delen, vilken förklarar den 

vetenskapliga studien av verkligheten. Därefter följer Analys-delen som utvecklar den 

behandlade teorin och den insamlade empiriska informationen för att komma till ett 

resultat. Slutligen kommer ett avsnitt med Diskussion och Slutsats som ger en 

sammanfattad beskrivning av studiens resultat samt implikationer och begränsningar 

som förekom. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att uppnå syftet i studien gjordes en fallstudie på Kongsberg och en av de 

växelspakar de har utvecklat. Fallstudien kompletterades med litteraturstudier för att 

öka kunskaperna inom ämnet och för att ge en bättre grund till de praktiska 

undersökningarna. 

Fallstudien innehöll en planeringsfas med litteraturstudier för att skapa en teoretisk 

grund för arbetet. Denna ledde till en prototypversion av simulatorn som byggde på 

teorin. Prototypen utvärderades enligt ramarna som kom fram under planeringsfasen. 

Resultatet från utvärderingen utgjorde indata till den empiriska informationen, men 

användes även för att skapa en förbättrad version av simulatorn. Version två av 

simulatorn testades också mot ramarna från planeringsfasen för att verifiera 

förbättringarna av den första versionen av simulatorn. 

Målet var att resultaten från planeringsfasen samt informationen från simuleringarna 

skulle ge en grund att svara på vad konsekvenserna blir av att lägga sig på en viss 

detaljnivå vid simulering av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och 

mekaniska komponenter. Utöver detta bidrog resultatet från testerna av Kongsbergs 

växelspak samt resultaten av båda simuleringarna för att svara på frågeställningarna. 

Observationer som genomfördes under utvecklingen av båda versionerna och 

litteraturstudien användes för att svara på hur detaljnivån påverkar hur en simulering 

av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och mekaniska komponenter ska 

verifieras och valideras. 

2.2 Arbetsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs den arbetsprocess som användes och varje del i processen 

förklaras. 

2.2.1 Metodval 
För att utveckla simuleringsmodeller beskriver Jerry Banks (1998) en metod i tolv 

steg [10], Osman Balci (1994) beskriver en iterativ metod [11] och Averill M. Law 

(2006) beskriver en metod i sju steg [6]. Med små variationer är det samma metod 

som beskrivs i alla tre verk. Metoden inleds med formulering av det problem som 

skall lösas och vad målet med simuleringen är. Sedan ligger fokus på att samla in 

information om systemet som ska simuleras och att beskriva hur den modell som 

konstrueras ska se ut. Nästa steg granskar den modellbeskrivning som uppkom 

tidigare för att hitta eventuella brister eller problem som måste lösas innan modellen 

konstrueras. Efter det implementeras modellen och testas för att bekräfta att modellen 

är korrekt konstruerad. Om den färdigställda modellen godkänns går den att användas 

till de tester som designas för den. Slutligen dokumenteras och presenteras resultaten 

från simulationen. Denna process är iterativ och om det finns brister i modellen vid 

något steg upprepas tidigare steg för att försöka få en mer noggrann modell som kan 

godkännas. 
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Samma generella metod beskrivs i ett antal olika verk, det är en iterativ process och 

den tillåter att information från tidigare modeller används senare som underlag för 

undersökningen. På grund av detta och eftersom det är en metod som är designad för 

att användas vid modellutveckling var det den metod som användes för detta arbete. 

2.2.2 Arbetsprocessen i helhet 
Efter formuleringen av problembeskrivningen och att valet av metod var klart fortsatte 

arbetet enligt det flöde som beskrivs i Figur 1 och delades upp i fyra delar, där 

modellutveckling och datainsamling upprepades för varje version av 

simulationsmodellen. 

 

 

 

Figur 1 Visuell bild av arbetsprocessen 

Under förstudien studerades den existerande dokumentationen om den växelspak som 

skulle undersökas, för att få en bättre grund att bygga fallstudien på. Till det gjordes 

litteraturstudier av utomstående material för att ytterligare kunna använda som grund 

för arbetet. Utöver detta gjordes ett antal mätningar och observationer på en av 

Kongsbergs växelspakar, vilka användes som grund för att kunna svara på 

frågeställning två. 

2.2.3 Mätning 
För att kunna konstruera den andra modellen som skulle byggas behövdes mer 

information om hur växelspaken fungerade rent mekaniskt. Dokumentationen gav en 

klar bild av de elektroniska delarna som var aktiva och hur de fungerade, men det var 

inte mycket som växelspakens fysiska egenskaper. På grund av detta behövdes mer 

information om växelspakens fysiska egenskaper. Då det inte fanns någon möjlighet 

att demontera en växelspak och undersöka hur de enskilda delarna påverkade 

växelspaken gjordes ett beslut att mäta påverkan som helhet istället för varje del för 

sig. Växelspaken skickar själv ut information om vilket läge den befinner sig i för 

tillfället. Den egenskap som var viktigast för testning av modellernas funktion var 

tidsintervallet mellan olika tillstånd på sensorerna i växelspaken, och att få 

information om detta var målet med mätningen. 

Mätningen genomfördes med hjälp av CANoe [12], vilket är ett program som kan läsa 

av signaler på en Controller Area Network-buss (fortsättningsvis CAN-buss), för att 

mäta tid noggrant. För att kunna använda samma mätstrategi senare till nya iterationer 

av modellen gjordes en mall för hur mätningen skulle gå till. Testmallen innehöll i 

vilken ordning växelspaken skulle flytta mellan de olika möjliga tillstånden samt 

utgångsläget för varje test. Detta för att varje test skulle bli entydigt och vara möjligt 

att upprepa vid behov. 

