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Sammanfattning 

På Saab Dynamics genomförs metodikprojektet MBD ILS & Systemsäkerhet. 

Metodikprojektet genomförs för att skapa optimala förutsättningar för Concurrent 

Engineering (CE), som i stora drag handlar om att involvera fler funktioner redan tidigt i 

designfasen eller konstruktionsprocessen, även kallat integrerad produktutveckling, för att på 

så sätt inkludera livscykelperspektivet i större utsträckning under utvecklingsprocessen. 

Examensarbetet utfördes som en del av metodikprojektet och uppgiften var att utföra en 

nulägesanalys för att undersöka informationsutbytet, som är en förutsättning för CE, mellan 

disciplinerna Mekanik och ILS (Integrated Logistic Support). Nulägesanalysen genomfördes 

som en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med de anställda på Saab Dynamics för 

att få fram deras upplevelser och åsikter om det nuvarande informationsutbytet. 

Intervjumaterialet sammanställdes och  analyserades i förhållande till CE, för att ta fram 

punkter som representerade det nuvarande informationsutbytet och förbättringsbehov. 

Informationsutbytet ansågs vara bristfälligt i förhållande till CE. De anställda upplevde en 

avsaknad av beskrivningar och riktlinjer för informationsutbytet i gränssnittet mellan 

Mekanik och ILS. De förbättringsbehov som identifierades rör behov av återkoppling, 

ansvarstagande, förståelse och insikt i varandras arbete, som är faktorer som har stor påverkan 

på CE. För vidare arbete anses en intressant aspekt vara att undersöka olika typer och 

storlekar av projekt för att se hur informationsutbytet varierar. Även intervjuer med 

projektledare anses kunna tillföra ett bredare perspektiv på nuläget. 

 

 

Nyckelord: Concurrent Engineering, Informationsutbyte, Nulägesanalys, Kvalitativ 

undersökning 
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Abstract 

Saab Dynamics is implementing the methodology project MBD ILS & Systemssäkerhet. The 

project has the purpose of creating the optimum conditions required for Concurrent 

Engineering (CE). CE generally concerns the early involvement of all necessary functions 

during the product development process, which makes it possible to include the lifecycle 

perspective at a larger extent. CE is comparable to, the more common approach, integrated 

product development. The bachelor thesis was a part of the methodology project to analyse 

the exchange of information, which is a fundamental prerequisite for CE, between the 

disciplines Mechanics and ILS (Integrated Logistic Support). The analysis was characterized 

as a qualitative analysis. Interviews were carried out with the employees at Saab Dynamics to 

emphasize their opinions and point of view of the current information exchange. The data 

were collected and analysed  relative CE to describe a representation of the current 

information exchange and the needs for improvement. The detected information exchange 

were considered to be lacking in compassion to CE. The employees experienced an absence 

of descriptions and guidelines for the information exchange in the interface between 

Mechanics and ILS. The need for improvements are concerning the need of feedback, 

accountability and insight in the other disciplines work, which are factors with great influence 

on the success of CE. For further studies, an interesting aspect would be to investigate 

different types and sizes of projects to be able to see how the information exchange varies. 

Also, interviews with project managers would add a broader perspective of the current 

information exchange and work flow. 

 

 

Key words: Concurrent Engineering, Exchange of information, Current situation analysis, 

Qualitative analysis 
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Förord 

Examensarbetet genomfördes på Saab Dynamics i Karlskoga som den avslutande delen på 

utbildningen Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro 

Universitet, våren 2019. 

Vi vill under denna del passa på att ägna ett stort tack till de anställda på Saab Dynamics som 

tagit sig tid för att delta i examensarbetet, vilket har varit en avgörande faktor för 

examensarbetets utförande. Ett särskilt tack ägnas till Gabriella Gelland och Simon Bichis 

som ställt upp som handledare från Saab Dynamics och bidragit med enorm stöttning under 

hela arbetets gång. 

Vi vill även tacka Örebro Universitet och speciellt vår handledare Sören Hilmerby för stort 

stöd och vägledning under examensarbetets utförande. 

 

Emma Stensson och Joella Korhonen, Örebro 2019-06-09 
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Ordlista 

3D-modell En digital tredimensionell modell. 

CAD Computer-Aided Design – Datorstödd konstruktion, dvs datorstöd 

för att skapa, beskriva och hantera en produkts konstruktion och 

utformning. 

CCB Change Control Board – Den grupp som bestämmer om en ändring 

ska genomföras eller inte. 

CDR Critical Design Review – Formell granskning med syfte att låsa 

designen. 

CE Concurrent Engineering – Ett synsätt/angreppssätt som i stora drag 

handlar om att involvera fler funktioner tidigt i 

konstruktionsprocessen för att på så sätt inkludera 

livscykelperspektivet i större utsträckning under 

utvecklingsprocessen. 

DMU Digital Mock-up –  En beskrivning av en produkt, vanligtvis i 3D. 

DMRL Data Model requirement List – En lista som beskriver vad varje 

apparat ska ha för beskrivningar och tekniska publikationer. 

FAI First Article Inspection – En processkontroll där alla mått och 

annan information som finns i designunderlaget, så som processer, 

material etc. verifieras. 

FMECA Failure Mode Effect and Criticality Analysis – Ett analysverktyg 

som används av ILS-ingenjörer för att identifiera möjliga fel för en 

konstruktion, så kallade felmoder. 

GMS Global Management System –  Saabs verksamhetssystem där 

instruktioner, rutiner, processbeskrivningar och andra typer av 

dokument som styr verksamheten lagras. 

ICT Information and Communication Technology – Är en term som 

syftar till ett system som använd som ett verksamhetsstöd för 

kommunikation och informationshantering. 

ILS Integrated Logistic Support – En disciplin på Saab Dynamics. En 

ledningsprocess som arbetar enligt ett integrerat arbetssätt för att 

säkerställa att ett system eller en produkt kan brukas, underhållas och 

förvaras till låga kostnader, samt uppfylla höga krav på tillförlitlighet, 

driftsäkerhet och underhållsmässighet. 
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MBD Model Based Definition – Nödvändig produktinformation samlas 

och lagras direkt i 3D-modellen, även här kallat modellbaserat 

arbetssätt. 

PDM Product Data Management – Hantering av data och information 

kring produkter. 

PDR Preliminary Design Review – Det första formella 

granskningsstadiet av konstruktionen. 

PLM Product Life Cycle Management – Hantering av en produkt och 

information om produkten under dess hela livslängd. 

SBD Saab Bofors Dynamics – En intern förkortning för affärsenheten 

Dynamics. 

Stakeholders Här: intressenter inom företaget, kunder och leverantörer. 

Techpub Technical publication – Ett team på Saab Dynamics som ansvarar 

för tekniska publikationer. 

Timestamps Är en tidsstämpel som används för spårbarhet i inspelningsmaterial 

där data kopplas till en specifik tid. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Saab är ett högteknologiskt och väletablerat företag på den globala marknaden som verkar 

inom försvars- och säkerhetsindustrin. Företaget är indelat i sex affärsenheter, Dynamics, 

Aeronautics, Industrial Products and Service, Kockums, Support and Service och 

Surveillance. Saab erbjuder produkter och tjänster inom marknadssegmenten Air, Land, 

Naval, Civil Security och Commercial Aeronautics. [1] 

Affärsområdet Dynamics historia kan spåras till slutet av 1800-talet. På den tiden ägdes 

Bofors (en del av nuvarande Saab Dynamics) av Alfred Nobel och producerade artilleri och 

krut. År 1992 slogs Bofors ihop med Förenade Fabriksverken och de bildade tillsammans 

Celsius Group. År 1999 köptes delar av Celsius Group (och därmed delar av Bofors) upp av 

Saab. År 2010 omorganiserades Saab och delades in i de nuvarande sex affärsenheterna. [1] 

Saab Dynamics, även kallat SBD (Saab Bofors Dynamics) internt på företaget, erbjuder en 

produktportfölj med understödsvapen, missilsystem, torpeder, obemannade 

undervattensfarkoster, träningssystem och signaturhanteringssystem, till över 60 länder och 

finns lokaliserade i bland annat Sverige, Tjeckien, Indien, Schweiz, Storbritannien och USA, 

se Figur 1. 