2.2.4 Modellutveckling 
Utifrån den information som framkom av de inledande litteraturstudierna och det 

undersökningen av tidigare dokumentation gav, byggdes en första modell av 

växelspaken. Den första modellen av växelspaken (fortsättningsvis Version1) innehöll 

Förstudie Modell-

utveckling 

ut 

Datainsamling Analys 
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inga av de observerade fysiska egenskaperna som växelspaken uppvisade utan 

byggdes helt på de teoretiska ramar som förstudien angav. Den information som 

framkom av mätningarna av växelspaken var inte en del i utvecklingen av Version1. 

Den andra versionen av växelspaken (fortsättningsvis Version2) använde Version1 

som en grund, men använde även mer information om växelspaken. Detta kunde visa 

på vad som fortfarande krävdes för att Version2 skulle bli korrekt och generera 

resultat som var mycket lika mätvärdena.  

Både Version1 och Version2 byggdes i programspråket CAPL (CAPL är en 

förkortning av CAN Access Programming Language), vilket är en del av verktyget 

CANoe. Programspråket använder ett C-liknande syntax och är designat för 

kommunikation på en CAN-buss. På grund av att programspråket var en del av det 

mätinstrument som användes och att programspråket var designat för kommunikation 

på en CAN-buss var CAPL det mest lämpliga alternativet för den plattform som 

skulle användas för att utveckla modellerna. 

2.3 Ansats 
Arbetet för att kunna besvara de två frågeställningarna gjordes med en fallstudie över 

en experimentell studie på grund av att mer fokus kunde läggas på att undersöka en 

typ av växelspak än flera stycken olika. Fördelen med en fallstudie är att en noggrann 

analys av växelspaken kunde göras och få fram ett mer fördjupat resultat. Nackdelen 

med denna metod är att det inte blir en lika bred analys på olika växelspakar. En 

experimentell studie har fördelen att få ett bredare spektrum med sitt resultat för då 

skulle det vara möjligt att jämföra en mängd olika växelspakar med varandra, men har 

möjligheten att generera en simulation av en växelspak som inte helt stämmer med 

någon existerande växelspak. 

2.4 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och av insamling av empirisk data 

genom en genomgående mätning av både Version1 och Version2. Mätningarna 

genomfördes på ett liknande sätt som den ursprungliga mätningen av växelspaken. 

Samma program användes vid alla tre mätningar och gjordes efter den tidigare 

nämnda testmallen. Mätresultaten som erhölls från dessa mätningar var 

tillståndsmätningar av växelspakens läge vid mätningen. Modellerna och växelspaken 

använder samma notering för att beskriva sina tillstånd, vilket betyder att alla tre ger 

resultat som är jämförbara vid samma tillstånd. Målet med mätningarna var att 

undersöka tiden som växelspaken behöver för att förflytta sig mellan två tillstånd och 

jämföra dessa med den tid som båda versionerna som har utvecklas ger. Detta gjordes 

för att undersöka om versionerna liknar växelspaken. 

2.5 Dataanalys 
För att utvärdera vilken modell som mest liknar verkligheten kommer de mätresultat 

som erhålls från båda mätningarna jämföras med resultaten från den verkliga 

växelspaken. Jämförelsen är ett sätt att ta reda på vad de olika modellerna bidrar med 

för kunskap om det verkliga systemet. Eftersom mätvärdena sammanställs från en 

mätning som är tidsberoende kommer även analysen av informationen att utföras med 

tid som gemensam nämnare. 

Resultaten från datainsamlingen sammanställdes i grafer för att få en bättre överblick 

över resultaten. Graferna analyseras var för sig för att upptäcka återkommande 
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beteenden, och placerades bredvid varandra för att göra en bättre jämförelse där 

skillnaderna mellan de olika modellerna blev tydligare. För att beräkna hur lika 

modellerna är det ursprungliga systemet användes ekvationen nedan. På grund av att 

sensorernas läge mättes vid jämna tidsintervall, vilka var samma för växelspak och 

modell, kan en jämförelse ske genom att vid varje tidpunkt beräkna skillnaden mellan 

uppmätta värden på växelspaken (vi) respektive modell (mi). 

∑|𝑣𝑖 − 𝑚𝑖|

𝑛

𝑖= 0

 

Ekvationen ger ett värde som beskriver hur lika modell och växelspak är. Om detta 

värde ligger i närheten av noll betyder det att modellen som har skapats har stora 

likheter med systemet, medan ett värde långt från noll visar på skillnader i modell och 

system. Att enbart använda ovanstående ekvation är inte i sig själv ett bevis på 

likheter i modellen, men i kombination med graferna kan de tillsammans argumentera 

för eller emot en modells giltighet. 

2.6 Trovärdighet 
Metoderna som har använts under arbetet har beskrivits och alla tester som har gjorts 

kan upprepas. Metodvalet har redogjorts för och varför den metoden valdes har 

förklarats. Varje teori som har använts har förklarats och dess relevans till arbetet är 

redogjord för. Alla teorier är baserade på relevant tidigare forskning. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teoretiska grunden som behövs för att kunna besvara 

studiens frågeställningar.  

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vad blir konsekvenserna 

av att lägga sig på en viss detaljnivå vid simulering av ett system bestående av 

mjukvara, hårdvara och mekaniska komponenter?” beskrivs följande områden i det 

teoretiska ramverket: detaljnivå, verifiering och validering av modeller och 

giltighetsområde. Detaljnivån är relevant eftersom det är viktigt att veta exakt hur den 

påverkar modeller och simulering. Verifiering och validering av modeller behandlas 

därför att det är viktigt att veta när modellen som används är tillräckligt noggrann för 

att utföra tester på. Giltighetsområde behandlas därför att ingen modell är perfekt och 

att veta vilka begränsningar en modell har är en viktig del under användningen. 

För att den andra frågeställningen ”Vad blir konsekvenserna av att lägga sig på en viss 

detaljnivå vid simulering av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och 

mekaniska komponenter?” ska få en teoretisk grund beskrivs följande områden i det 

teoretiska ramverket: verifiering och validering av modeller, giltighetsområde och 

detaljnivån. Verifiering och validering av modeller behandlas för att visa hur en 

modell måste bli verifierad eller validerad för att få tillförlitlighet för modellen, vilket 

krävs för att kunna utvärdera vilka faktorer som gör en modell bättre. 

Giltighetsområdet blir en viktig del då de modeller som utvecklas inte kommer att 

vara fullständiga avbilder av systemet, och vad detta betyder för studien. Detaljnivån 

behandlas eftersom den bidrar till giltighetsområdet och påverkar hur valideringen 

och verifieringen går till. 

3.2 Detaljnivå 
Detaljnivån på en modell bestämmer hur väl en modell representerar ett system. För 

att göra en bra modell till sitt system kommer problemet med att välja detaljnivå för 

modellen. Detta anses vara en av de svåraste aspekterna under utvecklingen av en 

modell. Valet av detaljnivå är också en av de största bidragande faktorerna till hur 

framgångsrikt projektet och modellen kommer att bli. En modell med en väldigt hög 

abstraktionsnivå får en låg detaljeringsgrad vilket gör att modellen blir simpel, detta 

kan leda till att resultaten av modellen knappt blir användbara eller till och med 

missledande. Till en modell med en låg abstraktionsnivå som har en hög 

detaljeringsgrad kommer mycket resurser att gå åt, eftersom modellen kommer bli 

väldigt komplex. Detta kan leda till att modellen inte kommer bli klar för att 

resurserna kan vara begränsade. Generellt brukar det vara svårt att förstå sig på 

komplexa modeller och detta kan leda till att de innehåller fel eller att fel slutsatser 

dras. Relationen mellan detaljnivå och komplexiteten är stor på grund av att 

detaljnivån på en modell bestäms av komplexiteten som väljs [13]. 

3.3 Modellverifiering 
Att tillverka modeller som liknar ett system är inte svårt; svårigheten ligger i att få 

modellen bra och tillförlitlig. För att kunna utnyttja en modell måste det finnas tilltro 
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till de förutsägelser och resultat den ger. Det kan åstadkommas genom att verifiera 

eller validera modellen [1]. Verifiering och validering är två olika metoder som 

används för att kontrollera att en modell liknar ett system [14]. 

Verifieringsprocessen bygger på att jämföra modellen med det verkliga systemet och 

undersöka skillnaden [1]. Verifieringsprocessen gör att modellen utvecklas i rätt 

riktning och att den behåller noggrannheten i mätningarna [15]. Det finns ett antal sätt 

att göra en verifiering på. Ett exempel på hur verifiering kan hanteras på en 

programmeringsmodell är om det finns en stor variation av indata som används på 

modellen. Då är det viktigt att kontrollera all utdata för att bekräfta att inga utvärden 

är oresonliga, till exempel om 100 stycken värden bli inskickade i modellen och 10 av 

dem blir ovanligt höga är det med stor sannolikhet att något är fel på modellen [10].  

Validering är en process för att kunna försäkra sig om att modellen som byggs är 

tillräckligt noggrann för det användningsområdet den byggs för [10]. Liknande 

verifiering finns det ett antal sätt att validera en modell på, ett exempel på detta är 

sensivitetanalys. Om en modell får en viss typ av indata ska det kunna vara 

förutsägbart vilken typ av utdata man ska få. Till exempel om indata ökar ska utdata 

också öka, men om utdata förblir densamma kan det konstateras att det är fel på 

modellen [10]. Modellvalideringen stärker att modellen fortfarande är tillämplig för 

det tillämpningsområde som modellen gjordes för, men hjälper även för att bekräfta 

att rätt modell byggs under utvecklingsprocessen [15].  

Målet med att verifiera och validera är inte att bevisa att en modell är helt perfekt, för 

det är inte möjligt att bevisa det. Istället är målet att försöka bevisa att en modell inte 

är korrekt. Om det inte går att bevisa modellen är inkorrekt har valideringen och 

verifieringen gjort sin roll med att öka tillförlitligheten i modellen och dess resultat 

[14]. En modell är en abstrakt bild över hur ett system ser ut och fungerar, och en 

perfekt representation av ett system är aldrig förväntat eller möjligt [15]. Verifiering- 

och valideringsprocessen är iterativ under hela utvecklingen av modellen och inte bara 

en del i slutet av utvecklingen. Om skillnaden mellan modellen och det verkliga 

systemet är stor måste modellen undersökas och modifieras för att den ska kunna ge 

en bättre representation av det verkliga systemet [10]. 