 

Figur 1. En världskarta som visar i vilka länder affärsenheten Saab Dynamics finns lokaliserad. [Bilden 
är hämtad från Saab Dynamics intranät] 

SBD har sitt huvudkontor i Karlskoga (Sverige) men har även kontor i bland annat Linköping 

(Sverige). SBD har sammanlagt över 2 000 anställda och en omsättning på över 5000 Mkr 

(2018).  Utöver de anställda så förekommer det många konsulter. 

På SBD finns inom utvecklingsavdelningen ett antal tekniska discipliner, bland annat 

Mekanik och ILS (Integrated Logistic Support). Mekanik konstruerar och utformar produkter. 

ILS behandlar optimering av produktlivscykeln. ILS analyserar möjliga fel, tillförlitlighet 

(tillförlitlighet är förmågan att fungera över en särskild tidsperiod, ett särskilt intervall eller i 
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ett särskilt moment vid angivna förhållanden), konsekvenser av fel, reservdelshantering, 

underhållsplanering och olika aspekter av livscykelperspektivet. En generell målbild för ILS-

arbetet på SBD citeras enligt nedanstående punkter [Bilaga H: Integrated Logistic support 

(ILS)]: 

̶ Prediktera systemets behov av underhåll under operativ drift – skapa medvetenhet och 

acceptans 

̶ Utöva konstruktionspåverkan för att minimera behov av underhåll 

̶ Hjälpa till med utvärdering av konstruktionsalternativ ur livscykelkostnadsperspektiv 

̶ Identifiera och tydliggöra behovet av supportresurser för att hantera underhållsbehovet 

̶ Anskaffa och driftsätta supportresurser, d.v.s. skapa förutsättningar för att systemet 

skall kunna möta kundens operationella krav 

[Bilaga H: Integrated Logistic support (ILS), s.2] 

En utmaning som företaget står inför är att på sikt utveckla ett mer modellbaserat arbetssätt. 

På SBD definieras det modellbaserade arbetssättet, MBD (Model-Based Definiton), som att 

all nödvändig information om en produkts livscykel lagras i 3D-modellen [Bilaga G: SBD 

Wiki och GMS]. Det modellbaserade arbetssättet ska stödja samverkan mellan de olika 

disciplinerna och möjliggöra för Concurrent Engineering (CE) [Bilaga A: MBD för ILS & 

Systemsäkerhet]. Tillämpning av CE innebär, i stora drag, att involvera fler funktioner tidigt i 

konstruktionsprocessen för att inkludera livscykelperspektivet i större utsträckning under 

utvecklingsprocessen. Kvalitet kan byggas in i produkten, ledtider minskas och 

kostnadsbesparingar genomföras som en följd av tillämpning av CE. [2] 

(Information som saknar källhänvisning i detta kapitel är hämtad från Saab Dynamics 

intranät.) 
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1.2 Projektet 

Examensarbetet utgjorde en delmängd av metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet på 

SBD som genomförs på ILS initiativ. Metodikprojektet handlar i stora drag om att skapa 

optimala förutsättningar för CE. Detta via en analys av nuläget för att identifiera och införa 

effektivare metodik och verktygsstöd som nyttjar möjligheterna med MBD. Tillämpning av 

CE kan möjliggöra att ILS- och systemsäkerhetsingenjörer tidigare kan ta del av 

konstruktionen och börja arbeta parallellt med konstruktörer i 3D-modellen. Stora 

kostnadsbesparingar förväntas i samband med att arbetet mellan disciplinerna integreras i 

större utsträckning och sker enligt CE. [Bilaga A: MBD för ILS & Systemsäkerhet, Bilaga I: 

Exjobb 2019 ILS-Mekanik 2019-02-06] En förståelse för nuläget medför att MBD-metodik 

och verktygsstöd kan anpassas för att nå optimala förutsättningar för CE, se Figur 2. 

 

Figur 2. En övergripande beskrivning av metod och syfte för metodikprojektet MBD ILS & 
systemsäkerhet på Saab Dynamics. 

En förutsättning för att lyckas med CE är att ett effektivt informationsutbyte och kontinuerlig 

kommunikation sker mellan företagets stakeholders [2]. Informationsutbytet kan på många 

sätt underlättas med hjälp av MBD-metodik och verktygsstöd. En viktig delmängd av 

nulägesanalysen i steget mot att skapa optimala förutsättningar för CE är att studera 

informationsutbytet mellan discipliner och vilka behov det finns för förbättringar. Detta ger 

vetskap för hur MBD-metodik och verktygsstöd bör anpassas, se Figur 3. 

 

Figur 3. En beskrivning av metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet i förhållande till hur projektet 

relateras till informationsutbytet mellan discipliner. 
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En stor del av informationsutbyte sker i gränssnittet mellan disciplinerna. Enligt ILS är 

informationsutbytet i gränssnittet mot Mekanik av särskilt intresse för att inkludera ILS-

aspekter (det vill säga livscykelsaspekter) tidigt i konstruktionsprocessen. Vid tidpunkten för 

examensarbetet befann sig metodikprojektet vid nulägesanalysen. Examensarbetet utgjorde en 

delmängd av nulägesanalysen genom att studera informationsutbytet mellan specifikt 

Mekanik och ILS, se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Den svarta inringade rutan ger en översiktlig beskrivning av examensarbetet. Figuren 
visualiserar hur examensarbetet relaterar till metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet. 

1.2.1 Syfte 

Examensarbetet genomfördes på ILS initiativ för att analysera en delmängd av nuläget för 

metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet på SBD. Syftet med examensarbetet var att 

analysera informationsutbytet och identifiera förbättringsbehov i gränssnittet mellan Mekanik 

och ILS i förhållande till att skapa optimala förutsättningar för CE. Analysen riktades till 

informationsutbytet i relation till samarbete och ansvar utifrån anställdas åsikter. Analysen 

byggde på att (genom intervjuer med anställda på Saab som grund): 

• Beskriva det nuvarande informationsutbytet mellan Mekanik och ILS utifrån ansvars- 

och samarbetsperspektiv 

• Identifiera förbättringsbehov för mer effektivt informationsutbyte 

1.2.2 Frågeställning 

• Hur ser det nuvarande informationsutbytet ut mellan Mekanik och ILS? 

• Vilka förbättringsbehov finns det för informationsutbytet mellan Mekanik och ILS? 
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1.2.3 Resultat 

Resultatet av examensarbetet ska ge en förståelse och beskriva en delmängd av nuläget för 

metodikprojektet MBD ILS & Systemsäkerhet. Resultatet ska användas i nästa steg av 

metodikprojektet för att skräddarsy MBD-metodik och verktygsstöd för att nå optimala 

förutsättningar för CE. Resultatet av examensarbetet ska erhållas från intervjuer med anställda 

på Saab och spegla deras uppfattningar och behov kring informationsutbytet mellan Mekanik 

och ILS.  

Vid avslutat examensarbete ska nedanstående punkter presenteras: 

• Punkter som anses representera det nuvarande informationsutbytet mellan Mekanik 

och ILS 

• Tre förslag på förbättringsområden för att effektivisera informationsutbytet mellan 

Mekanik och ILS på Saab Dynamics. 

1.2.4 Översiktlig metod för projektet 

En kvalitativ undersökning genomförs på Saab, i form av intervjuer med de anställda för att 

framhäva deras upplevelser och åsikter, för att nå det önskade resultatet, se 3 Metod. 

Intervjumaterialet sammanställs genom tematisering och analyseras i förhållande till teori och 

egna tolkningar för att diskutera och identifiera det nuvarande informationsutbytet mellan 

Mekanik och ILS samt tre förbättringsbehov, se 4 Resultat. Projektets validitet och möjliga 

felkällor diskuteras under rubrik 5 Diskussion. 