Många modeller blir utvecklade med syfte att verifiera och validera ett system från 

verkligheten. Det som betecknar ett system från verkligheten kan vara till exempel en 

elektronisk växelspak eller en miniräknare. Om den insamlade informationen från 

systemet är felaktig eller inte tillräckligt noggrann kommer resultaten på modellen att 

vara missvisande. Det finns inte alltid någon verklighet att basera modellen på, det vill 

säga systemet som modellen ska baseras på existerar eventuellt inte än. Då används 

modeller för att undersöka hur systemet kommer fungera, men det går inte att 

garantera att modellens resultat kommer motsvara hur slutresultatet på produkten ser 

ut. Det går annars att använda modellen för att undersöka olika alternativ på hur ett 

system kan se ut [6]. 
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I Figur 2 nedan visas ett exempel hur en programmeringsmodell blir utvecklad, det 

vill säga en modell som ska användas 

inom ett programmeringsområde. 

Första steget inleds med att formulera 

problemet för att analysera vilka frågor 

som modellen ska svara på. Under det 

andra steget samlas data och 

information in för att kunna specificera 

modellens parametrar. I tredje steget 

analyseras antagandena och den 

insamlande informationen för att 

kontrollera om de är tillräckligt 

tillförlitliga. Om antagandena skulle 

vara felaktiga eller den insamlade 

informationen skulle vara bristfällig går 

man tillbaka till första eller andra steget 

beroende på hur mycket som måste 

åtgärdas. Om antagandena och 

informationen är korrekta går man 

vidare till det fjärde steget där modellen 

utvecklas. Vidare i det femte steget 

valideras modellen. Om modellen inte 

är tillräckligt giltig måste första eller 

andra steget göras om. I det sjätte steget 

görs själva experimentet på modellen, 

där man analyserar resultatet och 

bestämmer om det behövs ytterligare 

parametrar på modellen. Slutligen i det 

sjunde steget dokumenteras och 

sammanfattas resultaten som modellen 

gav [6]. 

Figur 2 Modell för simulationsstudie (bild från [6], s. 26) 

3.4 Giltighetsområde 
Alla modeller har ett giltighetsområde. Ett giltighetsområde visar i vilket område en 

modell kan beskriva ett systems uppförande [1]. Det är meningen att en modell ska 

vara en förenkling av verkligheten, för det finns ingen modell som har ett absolut 

giltighetsområde, det vill säga att modellen efterliknar ett system fullständigt. 

Generellt blir en modell mer giltig beroende på hur mycket tid och pengar man lägger 

på utvecklingen av modellen. Men detta betyder inte att den mest giltiga modellen 

nödvändigtvis är den modell som kostar mest. Att öka giltigheten av en modell över 

en viss gräns kan vara väldigt kostsamt därför att väldigt omfattande data kan 

behövas, och detta behöver inte nödvändigtvis leda till bättre resultat [6]. 



Teoretiskt ramverk 

11 

Figur 3 Förtroende för modellen (bild efter [16], s. 2) 

I Figur 3 visas relationen mellan kostanden för en modell och hur mycket 

tillförlitlighet och funktioner modellen uppvisar. Figuren visar att kostnaden ökar 

exponentiellt när en modell blir utvecklad. Tiden är relevant i Figur 3 och skulle 

kunna ersätta kostnaden, då tiden har en liknande kurva. Figuren visar också hur 

kostnaden för funktionaliteten och tillförlitligheten ökar när modellen utvecklas. Detta 

beror på att det är svårt att göra en modell som täcker ett stort område [16]. 
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4 Tekniskt ramverk 

4.1 Kongsbergs växelspak 
Den växelspak som användes för studien var en helt elektronisk växelspak. Till 

skillnad från de mekaniska växelspakar som vanligtvis används har inte den 

elektroniska växelspaken mekanisk kontroll över växlingen. Växelspaken skickar 

istället ut elektroniska meddelanden på en CAN-buss som förklarar för växellådan hur 

den ska agera. Sensorer läser av hur växelspaken rör sig och omvandlar detta till en 

signal som sickas ut. 

I Figur 4 nedan beskrivs de rörelser som växelspaken kunde genomföra, med alla 

olika tillstånd beskrivna med en bokstav var. A och D motsvarar det tillstånd 

växelspaken ligger i när den inte används, A för automatisk och D för manuell 

växling. E och F motsvara upp- och nedväxling för den manuella växeln, och B och C 

är för den automatiska växlingen. 

Figur 4 Växelspakens rörelsemönster 

Ovanstående bild beskriver hur växelspaken rör sig mekaniskt, men vilka sensorer 

som aktiveras i de respektive tillstånden kan istället beskrivas med Figur 5, nedan. 

Figur 5 nedan visar en principskiss över sensorernas placering, samt vilka aktiva 

sensorer som motsvarar vilket tillstånd i Figur 4. N och M bestämmer om växelspaken 

är automatisk eller manuell och X, Y och Z bestämmer om växelspaken är stilla, 

växlar upp eller växlar ner. 



Empiri  

13 

Figur 5 Principskiss av sensoruppbyggnaden i växelspaken 

När växelspaken skiftar mellan två olika tillstånd befinner den sig en kort period 

mellan två av de tidigare nämnda sensorerna. Figur 6 visar hur dessa övergångar kan 

gå till; alla udda tillstånd i bilden nedan är de som beskrivs i Figur 4, och 

mellanlägena är jämna nummer. Med hjälp av de andra två bilderna går det även att 

beskriva vilka sensorer som aktiveras när växelspaken går från ett tillstånd till ett 

annat. I vissa tillstånd är fler sensorer aktiva samtidigt. T.ex. i tillstånd 14, mellan A 

och B är sensorerna för båda tillstånden aktiva, d.v.s. alla tre sensorerna S, U och Au 

är aktiva. 

 

Figur 6 Tillståndsdiagram för växelspaken  
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5 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund 

för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 

frågeställningar. 

5.1 Mätresultaten från systemet 
Mätningarna från växelspaken och båda modellerna gjordes med jämna tidsintervall. 

Samplingshastigheten på mätningen var en millisekund i början på experimentet för 

att få den högsta noggrannheten på mätresultatet som var möjlig, då den information 

från de dokument Kongsberg hade visade på en intern samplingshastighet av 1000Hz. 

På grund av begränsningar i den avläsningsutrustning som användes ökades tiden till 

tio ms eftersom detta var det minsta intervallet andra delar i mätningen klarade. 

Mätningarna utfördes enligt ett förbestämt växlingsmönster som systemet skulle gå 

igenom, vilket var samma mönster även för modellerna. Slutligen sammanställdes alla 

samplingsvärden till en kontinuerlig signal som beskrev hur växelspakens tillstånd 

förändrades under mätningen. Denna signal har två syften, det första är att den 

innehåller information om hur länge växelspaken befinner sig mellan två tillstånd och 

det andra är att skapa något som simuleringsresultaten kan utvärderas mot för att 

bestämma hur bra modellen överensstämmer med det verkliga systemet. 

Grafen i Figur 7 nedan är en visualisering av den tidigare nämnda signalen. Skalan på 

x-axeln är tiden från mätningens början och y-axeln är det tillstånd växelspaken 

befann sig i vid det specifika tillfället, och det numeriska värdet är enbart ett namn på 

tillståndet. Topparna i grafen är de mellanlägen mellan de tillstånd som beskrevs i 

Figur 6. Graferna för Version1 och Version2 använder samma representation av 

informationen. Från grafen i Figur 7 går det att avläsa hur länge växelspaken befinner 

sig i varje läge. Figur 7 visar att sex mätområden fanns som bidrog med värden till tid 

1, tio mellanlägen när växelspaken är mellan två tillstånd för tid 2 och de fyra stabila 

delarna när växelspaken är i ett tillstånd skilt från utgångsläget, men inte förflyttar sig 

utgör grunden för tid 3. 
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Figur 7 Mätresultat från förstudien 

Grafen skapades från den insamlade informationen, utifrån värden med tio ms 

samplingstid. Utifrån detta skapades den tabell som återfinns i Figur 7 i övre högra 

hörnet, vilken beskriver de olika tidsintervall som växelspaken uppvisade under 

mätningen. Som det står i tabellen varade varje läge specificerat som 1 i cirka 763 ms, 

och varje mellanläge mellan två tillstånd, som i grafen motsvarar topparna och 

tidsintervall 2, i 13 ms. Tiden som växelspaken låg i läge 3 var cirka 367,5 ms. Dessa 

tider låg som grund för utvärderingen av alla modeller som utvecklades, för att 

bestämma i vilken grad de liknar verkligheten. 

5.2 Version1 
Med grundläggande kunskap om vilka signaler som skickades ut och hur växelspaken 

fungerade gjordes Version1. Detta arbete innehöll en inledande strukturering av 

modellen, specifikation av de krav modellen var tvungen att uppnå för att vara klar, 

utvecklingen samt de avslutande testerna som bekräftade att modellen uppfyllde de 

tidigare uppsatta kraven. Kraven på Version1 var att modellen skulle skicka ut samma 

signal, enligt dokumentationen, som systemet gör om det befinner sig i samma läge, 

samt att modellen aldrig får skicka en signal som systemet inte dokumenterat kan 

skicka ut. Slutligen, för att klara de krav som ställdes på Version1, krävdes det att 

modellen klarade av att skicka ut signaler med minst samma hastighet och på en 

liknande CAN-buss som systemet. Kraven på Version1 skulle motsvaraväxelspaken, 

både när det gäller vilken signal den får skicka eller inte samt vilken hastighet 

växelspaken ska skicka signaler på CAN-bussen. 

Eftersom modellen var tvungen att kunna skicka ut signaler på en CAN-buss 

användes samma utrustning som vid mätningarna av växelspaken, då denna fanns 

tillgänglig. För att skapa själva modellen krävdes det att alla olika tillstånd som 

växelspaken kunde uppvisa var representerade på något sätt i mjukvara. Detta gjordes 

genom att märka ut ett område och använda en simulerad avläsningsarm som rör sig 

över varje del. Området delades upp i elva delar, samma antal som växelspaken har 

tillstånd. Armen mätte kontinuerligt sin placering i området och omvandlade detta till 
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en signal som liknade den växelspaken skickar ut. Utifrån denna uppställning kunde 

rörelsebegränsningar matas in och definieras för att förhindra rörelser som modellen 

inte skulle kunna göra. Avläsningsarmen motsvarar det som bestämmer vilket läge 

växelspaken befinner sig i. Efter att Version1 uppfyllde de krav som ställdes gjordes 

en mätning lik den för systemet. Mätningen gjordes enligt samma metod och 

växlingsmönster som originalsystemets mätning. Resultatet från mätningen av 

Version1 kan ses i Figur 8 nedan där grafen följer en liknande uppbyggnad som Figur 

7. 