1.2.5 Avgränsningar 

Som avgränsning baserades resultatet av examensarbetet på information från anställda på 

företaget genom intervjuer, enligt företagets önskemål. Detta för att andra delmängder av 

nulägesanalysen för metodikprojektet MBD ILS & Systemsäkerhet nyttjat intervjuer som 

metod. En lista med tillgängliga anställda att intervjua tilldelades vid examensarbetets start. 

Övrig företagsinformation hämtades från intern wiki-sida och utbildningsmaterial. 

1.2.6 Verktyg 

Verktyg som användes under examensarbetet: 

• Intervjuer 

• Förstudiemodell 

• Databaser på Örebro Universitet (Primo, Diva portal) 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

CE handlar i stora drag om att involvera flera funktioner tidigt i konstruktionsfasen för att på 

så sätt inkludera livscykelperspektivet i större utsträckning under utvecklingsprocessen. Som 

följd kan kvalitet byggas in i produkten, ledtider minskas och kostnadsbesparingar göras. 

Nära samverkan mellan funktioner är en förutsättning för tillämpande av CE, ihop med ett 

välfungerande informationsutbyte och parallellt arbetssätt. [2] 

Enligt definitionen av CE följer att informationsutbytet i gränssnittet mellan discipliner är 

högst relevant att beakta för att skapa förutsättningar för CE. En stor del av 

informationsutbyte bör ske i gränssnittet mellan Mekanik och ILS för att ta fram produkter 

med hög kvalitet under hela livscykelperspektivet [Bilaga I: Exjobb 2019 ILS-Mekanik 2019-

02-06]. Om rätt produktinformation utbytes mellan Mekanik och ILS vid rätt tidpunkt kan 

mekanikkonstruktören konstruera produkter med bättre hänsyn till hela produktlivscykeln och 

ILS-ingenjören kan starta sitt arbete tidigare. Några exempel på frågeställningar kring 

informationsutbytet mellan disciplinerna är: 

- Hur ser det nuvarande informationsutbytet ut mellan Mekanik och ILS? 

- Vilka förbättringsbehov finns det för informationsutbytet mellan Mekanik och ILS? 

Problemet för examensarbetet omfattar den här typen av frågeställningar, som behöver lyftas 

fram och resoneras kring för att förstå nuläget. Problemet är därför av undersökande karaktär i 

relation till både tekniska- och sociala aspekter. För att närma sig lösningar för den här typen 

av frågeställningar krävs en analys av hur det nuvarande informationsutbytet sker och vilka 

behov det finns för förbättringar, från både mekanikkonstruktörens och ILS-ingenjörens 

perspektiv för att på sikt skapa optimala förutsättningar för CE. 

2.2 Rutiner och processer på SBD 

Genom metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet har informationsutbytet mellan Mekanik 

och ILS uppmärksammats och börjat diskuterats, däremot behandlas det för första gången i 

samband med examensarbetet. 

Eftersom att informationsutbytet mellan disciplinerna inte behandlats av företaget tidigare, är 

det därför relevant att lyfta fram hur företaget definierar att respektive disciplin, Mekanik och 

ILS, ska utföra sitt arbete och vad som beskrivs i rutiner och processer på SBD. Detta för att 

läsaren ska få en grundläggande beskrivning och förståelse för hur företaget definierar det 

nuvarande arbetssättet. Att lyfta fram hur arbetssätt beskrivs och definieras på företaget 

förväntas även underlätta för vidare läsning. Nedan följer således företagets beskrivningar 

och definitioner av: 

- Model-Based Definition (MBD) på SBD 

- Global Management System (GMS) 

- Mekanik 

- ILS 
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2.2.1 Model-Based Definition på SBD  

På SBD innebär Model-Based Definition (MBD) att all nödvändig information om en 

produkts livscykel lagras i 3D-modellen, vilket möjliggör för parallella arbetssätt [Bilaga G: 

SBD Wiki och GMS]. MBD-metodiken medför bland annat att 3D-ritningar kan användas 

istället för 2D-ritningar. 3D-ritningar möjliggör lagring av extra produktinformation som 

exempelvis funktions- och underhållskrav, geometriska krav, funktionella krav och eventuella 

instanskrav i 3D-modellen. [Bilaga J: MBD Dynamics] 

Målet med MBD på SBD är att produkten skapas endast en gång och sedan förädlas av 

disciplinerna. Med hjälp av MBD-metodik vill SBD uppnå parallellt arbete mellan 

disciplinerna så tidigt som möjligt under konstruktionsprocessen, för att kunna tillämpa CE. 

MBD-metodiken förväntas leda till kortare ledtider, effektivisering av arbetet, 

kostnadsbesparingar, högre kvalitet och möjlighet att upptäcka ouppfyllda krav tidigare. 

[Bilaga J: MBD Dynamics] 

PLM-systemet (Product Life Cycle Management) 3DExperience används som databas för 

lagring av modelldata [Bilaga J: MBD Dynamics]. 3DExperience erbjuder 

programvarulösningar till alla avdelningar på ett företag. Databasen har således utökade 

förmågor som exempelvis produktionsplanering, 3D design och konstruktion, modellering 

och simulering, datahantering och processhantering. [3] 

2.2.2 Global Management System (GMS) 

GMS står för Global Management System och är en plattform där SBD har instruktioner, 

rutiner, processbeskrivningar och andra typer av dokument som stöd för de anställda. De 

dokument som förekommer i GMS är följande: [Bilaga K: INF- Instruction] 

• Policy (WHY) 

• Saab Internal Requirements (SIR) 

• Directive/Requirement (WHAT) 

• Exposition (EXP) 

• Organisation/Role (WHO) 

• Process (HOW) 

• Instruction (INF) 

• Detailed information (GMS). 

 

Dokumenten återfinns i handböcker för de olika disciplinerna, som exempelvis ILS Handbook 

[Bilaga K: INF- Instruction].  
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2.2.3 Mekanik 

Mekanik ska arbeta enligt ett konfigurerat arbetssätt i 3DExperience. Ett konfigurerat 

arbetssätt innebär i stora drag att 3D-modellen skapas och förädlas under olika tillstånd, en 

typ av revisionshantering, så kallade product states. 

Tre mognadsnivåer används för att beskriva livscykelstadiet för ett särskilt product state. In 

work innebär att tillståndet av konstruktionen kan ändras av mekanikkonstruktören. Frozen 

innebär att tillståndet av konstruktionen inte kan ändras och en granskning sker innan 

tillståndet godkänns eller eventuellt åtgärdas. Released eller Frisläppt innebär att tillståndet av 

konstruktionen är godkänt och blir synligt för övriga discipliner. Vid frisläpp frigörs alltså 

produktinformation som de andra disciplinera kan ta del av och därmed börja arbeta parallellt 

med. Den frisläppta produktinformationen innehåller olika mognadsgrader av konstruktionen 

beroende på var i konstruktionsprocessen produktinformationen frisläpps, se Fel! Hittar inte 

referenskälla.. Vid frisläppning finns det även möjlighet för andra discipliner att förse 

mekanikkonstruktören med återkoppling och ändringsförslag för att påverka vidare 

konstruktion. Om en ändring blir aktuell efter frisläppning kan den hanteras via en 

ändringstjänst. Det konfigurerade arbetssättet är en förutsättning för att kunna arbeta med 

MBD-metodik i 3DExperience. [Bilaga G: SBD Wiki och GMS] 

 

Figur 5. En tidslinje av konstruktionsprocessen med mognadsgrader av konstruktionen, från 
uppstart/koncept till färdig konstruktion, med exempel på frisläppning av produktinformation. 
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Konstruktionsprocessen som mekanikkonstruktörerna arbetar efter på SBD beskrivs i GMS enligt 

följande steg, se processkarta i Bilaga G [Bilaga G: SBD Wiki och GMS]: 

- Plan mechanical development 

Vid Plan mechanical development utformas utvecklingsplaner för att bland annat 

säkerställa att konstruktionen bemöter de säkerhets- och funktionskrav som föreligger, 

men även för att planera för kommande ILS-aktiviteter. Utvecklingsplanerna kan 

integreras med andra typer av planer, exempelvis en plan på systemnivå.  