Figur 8 Simulering av Version1 

Medelvärdena som är skrivna i tabellen bredvid grafen i Figur 8 är baserade på 

samma mängd mätdata som Figur 7 uppnådde. Version1 saknar många av dessa 

mätområden som var grund för den graf som beskriver den fysiska växelspaken. 

Grafen visar även många av de platser där Version1 skiljer sig från det verkliga 

systemet. Genomsnittstiden som redovisas i grafen för de olika tidsintervaller är 

uträknade från de värden som simuleringen klarade av att visa. Det resulterade i att 

tiden för 1 var 933 ms, tiden för 2 var 10 ms och för 3 var den 152,5 ms. 

5.3 Version2 
Version2 byggdes på att förflyttningarna mellan tillstånden i växelspaken tar en 

mätbar extra tid, och att jämförelser mellan växelspaken och Version1 pekade på att 

detta kunde vara en viktig faktor. Bristen på åtkomlig information om hur varje 

enskild del av Kongsbergs växelspak påverkar beteendet gjorde att en enskild analys 

av delarna i växelspaken inte var möjlig. Istället användes den tidigare insamlade 

informationen från växelspaken i sin helhet som en grund för utvecklingen av 

Version2. Grunden för Version2 av simuleringsmodellen var Version1. 

Version1 förbättrades med mer detaljer i ett försök att bättre motsvara verkligheten. 

Till en början gjordes enbart en fördröjning som stoppade avläsningsarmen i ett 

mellanläge för en kort tid. Då det inte gav någon märkbar förbättring, och en längre 
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fördröjning genererade fel i andra delar förflyttades fokus till att sakta ner 

förflyttningen av armen till ändläget. Utifrån den tidsinformation som fanns gjordes 

en uppskattning av vilken hastighet som krävdes av armen för att uppnå ett beteende 

som mer liknade det uppmätta. Hastigheten som uppskattades användes sedan för att 

utveckla ett bättre beteende för avläsningsarmen till Version2, något som 

uppskattades under utvecklingen av Version1. 

Figur 9 Simulering av Version2 

När Version2 sedan var färdigställd utfördes samma test som tidigare gjorts på 

växelspaken och Version1, och resultatet från detta sammanställdes i grafen i Figur 9. 

Från en enkel överblick över grafen går det att se att Version2, till skillnad från 

Version1, gav en tydlig markering vid många av mellanlägena, precis som 

växelspakens egna mätningar gjorde. Tabellen tillhörandes Figur 9 sammanställdes på 

samma sätt som de tidigare två tabellerna, och visar återigen att Version2 i mycket 

högre grad liknar växelspaken än Version1 gör, och graferna i Figur 7 och Figur 9 är 

även de mycket lika varandra. 
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6 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 

och teoretiskt ramverk. 

6.1 Frågeställning 1 
Det teoretiska ramverket nämner att varje modell har ett specifikt användningsområde 

där den kan redovisa ett systems egenskaper. Användningsområdet för modellen är 

baserat på syftet med modellen, och för att en modell skall vara användbar måste 

användningsområdet för modellen vara en del av dess giltighetsområde. 

Giltighetsområdet för en modell beskriver i vilket område som modellen ger troliga 

resultat, men eftersom giltighetsområdet inte kan vara oändligt stort måste någon 

begränsning finnas. Utöver detta, för att en modell ska bli användbar krävs det också 

att den detaljnivå som modellen ligger på klarar av att ge svar på det som eftersöks. 

En modell som ligger på en hög detaljnivå kan ge svar på andra frågor än en modell 

som ligger på en lägre detaljnivå.  

Modellen som utvecklades för denna studie representerade växelspaken på en hög 

detaljnivå. Denna modell beskriver hur växelspaken skickar ut information om 

växelspakens tillstånd. På grund av att modellen enbart kan ge en viss typ av 

information är modellen begränsad till ett specifikt användningsområde. Det innebär 

att med ett användningsområde som är begränsat och specifikt kan modellen enbart 

svara på vissa frågor om systemet. På grund av att detaljnivån begränsar vilka frågor 

modellen kan svara på måste syftet med modellen uppfylls genom att svara på dessa 

frågor. Om modellen inte kan ge svar på frågorna är det inte rätt detaljnivå för att 

kunna uppfylla syftet med modellen. 

Utvecklingen av en modell kräver att tillräckligt med information om ett system finns 

tillgängligt för att kunna skapa en användbar modell som kan användas för testning. 

Informationen som användes för att utveckla modellen i studien finns redogjord för i 

kapitel 4. Denna information är mycket ytlig och innehåller inte specifika detaljer om 

exakt hur växelspaken fungerar, men ger en överblick över den generella strukturen. 

Med den informationen är det möjligt att skapa en modell av växelspaken. En modell 

byggd på den informationen skulle inte kunna ha samma detaljeringsgrad som den 

andra modellen som beskrevs tidigare gör, då information om växelspaken saknas. 

Om bristande information är något som förhindrar att en modell inte kan nå samma 

detaljeringsgrad som en annan modell, betyder det att den information som krävs för 

att utveckla en modell påverkas av vilken detaljeringsgrad som modellen ska ligga på. 

I denna studie utvecklades Version1 och Version2 på samma abstraktionsnivå, men 

med olika detaljeringsgrad. Version1 innehåller mindre information eftersom 

Version1 utvecklades på en lägre detaljeringsnivå jämfört med Version2. Version2 

innehåller mer information om systemet än Version1 och ger en tydligare bild av 

växelspaken. Detta betyder att även om modellerna låg på en abstraktionsnivå nära 

varandra har de inte samma detaljeringsnivå, eftersom Version2 har mer information 

om växelspaken och ger en mer detaljerad redogörelse för systemets egenskaper.  

Svaret på “Vad blir konsekvenserna av att lägga sig på en viss detaljnivå vid 

simulering av ett system bestående av mjukvara, hårdvara och mekaniska 

komponenter?” är alltså följande: På grund av att utvecklingen av en modell på en 

viss detaljnivå kräver en viss mängd information, kommer detaljnivån att påverka hur 

mycket information som krävs för att kunna utveckla en modell som uppfyller det 



Analys 

19 

syfte som modellen ska uppfylla. Utöver detta finns det även stöd för att en viss 

detaljnivå på en modell kan ge svar på vissa frågor om ett system, och att den 

detaljnivå som en modell har bestämmer om modellen klarar av att uppfylla sitt syfte.  

6.2 Frågeställning 2 
Enligt det teoretiska ramverket är syftet med verifiering och validering att bekräfta att 

den modell som har tagits fram uppfyller det syfte som modellen utvecklades för, och 

för att skapa förtroende för modellen. Det går att jämföra det existerande systemet och 

den modell som utvecklades för att verifiera modellen. Det finns ett antal metoder att 

verifiera en modell på och i denna studie användes en verifieringsmetod som jämförde 

växelspakens in- och utsignaler. Växelspakens utsignaler jämfördes med respektive 

versions utsignaler och resultaten från dessa jämförelser återfinns i Figur 10 nedan, 

sida vid sida. Vänster sida av Figur 10 visar att det finns vissa likheter mellan 

växelspaken och Version1, men också att det finns stora avvikelser. Höger sida av 

Figur 10 visar en jämförelse mellan Version2 och växelspaken där det finns få 

avvikelser och att det finns stora likheter mellan dem. 

 
Figur 10 Jämförelse av system och versioner (vänster Version1, höger Version2) 

 

Med hjälp av den ekvation som redovisades tidigare i kapitel 2.5 går det att få en bild 

av hur stort fel varje modell uppvisar jämfört med originalsystemet. Användningen av 

ekvationen på de båda mätresultaten resulterade i ett värde av 1075 för Version1 och 

117 för Version2. Dessa värden visar, tillsammans med Figur 10 ovan, att Version2 är 

mer lik originalsystemet än Version1. 

På samma sätt som med verifiering finns det ett antal sätt att validera modellen på, 

och ett sätt att göra detta på är att kunna förutse vilken utsignal som uppstår, baserat 

på den insignal som skickas. Till exempel, om växelspaken går från A till B enligt 

Figur 4 kommer en specifik signal skickas ut. Då ska modellen skicka ut samma 

signal som växelspaken vid en liknande förflyttning. Version1 skickade ut andra 

signaler än vad växelspaken gjorde när de fick samma input och Version2 skickade ut 

mycket liknande signaler som växelspaken gjorde, med vissa fel. 

Ovanstående verifiering och validering visar att Version2 kommer kunna användas till 

olika tester och att det går att vara säker på att resultaten som Version2 ger går att lita 

på. Ingen av de tester som gjordes på båda versionerna krävde mer information från 

dem än de kunde ge. Från det teoretiska ramverket går det att se att informationen 

som en modell kan tillhandahålla är baserad på den detaljnivå som modellen är 
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utvecklad på. Eftersom detaljnivån styr hur mycket information en modell har och kan 

ge ut, och att verifiering och valideringen måste testa en modell för att den ska bli 

tillförlitlig betyder det att de tester som görs för att bekräfta modellen måste ligga på 

en nivå som testar alla delar av modellen. Detta är alltså ett svar på frågan “Hur 

påverkar detaljnivån när en simulering av ett system bestående av mjukvara, hårdvara 

och mekaniska komponenter ska verifieras och valideras?”. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultat 
Version1 av växelspaken gav en förvrängd signal jämfört med växelspaken på grund 

av att Version1 missade olika tillstånd och den var inte stabil i lägen skilda från 

utgångsläget, vilket gjorde Version1 opålitlig och nästan helt oanvändbar till det syfte 

den utvecklades för. På grund av de detaljer som lades till under utvecklingen av 

Version2 blev denna modell mycket bättre lämpad för att användas för att simulera 

växelspaken. 

Perakath Benjamin et al. [9] beskriver att en modell på olika detaljnivåer kan 

innehålla olika mängder information om ett system, och ger exempel på varför. Detta 

stödjer det resultat som denna studie kom fram till, nämligen att den information som 

finns tillgänglig om ett system påverkar den detaljnivå som en modell utvecklas på. 