- Define mechanical requirements 

Vid Define mechanical requirements definieras konstruktionen närmre och metoder 

utarbetas för att verifiera att kraven uppfylls. 

- Create preliminary mechanical design, PDR (Preliminary Design Review, 

decision point) 

Vid PDR, Preliminary Design Review, säkerställs att konstruktionen stämmer överens 

med produktspecifikationen genom granskning. Mekanikkonstruktörerna presenterar 

en preliminär design med tillhörande dokumentation och analyser. Konstruktionen ska 

godkännas av andra discipliner och punkter i en PDR-checklista ska besvaras.  

- Create detailed mechanical design, CDR (Critical Design Review, decision point) 

Vid CDR, Critical Design Review, ska kraven i produktspecifikationen säkerställas 

och vidare aspekter definieras genom granskning. Det kan bland annat beröra 

tillverkningsmetoder, materialval, komponentval, beräkningar och predikteringar. 

Punkter i en CDR-checklista ska även besvaras.  

- Release mechanical production data 

Vid Release mechanical production data sammanställs all typ av produktdata och 

granskas för att kunna användas som underlag vid tillverkning. 

- Verify mechanical design 

Vid Verify mechanical design ska konstruktionen verifieras mot en verifieringsplan 

och resultatet av analyser kring verifieringen rapporteras.  

- Perform First Article Inspection Mechanical, FAI (First Article Inspection, 

decision point) 

Vid FAI, First Article Inspection, inspekteras och granskas processen, för att 

säkerställa att konstruktionen som tagits fram är godkänd enligt den avsedda metoden 

och att produkten är väl specificerad. Inspektionen innefattar även kontroller för att 

säkerställa att affärskrav uppfylls. Punkter i en FAI-checklista ska även besvaras. 
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2.2.4 ILS 

ILS-processen är generellt likvärdig för samtliga projekt som genomförs på SBD eftersom att 

den bygger på ett antal standarder. Däremot skapas och anpassas ILS-processen och de 

ingående ILS-aktiviteterna efter det behov som finns i projekten och därför finns det ingen 

exakt processbeskrivning för ILS-processen. [E-post T. Westerlund 2019-05-22] Nedan 

beskrivs exempel på olika delar som kan förekomma i ILS-processen.  

ILS-processen 

ILS-arbetet bygger på utförandet av ett antal aktiviteter som berör en produkt eller ett systems  

livscykel. Aktiviteterna bildar tillsammans hela ILS-processen.  

Aktiviteter i ILS-processen 

Standarden DEF-STD 00-60 är en av de standarder som ILS på SBD följer. De grundläggande 

aktiviterna enligt DEF-STD 00-60 är, Maintenance Planing, Supply Support, Support and Test 

Equipment (S&TE), Reliability and Maintainability (R&M), Facilities, Manpower and 

Human Factors, Training and Training Equipment, Technical Documentation, Packaging, 

Handling, Storage and Transportation (PHS&T) och Disposal. [4, Personlig kommunikation 

R. Björklund 2019-05-13] 

En term som används vid val av aktuella ILS-aktiviteter är tailorisering. Tailorisering innebär 

att utifrån en lista filtrera ut de aktiviteter som är aktuella att utföra vid en viss tidpunkt under 

ILS-arbetet. [4] De flesta ILS-aktiviteter återfinns i handböcker som kan nås via GMS. 

Handböckerna innehåller bland annat [Bilaga K: INF- Instruction]: 

• En generell beskrivning av aktiviteten som ska utföras. 

• Syftet med verktyget 

• Vilken information som krävs för att utföra aktiviteten och vilken information som 

aktiviteten ska generera. 

• Vem som ansvarar för aktivitetens utförande. 

• Eventuell mer information som kan relateras till aktiviteten. 
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Ett exempel på en ILS-process 

Figur 6 visar en processkarta som beskriver informationsutbytet mellan ILS-aktiviteter som 

tillsammans kan utgöra en ILS-process på SBD. De ingående aktiviteterna i ILS-processen 

som visas i Figur 6 kan delas in i två processområden, Logistical Support Analysis (LSA) och 

Technical Documentation (Tech. Documentation), till dessa processområden tillkommer även 

en stödprocess, Integrated Supply Support Process (ISSP). [Personlig kommunikation R. 

Björklund 2019-05-13] 

 

Figur 6 En processkarta över hur informationsutbytet kan fungera mellan olika aktiviteter i ILS-
processen. Pilarna visar informationsöverföringen mellan de olika aktiviteterna som har delats in med 
fyra färgkoder. Blå, processområdet Logistical Support Analysis (LSA). Grön, processområdet LSA 
med fokus på att analysera Availability, Reliability och Maintainability (AR&M). Gul, processområdet 
Technical Documentation (Tech. Documentation). Röd, stödprocessen Integrated Supply Support 
Process (ISSP).  [E-post R. Björklund 2019-05-13] 
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LSA (Logistical Support Analysis) 

LSA står för Logistical Support Analysis. LSA är ett samlingsnamn för de analysverktyg som 

används för insamling av LSA-data, som allt ILS-arbete bygger på LSA-data används sedan 

till att utforma en underhållslösning för det tänkta systemet. Utformningen av vilka LSA-

aktiviteter som ska tillämpas är beroende av det system som ska utvecklas och systemets 

tänkta underhållscykel. Med hjälp av LSA-data kan bland annat konstruktionen anpassas för 

att minska kostnaderna och effektivisera underhållslösningen. Några aktiviteter som ingår i 

LSA är: [Bilaga K: INF- Instruction] 

• Supportability Analysis 

• Life cycle Cost Analysis (LCC Analysis) 

• Packaging, Handling, Storage and Transportation Analysis (PHS&T Analysis) 

LSA kan delas in i två områden där det ena området (markerat grön i Figur 6) ska analysera 

Availability, Reliability och Maintainability, AR&M, och det andra området (markerat blå i 

Figur 6) ska analysera och utforma en metod för att uppfylla det som framkom från AR&M 

[Personlig kommunikation R. Björklund 2019-05-13]. 

AR&M (Availability, Reliability & Maintenance)  

Vid genomförandet av LSA läggs stor vikt på AR&M som innebär att säkerställa 

tillgängligheten (Availability) för produkten genom att analysera tillförlitlighet (reliability) 

och underhåll (maintenance) [Personlig kommunikation R. Björklund 2019-05-13]. 

SBD definierar availability som den tid en produkt eller ett system är tillgänglig för 

användning. Denna tid säkerställs genom att maximera tillförlitligheten och optimera 

underhållsprocessen för produkten eller systemet. [Personlig kommunikation R. Björklund 

2019-05-13, Bilaga K: INF- Instruction] 

Tillförlitlighet (Reliability) används för att säkerställa en produkt eller komponentens 

tillförlitlighet med avseende på exempelvis felfrekvens. En tillförlitlighetsanalys (Reliability 

analysis) kan genomföras genom att exempelvis undersöka hur och när en produkt eller 

komponent kan komma att gå sönder under en bestämd tidsperiod. Utifrån analysen kan sedan 

ändringsförslag presenteras för att bland annat minska frekvenserna för underhållsbehov. 

Några verktyg som används vid analys av tillförlitlighet är: [Bilaga K: INF- Instruction] 

• Failure Mode Effects, and Criticality Analysis (FMECA) 

• Reliability Cantered Maintenance (RCM) 

• Fault Tree Analysis (FTA) 
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Syfte med underhåll (maintenance) är att säkerställa att en produkt eller en komponent kan 

återställas till sitt normala tillstånd med hjälp av en underhållsprocess. För att få en 

framgångsrik process måste enkelheten, utförandet och tiden att genomföra 

underhållsprocessen optimeras. Några verktyg som används för att säkerställa underhåll är: 

[Bilaga K: INF- Instruction] 

• Maintenance Task Analysis (MTA) 

• Level of Repair Analysis (LORA) 

Technical Documentation 

Technical Documentation, även kallat technical publication (techpub), ansvarar för att anpassa 

och förmedla tekniskt material till användaren. Resultatet kan bland annat vara en beskrivning 

av en process eller en rutin [Bilaga G: SBD Wiki och GMS]. Techpub erhåller data från bland 

annat LSA-aktiviteterna, se Figur 6. 

ISSP (Integrated Supply Support Process) 

ISSP, Integrated Supply Support Process, beskriver informationsutbytet som sker mellan ILS 

och disciplinen Inköp. ILS förser Inköp med information om bland annat reservdelar som 

behövs för att säkerställa AR&M för en produkt eller ett system [Personlig kommunikation R. 

Björklund 2019-05-13].  
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ILS-processen i förhållande till konstruktionsprocessen 

I förhållande till konstruktionsprocessen kan ILS-aktiviteterna ses som tårtbitar som omringar 

den frisläppta konstruktionen under konstruktionsprocessen (ILS-aktiviteterna följer sedan 

med konstruktionen under hela livscykeln). Utförandet av ILS-aktiviteterna beror på var i 

konstruktionsprocessen som konstruktionen har frisläppts. En del ILS-aktiviteter kan utföras 

med produktinformation från en generell produktstruktur medan andra kräver 

produktinformation från en mer detaljerad konstruktion. Mekanikkonstruktörernas frisläppta 

produktinformation (informations-output) kan därför ses som ILS-ingenjörens informations-

input, se . [Personlig kommunikation R. Björklund 2019-05-13] Exempel på 

produktinformation som ILS-ingenjören kan förse mekanikkonstruktören med är 

kostnadsberäkningar, simuleringar och förslag på underhållsorganisation. [Bilaga I: Exjobb 

2019 ILS-Mekanik 2019-02-06] 

 

Figur 7. Figuren visar ILS-processen i förhållande till konstruktionsprocessen vid två olika tidpunkter i 
konstruktionsprocessen. Tårtbitarna visualiserar de olika aktiviteterna i ILS-processen där de orangea 
fälten visar hur aktuell en aktivitet är för den frisläppta konstruktionen eller produktinformationen. 

2.3 Concurrent Engineering (CE) 

Metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet, och således resultatet av examensarbetet, ska 

bidra till att skapa optimala förutsättningar för CE. Detta avsnitt syftar därför till att ge en 

förståelse för CE och redogöra för viktiga element och faktorer som kan påverka framgången. 

Traditionellt har produktutvecklingsarbetet och processer i stora företag fortgått stegvis 

mellan funktioner. I modern tid förespråkas integrerad produktutveckling där arbete istället 

sker parallellt och tvärfunktionellt mellan funktioner. Begreppet integrerad produktutveckling 

utvecklades i ledning av Fredy Olsson på 1970-talet [5]. År 1985 publicerades integrerad 

produktutveckling som en modell av Sveriges Mekanförbund vid Lunds Tekniska Högskola. 

[6] 
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Parallellt arbete har många fördelar, en av dem är att fel eller eventuella utmaningar kan 

upptäckas redan under konstruktionsfasen. Detta är en viktig fördel eftersom att studier visar 

på att många kvalitetsbrister hos en produkt bestäms under konstruktionsfasen. En annan 

viktig fördel med parallellt arbete är att kommunikation mellan funktioner kan ske successivt. 

[2, 6] 

I Sverige definieras vanligtvis integrerad produktutveckling enligt beskrivningen ovan. Den 

definitionen är i Sverige jämförbar men begreppet Concurrent Engineering (CE) [5]. Ordet 

concurrent härstammar från begreppet parallelliserad process där hela processen bygger på 

delresultat från tidigare faser. En parallelliserad process kan även kallas för concurrent 

process [7]. 

2.3.1 Definition 

CE är en filosofi eller ett sätt att tillämpa produktutvecklingsprocessen. CE handlar i stora 

drag om att involvera fler funktioner tidigt i konstruktionsprocessen för att kunna inkludera 

livscykelperspektivet i större utsträckning under utvecklingsprocessen. Vid tillämpning av CE 

kan kvalitet byggas in i produkten, ledtider minskas och kostnadsbesparingar förväntas. [2] 

CE kan tolkas på olika sätt, nedan följer några exempel på definitioner och kännetecken enligt 

böckerna Strategi för produktion och produktutveckling samt Concurrent Engineering in the 

21st Century: 

 

Concurrent Engineering is a systematic approach to the integrated, concurrent design of products 

and their related processes, including manufacturing and support. This approach is intended to 

cause the developers from the outset to consider all elements of the product life cycle from 

conception to disposal, including quality cost, schedule, and user requirements. [6, s. 94-95] 

 

Concurrent engineering, as the name suggests, is the approach of doing all necessary activities at 

the same time [1]. CE has three basic elements: early involvement of participants, the team 

approach, and the simultaneous work on different phases of product development [6]. [2, s. 68] 
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CE är anpassad för tillämpning på komplexa och integrerade system och kräver god 

samverkan mellan samtliga funktioner i en verksamhet [2]. Enligt Stjepandić J, Wognum N, 

och J.C. Verhagen W [2] bör en integrerad konstruktionsprocess uppfylla nedanstående 

punkter för att kunna tillämpa CE: 

 

1. There must be a strong information sharing system, thus enabling design teams to have access to 

all corporate facilities as well as work done by individual teams. 

2. Any design process is necessarily an iterative process requiring successive redesigns and 

modifications. The CE process should ensure that the effects of a change incorporated by one team 

on other design aspects are automatically analyzed. Moreover, the affected functional units should 

be notified of the changes. 

3. The CE process must facilitate an appropriate trade-off analysis leading to product-process 

design optimization. Conflicting requirements and constraint violations must be identified and 

concurrently resolved. 

4. All relevant aspects of the design process must be recorded and documented for future 

reference. [2, s. 68-69] 

 

2.3.2 Historia 

Traditionellt utförs konstruktionsprocessen sekventiellt med överlämningar av information 

mellan konstruktionsprocessens olika faser. Den sekventiella överlämningen av information 

medföra att de personer som arbetar i processen endast berörs av information som överlämnas 

till och från sin egna fas. Det betyder att de personer som arbetar i början av processen inte 

samverkar med de personer som arbetar i slutet av processen. [2] 

Under 80-talet ändrades synen på produktutvecklingen och det konstaterades att arbetet 

behövde effektiviseras, främst med avseende på ledtider och flexibilitet. Med ökad 

konkurrens, snabb förändring på teknikmarknaden och anställdas krav på arbetsmiljö ansågs 

faktorerna snabbhet, effektivitet och kvalitet vara viktiga för framgång inom 

produktutveckling. En följd av det förändrade synsättet blev därför uppkomsten av ett krav på 

ökad integration mellan interna funktioner. En annan följd blev ett ökat intresse för 

användning av verktygsstöd såsom CAD (Computer-Aided Design) /CAM (Computer-Aided 

Manufacturing). [6] 

CE härstammar från 80-talet som följd av det nya synsättet som beskrivits ovan och i takt med 

den snabba utvecklingen av ICT (information and communication technology) har 

användningen av CE ökat kraftigt bland industriföretag under de senaste 25 åren [2]. 
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2.3.3 Att lyckas med CE 

Eftersom att CE är en filosofi och inte ett verktyg, krävs inledningsvis en anpassning till den 

aktuella verksamheten för att kunna nå framgång. Anpassningen är en grundförutsättning för 

att lyckas tillämpa CE eftersom att tillämpningen bland annat beror på företagets 

produktionsprocess, produktlivscykel och kundkrav. Implementering av ett integrerat synsätt 

anses mest relevant för större företag eftersom att mindre företag vanligtvis har ett tätt 

samarbete mellan de anställda och därmed goda förutsättningar för en bra kommunikation. [2] 

I boken strategi för produktion och produktutveckling presenteras några exempel på 

nyckelfaktorer för en framgångsrik integration mellan två funktioner, konstruktion och 

produktion, som tvärfunktionella projektgrupper, informella möten, formella möten, 

personliga nätverk samt regler och standards [6]. 