På grund av att Version1 låg på en lägre detaljeringsgrad än vad Version2 gjorde, 

medförde detta att Version1 inte tog hänsyn till vissa detaljer om växelspaken. Detta 

gjorde att resultaten av simuleringen inte blev korrekta jämfört med den verkliga 

växelspakens beteende, till skillnad från Version2 som hade mer information om 

växelspaken och gav en bättre simulering av växelspaken än Version1. Eftersom 

mängden information en modell har om ett system är beroende på detaljnivån som en 

modell har, påverkade detaljnivån användbarheten av de två versionerna. 

Utöver detta säger Perakath Benjamin et al. [9] också att det finns sammanhang när 

modeller med mindre detaljer kan vara bättre än en modell med mer detaljer. Med 

detta tillsammans med målet för utvecklingen av modellerna, går det att se följande: 

Version1 innehöll för lite information för att ge en rättvisande bild av systemet, men 

den bild av systemet som Version2 gav liknade växelspaken till en hög grad. Om en 

teoretisk tredje modell hade utvecklats och innehållit ytterligare information om 

systemet, utöver den information som Version2 hade, bör denna ha blivit mer lik 

växelspaken. Men den bild som Version2 gav av systemet är mycket lik växelspaken, 

och det finns ingen garanti att denna teoretiska tredje modell skulle bli mer användbar 

än Version2 i detta fall. 

Perakath Benjamin et al. [9] beskriver även att en modell på olika detaljnivåer kan 

innehålla olika mängder information om ett system. Utöver detta beskriver Averill M. 

Law [6] att validering och verifiering av en modells information gör att modellen blir 

mer tillförlitlig. Båda dessa artiklar stödjer vad denna studie har kommit fram till, att 

verifiering och validering visar vilken information som en modell kan ge som är 

trovärdig och detaljnivån bestämmer vilken information som modellen ska kunna få 

fram. Detta visar att verifiering, validering och detaljnivå har ett samband med 

varandra. 

Averill M. Law [6] beskriver för att genomföra en lyckad simulering är det viktigt att 

ha en metod att följa. Han beskriver även en sjustegsmetod för att utveckla en modell 

och alla steg som ska göras. Den här studien använde metoden A. Law beskriver för 

att skapa de båda modellerna. Version1 skapades först och blev grunden för Version2 

som skapades via de iterativa stegen i metoden. Metoden passade för denna studie 
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eftersom det är en effektiv metod att använda när en ny version av en modell måste 

utvecklas eller förbättras. Varje delsteg i metoden gav en tydlig inriktning för vad som 

skulle göras, och gjorde arbetet mer effektivt. Modellen hjälpte att gå vidare i arbetet 

när den första versionen av växelspaken inte motsvarade de förväntningar som fanns. 

Trots att Version1 sedan kom att användas för studien var det värdefullt att ha en 

tydlig väg framåt när det fanns motgångar. 

7.2  Implikationer 
Studiens resultat tyder på att informationen som finns tillgänglig om det system som 

en modell ska utvecklas för delvis begränsar vilken detaljnivå som modellen kan 

utvecklas på. Detaljnivån på en modell specificerar vilka frågor som modellen kan ge 

svar på, men om syftet med modellen kräver svar på frågor som detaljnivån inte kan 

ge måste detaljnivån ändras. Detta betyder också att användbarheten av en modell 

baseras på vilken detaljnivå modellen har. Det har även visats, eftersom detaljnivån 

styr hur mycket information en modell har, att detaljnivån bestämmer på vilken nivå 

verifieringen och valideringen måste ligga för att kunna bekräfta modellens 

korrekthet. 

7.3 Begränsningar 
En begränsning som denna undersökning har är att den inte täcker mer än en situation 

där en modell skapas. Denna undersökning har fokuserat på modeller till färdiga 

system, men metoder och tillvägagångssätt när systemet som en modell ska simulera 

inte existerar är inte samma sak. Det som denna undersökning kommer fram till kan 

inte garanteras stämma överens med modeller som inte har ett färdigt system när 

modellen utvecklas och testas. Utöver detta har studien inte granskat utvecklingen av 

modeller. Studien har fokuserat på en typ av växelspak på en specifik detaljnivå. Det 

innebär att de modeller som har utvecklats för denna studie kanske inte kan redovisa 

andra växelspakar på ett korrekt sätt. Utöver detta skulle en bredare studie med olika 

modeller och situationer kunnat ge resultat som visar på hur simuleringsmodeller 

påverkas av detaljnivån i mer en ett enskilt fall. 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 
Detta arbete har visat att i inledningen av en modells utveckling är det viktigt att 

komma fram till om den detaljnivå som modellen ska utvecklas på ensamt räcker för 

att uppfylla sitt syfte. Om detta inte är möjligt kan det krävas en annan detaljnivå på 

modellen eller flera modeller på olika detaljnivåer för att kunna uppfylla syftet med 

simuleringen, eftersom modeller på olika nivåer kan svara på olika frågor om 

systemet. Vidare är det av värde att utforma de tester som kommer att validera och 

verifiera modellen på ett sådant sätt att det går att bekräfta att de inte ligger på en för 

låg eller för hög detaljnivå i förhållande till den modell som ska testas. 

7.5  Vidare forskning 
En framtida studie som undersöker modeller utan ett färdigt system skulle vara av 

värde för att se om resultaten skiljer sig mycket åt eller om det finns likheter. Vidare 

finns det ett värde i att undersöka hur modeller som består av mjukvara, hårdvara och 

fysiska komponenter ska utvecklas. 
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