I boken strategi för produktion och produktutveckling presenteras även några exempel på 

barriärer som försvårar för en effektiv integration mellan konstruktion och produktion som 

tidsbrist, geografiskt avstånd, oklara specifikationer, kommunikationsproblem samt 

konstruktörernas kunskap om produktion [6]. 

Huvudförutsättningarna för CE är sömlös kommunikation mellan stakeholders, viljan att 

samarbeta samt stort stöd från ICT. Det konstaterades tidigt att missuppfattningar och 

konflikter enkelt kunde uppstå vid tillämpning av CE på grund av att tvärfunktionella team, 

med personer från olika discipliner, har olika fokusområden. För att undvika 

missuppfattningar bör kommunikationen vara övervägande personlig och ske öga mot öga. En 

viktig förutsättning för effektiv kommunikation är även att relevanta stakeholders utgår från 

samma grunddata under utvecklingsprocessen. [2] 

För att lyckas med CE krävs såväl ett tekniskt, i form av verktygsstöd, som socialt 

förhållningssätt. Implementering av CE tar tid. Nära samverkan mellan funktioner är en 

förutsättning tillsammans med ett välfungerande informationsutbyte och parallellt arbetssätt. 

En framgångsrik tillämpning av CE kan således diskuteras utifrån olika aspekter. Följande är 

exempel på områden som kan ha stor påverkan på framgången med tillämpning av CE: [2] 

- Verksamhetsstöd  

- Sociotekniskt synsätt 
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Verksamhetsstöd 

Genom att använda verktygsstöd skapas goda förutsättningar för funktioner att integreras 

eftersom att det kan skapa ett gemensamt språk och underlag [6]. 

PLM-system och PDM-system (Product Data Management) är exempel på vanligt 

förekommande verktygsstöd. PLM-system bidrar till att skapa förutsättningar för ett företag 

att ansvara för och hantera produkten under hela dess livscykel genom att exempelvis samla 

olika typer av programvaror i ett PLM-system. PLM-systemet kan bestå av: organisatoriska 

system, affärsprocesser, människor, informationssystem, arbetssätt, gränssnitt, standards etc. 

Ett flertal typer av system kan komma att användas under livscykeln och således behöva 

hanteras i PLM-systemet. CAD är ett exempel på ett system som vanligtvis ingår i ett PLM-

system (CAD kan betraktas som ett informations- eller kommunikationssystem, vilket är en 

viktig aspekt i PLM-systemet). [8] 

En av de viktigaste delarna av ett PLM-systemet är PDM. PDM är ett system som hanterar 

produktdata. En av anledningarna till att PDM är en central del av PLM-systemet är för att 

kontroll av produktdata är en förutsättning för att kunna hantera produkten under hela 

livscykeln. PDM-systemet kan kopplas till de CAD-system som används på företag och om 

PDM-systemet kan kommunicera med CAD-systemet kan viktiga flöden under 

konstruktionsprocessen kontrolleras det vill säga skapa, granska och godkänna produkten. [7] 

Det finns en stark koppling mellan framgång med CE och användning av PLM-system, med 

en särskild stark koppling till PDM-systemet. Generaliserat kan kopplingen uttryckas som att 

CE skapar mjuka förutsättningar för integrerat arbete och framgång, samtidigt som PDM 

förser systemet med rätt verktygsstöd och tillämpningar, det vill säga de hårda 

förutsättningarna. CE och PDM kan även anses ha en naturlig koppling eftersom att de 

tillsammans bidrar med både mjuka och hårda förutsättningar. Den naturliga kopplingen leder 

vanligtvis till att de båda implementeras samtidigt för att implementeringen av filosofin och 

systemen ska bli framgångsrik för företaget. [8] 

MBD (se 2.2.1) kan underlätta tillämpning av CE. Möjligheten med att lagra information i 

3D-modellen bidrar till att det blir enklare att genomföra revisionshantering och hantera mer 

komplexa produkter [9]. 

Implementering av MBD kan ha flera fördelar vid integrerat arbete och därmed även vid 

tillämpning av CE. Däremot kan implementeringen av MBD vara svår eftersom att det 

vanligtvis krävs stora kulturella förändringar i företaget för att implementeringen ska bli 

framgångsrik [10, 11]. 

Sociotekniskt synsätt 

En framgångsrik tillämpning av CE kräver även ett sociotekniskt synsätt, det vill säga att både 

tekniska och sociala aspekter beaktas i samspel med varandra. Ett sociotekniskt beteende 

medför goda fördelar för att lyckas med tvärfunktionella team, som rekommenderas vid 

tillämpning av CE. Ett sociotekniskt beteende innebär att etablera ett arbetssätt där individen 

är självgående och kan bemästra komplexiteten som förekommer när arbete sker iterativt. [2] 
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Det bör understrykas att kultur och normer i hög grad påverkar det faktiska beteendet hos 

individerna som arbetar i en organisation, och att individen handlar utifrån personlig 

erfarenhet och uppfattning [2]. En grundförutsättning för tillämpning av filosofin CE är därför 

verksamhetens organisations-system. Organisationen kan ses som ett sociotekniskt system 

som består av samverkande människor som utför processer med stöd från metoder och 

verktyg. Organisationen omvandlar inputs till outputs. Ett systemtänkande förespråkas för att 

nå framgång inom en organisation, och vid tillämpning av CE. Systemtänkande innebär 

uppfattningen om att processer tillsammans verkar för en helhet som i sin tur genererar det 

gemensamma målet. [2, 5] 

För att nå framgång inom en organisation arbetar många verksamheter idag med att integrera 

kvalitetsfrågor i sin verksamhet. W. Edwards Deming [5] förespråkade om fyra delar vid 

utveckling av en verksamhet: förståelse för variation, psykologi, kunskapsteori och 

systemförståelse. [5]  

I relation till psykologi kan intern kundtillfredsställelse lyftas fram. Två aspekter kring intern 

kundtillfredsställelse kan diskuteras enligt Bergman B, Klefsjö B [5]: Den första aspekten 

beskriver att varje led i produktionskedjan bör hanteras enligt “[…] ’the next process is our 

customer’, […]” [5, s. 356] och den andra aspekten understryker att anställda ska känna 

motivation och tillfredsställelse kring sin arbetssituation. Kondo [5] lyfter vikten av 

motivation och hur det påverkar människan. Kondos motivationsteori bygger på att jämföra 

motivation mellan sport och arbete. Teorin bygger på element såsom: frivillighet, kreativitet, 

ansvar, delaktighet och samarbete. Kondo [5] pekar att en viktig motivationsfaktor inom sport 

är direkt återkoppling på prestationer tillsammans med tydliga och gemensamma mål. [5] 

2.4 Vad har andra gjort tidigare 

Problemet omfattar i stora drag en analys av nuvarande arbetssätt under 

produktutvecklingsprocessen med intervjuer som underlag. Det som främst studeras i detta 

avsnitt är beskrivningar av undersökningar som använt intervjuer som metod för att beskriva 

nuläget och nuvarande arbetssätt på andra företag. Dessa undersökningar studeras för att 

kunna bygga en tillförlitlig metod för informationsinsamlingen. Det noteras främst vilken typ 

av intervjuer som har använts och dess innehåll, men även förslag på förbättringar kring 

liknande problemområden. 

Vid informationssökning har metoder, innehållande intervjuer, för att angripa liknande 

problem främst påträffats i andra examensarbeten och är därför det som presenteras i detta 

avsnitt. De företag som är kopplade till de examensarbeten som lyfts fram är främst företag 

som är verksamma inom produktutveckling. Det ansågs även intressant att studera 

avhandlingar av liknande problem i andra branscher. 
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2.4.1 Set Based Concurrent Engineering En undersökning för Scania CV AB  

Studien Set Based Concurrent Engineering En undersökning för Scania CV AB  genomfördes 

på Scania av Rickard Andersson år 2008, för att bland annat utföra en teoretisk studie kring 

Set Based Concurrent Engineering (SBCE) och diskutera kring nuläget på Scania. SBCE kan 

kort beskrivas, enligt rapporten, som ett arbetssätt där öppna lösningsförslag, eller lösningsset, 

behandlas av företagets olika funktioner. [12] 

För att få insikt i nuläget på Scania utformade Andersson [12] en metod innehållande 

kvalitativa intervjuer av semistrukturell karaktär. Metoden ansågs lämplig för att tillåta 

respondenterna att lyfta fram sina egna erfarenheter inom de områden som undersöktes. [12] 

Ett flertal konsulter arbetar på Scania, liksom på Saab. Andersson [12] presenterade ett 

resonemang kring kunskapsåterföring vilket ansågs problematiskt på grund av det ständiga 

flödet med nya konsulter. Problematiken handlade om att konsultflödet kunde orsaka att 

mycket av kunskapsåterföringen gick förlorad. Andersson [12] diskuterade vidare kring 

kunskapsåterföringen på Scania och lyfte fram att en del kunskap eller tankesätt är svåra att 

fånga på papper och göra tillgängligt på bästa sätt. Andersson [12] uppmärksammade en 

lösning på detta problem i form av en Engineering Checklists, något som diskuterades med 

medarbetare på Scania. Andersson [12] beskrev Engineering checklists som ett verktyg som 

bland annat kan användas för att minska kommunikationsbehovet. Respondenterna delade 

olika meningar kring framgången med arbete som stöttas av checklistor. En av respondenterna 

uttryckte att framgången med stor sannolikhet inte ligger i checklistorna utan i det innovativa 

tänkandet. [12] 

2.4.2 Model Based Definition: The Main Effects of Implementing Model Based Definition in an 

Automotive Manufacturing Industry 

Examensarbetet Model Based Definition: The Main Effects of Implementing Model Based 

Definition in an Automotive Manufacturing Industry studerade och utvärderade nuläget på 

Scania, i relation till implementering av MBD och hur det i sin tur bidrar till tillämpning av 

CE. Examensarbetet skrevs av Tommy Lundqvist och Fredrik Phillips. En stor del av 

datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med personer från 

olika avdelningar och med olika erfarenhet av MBD. Samma typ av frågor, men med 

individuell anpassning för respondenternas respektive roller, användes för att kunna jämföra 

resultatet av intervjuerna. Lundqvist och Phillips medverkade i två kurser på Scania innan 

genomförandet av intervjuerna för att erhålla bättre förståelse för det som framkom under 

intervjuerna. [13] 

Resultatet av rapporten presenterade bland annat MBD:s inflytande på CE. Lundqvist och 

Phillips [13] beskrev att MBD möjliggör tillämpning av CE, där framgångsfaktorerna ligger i 

att MBD öppna upp för tidigare återkoppling och samverkan mellan avdelningar. [13] 
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2.4.3 Studie och förbättring av Saab Training & Simulations projektmodell och arbetssätt 

Examensarbetet Studie och förbättring av Saab Training & Simulations projektmodell och 

arbetssätt genomförde en undersökning av det nuvarande arbetssättet och användandet av en 

projektmodell på Saab Simulation and Training, för att kunna formulera ett förbättringsförslag 

kring projektmodellen och arbetssättet. Gusten Eriksson och Karin Persson, som utförde 

examensarbetet, samlade data från intervjuer samt projektrapporter. Metoden byggde på en 

förstudie innehållande intervjuer med öppna frågor, för att få respondentens perspektiv, samt 

insamlad data från dokument om verksamhetsstyrningen för att förstå rådande förhållanden. 

Eriksson och Persson [14] beskrev att kommunikation sker via mail, projektmöten och vid de 

tillfällen när projektmedlemmar tar kontakt med varandra. Det lyftes fram att flera 

medarbetare upplever problem kring ansvar för vem som ska föra kommunikationen och vad 

som förväntas av medarbetarna i projekten. Det poängteras att denna upplevelsen kan variera 

mycket och vara beroende av vilka personer som är projektledare och projektmedlemmar. Ett 

annat problemområde som beskrevs är upptäckten av konstruktörens konstruktionsändringar. 

Andra projektmedlemmar uppdateras om ändringen i produktstrukturen först vid en aktiv 

granskning eller vid egen upptäckt av ändringen. [14] 

Från intervjuerna framkom det att ansvarsfördelning ibland upplevs otydlig och att ansvar och 

kommunikation kring att involvera vissa funktioner i företaget stundtals faller mellan stolarna. 

Det framkom även att funktioner i vissa fall isolerar sig och fokuserar på de egna 

arbetsuppgifterna, vilket kan leder till samordningssvårigheter och bristande kommunikation. 

[14] 

2.4.4 Processer och metoder som möjliggör för en effektiv produktframtagning 

Examensarbetet Processer och metoder som möjliggör för en effektiv produktframtagning 

undersökte hur produktutvecklingsprocessen ser ut och hur processen kunde effektiviseras, 

även vilka förutsättningar som var bristande. Caroline Friberg och Mattias Björkell, som 

genomförde examensarbetet, använde en undersökningsmetod där kvalitativ data samlades in 

i form av litteratur, artiklar, intervjuer samt egna observationer. Kvalitativ data sorterades 

under tre områden: nuläge, problem och förbättringsförslag. En slutsats som lyftes fram var 

vikten av att det finns förutsättningar för att ha en organisationskultur som främjar 

tvärfunktionellt arbete för att kunna ta del av de framgångsfaktorer som tvärfunktionellt 

arbetssätt kan generera. [15] 

2.4.5 Integrerade arbetsmetoder med Virtual Design and Construction 

Examensarbetet Integrerade arbetsmetoder med Virtual Design and Construction studerades 

för att kunna jämföra vilken metod som anses lämplig för liknande problem inom andra 

branscher. Moa Ahlbäck, som genomförde examensarbetet, resonerade kring metodval för sitt 

examensarbete som var av undersökande karaktär och undersökte vad Virtual Design and 

Construction (VDC) är och hur det tillämpas på företag inom den svenska byggsektorn. 

Ahlbäck [16] använde sig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för att få olika aspekter 

och tolkningar kring frågeställningar från respondenterna som intervjuades. [16] 
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2.5 Teori – Metod 

Examensarbetet syftar till att analysera en delmängd av en nulägesanalys med intervjuer som 

underlag. I detta avsnitt presenteras därför olika metoder och klassificeringar av projekt ihop 

med forsknings- och intervjumetodik. Detta undersöktes och dokumenterades för att påvisa 

vilka valmöjligheter det fanns vid utformandet av metoden för examensarbetet. 

2.5.1 Olika mognadsstadier av projekt 

Ett projekt kan befinna sig i tre mognadsstadier med avseende på frågor kring Vad som ska 

genomföras och Hur det ska genomföras. I det första stadiet är både Vad och Hur okända. I 

det andra stadiet är Vad känt men Hur är okänt. I det tredje stadiet är både Vad och Hur kända. 

När ett projekt befinner sig i det första stadiet är det första steget att identifiera Vad som ska 

genomföras för att målet med projektet ska uppfyllas. När det är känt Vad som ska 

genomföras blir nästa steg att identifiera Hur projektet ska genomföras, alltså vilken lösning 

och metod som ska användas för att uppfylla målet. När Vad och Hur är kända är projektet 

redo för att planeras och genomföras. [17] 

2.5.2 Förstudie 

Generellt genomförs en förstudie för att analysera förutsättningarna för att genomföra ett 

projekt. Både fördelar och nackdelar tas upp under förstudien. Syftet med förstudien är att 

minska osäkerheten kring projektet. En förstudie kan genomföras som ett eget projekt och 

följer vanligtvis förstudiemodellen. Förstudiemodellen är en generell modell som beskriver de 

ingående delarna i förstudien. [17] 

Ett exempel på ingående delar i en förstudiemodell är: Problemanalys och effektmål, 

Nulägesbeskrivning, Behovsanalys och Lösningsförslag. I den första delen definieras det 

problem som ska analyseras och önskat resultat. Under nulägesbeskrivningen beskrivs nuläget 

för det aktuella problemet och genomförs för att lyfta fram fördelar och nackdelar med det 

nuläge som projektet befinner sig i. Under behovsanalysen skapas en uppfattning kring behov 

och/eller utvecklingstrender genom analyser inom problemområdet. Sist presenteras ett 

lösningsförslag. Förstudien ska användas som ett beslutsunderlag för om ett projekt ska 

genomföras eller inte med eventuellt en eller flera möjliga lösningar. [17] 

2.5.3 Mjukdata och hårddata  

Data som samlas in kan kategoriseras i hårddata och mjukdata. Hårddata definieras som data 

som kan räknas upp och är således enklare att använda vid en objektiv analys. Mjukdata är 

motsatsen till hårddata och är därför data som inte kan räknas upp. Mjukdata blir därför svår 

att jämföra mot annan data. Ett exempel på mjukdata är: Djur A är snabbare än djur B. Om 

exemplet hade innehållit data om exakt hur snabba djur A och djur B var, kan mjukdata 

skrivas om till hårddata. Ett exempel på hårddata blir: Djur A springer 30 km/h och djur B 

springer 60 km/h, vilket är dubbelt så snabbt som djur A. [18] 
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2.5.4 Klassificering, kvalitet och förhållningssätt för projekt 

Under detta avsnitt presenteras olika klassificeringar för projekt, hur kvalitén för ett projekt 

kan bedömas och vilka förhållningssätt det finns för den data som samlats in. 

Klassificeringar av projekt 

Undersökningar kan genomföras på olika sätt. Explorativa, deskriptiva och hypotesprövande 

är benämningar för de vanligaste typerna. Dessa tre klassificeringar definieras utifrån hur 

mycket information kring problemområdet som finns tillgänglig innan undersökningen startar. 

Kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning är två andra klassificeringar som utgår från 

metoden som används för att generera, bearbeta och analysera den information som samlats in 

under undersökningen. [19] 

Explorativa undersökningar 

En explorativ undersökning kännetecknas av att information kring problemområdet är 

bristande. Det leder till att information kring problemområdet måste samlas in och 

undersökningen blir av en utforskande karaktär. Vid explorativa undersökningar eftersträvas 

att lyfta fram olika aspekter av problemområdet genom att samla in så mycket information 

som möjligt. [19] 

Deskriptiva undersökningar 

En deskriptiv undersökning kännetecknas av att en del information finns tillgänglig innan 

undersökningens start. Informationen har eventuellt börjat systematiseras, exempelvis genom 

skapande av modeller. Det gör att undersökningen blir av en beskrivande karaktär. Endast 

några aspekter inom problemområdet undersöks och beskrivs detaljerat och grundligt. Vid 

deskriptiva undersökningar är det vanligt att endast en teknik används för 

informationsinsamling. [19] 

Hypotesprövande undersökningar 

En hypotesprövande undersökning kännetecknas av att den tillgängliga informationsmängden 

är så omfattande att de antaganden som tas kan härledas från den teori som erhållits innan 

undersökningens start. Den typ av antaganden som tas kallas för hypoteser. Ett exempel på en 

hypotes är: Om temperaturen sänks i laboratoriet så kommer utrustningens livslängd att öka. 

Det som kännetecknar antagandet som en hypotes är orden: om och så. [19] 

Kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning 

Boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning definierar kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning som: 

 

Med kvantitativ inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad 

forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på “mjuka” data, t.ex. i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial.  

[19, s.14] 
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En undersökning behöver inte klassificeras enbart som kvantitativ eller enbart som kvalitativ. 

En undersökning kan klassificeras som huvudsakligen kvantitativ eller kvalitativ. Ett sätt att 

urskilja den huvudsakliga inriktningen för en undersökning är genom att studera 

problemformuleringen. [19]  

Boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning beskriver nedanstående riktlinjer för att urskilja kvantitativt och kvalitativt 

inriktad forskning: 

 

[…] om vi i första hand är intresserade av svar på frågor som rör “Var? Hur? Vilka är skillnaderna? 

Vilka är relationerna?” så bör vi använda statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Om 

problemet däremot handlar om att tolka och förstå t.ex. människors upplevelser eller om vi vill ha 

svar på frågor som rör “Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” så bör vi använd 

verbala analysmetoder. 

[19, s.14] 

 

Citatet menar på att statistiska bearbetnings- och analysmetoder riktar sig mot kvantitativt 

inriktad forskning och verbala analysmetoder riktar sig mot kvalitativt inriktad forskning [19]. 

Kvalitet i kvalitativa studier 

Kvaliteten i kvalitativa studier kan bestämmas med hjälp av begreppen reliabilitet och 

validitet, där hela forskningsprocessen beaktas. Innebörden av begreppen reliabilitet och 

validitet i kvalitativa studier skiljer sig från motsvarande innebörd i kvantitativa studier. [19] 

Reliabilitet 

Vid bedömning av reliabilitet i kvantitativa studier eftersträvas att resultatet för samtliga tester 

ska visa på samma resultat. Vid kvalitativa studier gäller inte detta. [19] Boken 

Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

beskriver reliabilitet för kvalitativa studier som: 

 

Reliabilitet bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågorna lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation 

i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls. 

[19, s.103] 
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I och med ovanstående definition närmar sig reliabilitets- och validitetsbegreppet varandra. 

Det medför att reliabilitetsbegreppet brukar uteslutas och istället ingå i validitetsbegreppet för 

kvalitativa studier. [19] 

Validitet 

Boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning skriver att ambitionen med validitet i kvalitativa studier är följande: “att 

upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar 

eller en kultur.” [19, s.103]. Det betyder att studiens validitet bland annat kommer att bero på 

hur forskaren tillämpar och använder sin förståelse under hela forskningsprocessen och om 

forskaren kan identifiera och bearbeta information som är svårtolkad och eventuellt 

motsägelsefull. Vidare kan validitet kopplas till om forskarens  tolkningar under 

forskningsprocessen kan kommuniceras i text så att tolkningens syfte framgår. Detta kräver 

följsamhet i forskningsprocessen. En fråga som kan ställas är om tolkningen motsvarar det 

som studerats eller inte. Vid insamling av data beror validiteten på om underlaget som 

forskaren samlat in är tillräckligt för att kunna skapa en rättvis och tillförlitlig tolkning av det 

som undersökts. På grund av att kvalitativa studier mestadels är unika så finns det inga 

fastställda processer eller regler för att bedöma validiteten i kvalitativa studier. [19] 

Variation är ett kännetecken för kvalitativa studier vilket medför svårigheter med att hitta 

tydliga regler, procedurer eller kriterier för att kunna uppnå god kvalitet. Variationen medför 

att de kvalitativa studierna blir unika vilket i sin tur lägger ett stort ansvar på forskaren att 

redovisa forskningsprocessen på ett sådant sätt att läsaren kan följa forskarens tankesätt och 

de beslut som tagits genom hela studien. [19] 

Boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning skriver följande gällande en god kvalitativ analys: “En god kvalitativ analys 

kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull 

helhet.” [19, s.105]. 

Även om det inte finns några regler för bedömning av validitet i kvalitativa studier så brukar 

några vanliga problem förekomma i samband med bedömningen av studiens validitet. 

Problemen berör bland annat informationsinsamlingen, analys av data och redovisning och 

kommunikation av resultat. [19] 

Ökad validitet med hjälp av triangulering 

Vid de problematiska sammanhang som nämns ovan kan begreppet triangulering tillämpas på 

flera olika sätt för att öka validiteten i en kvalitativ studie. Ett av dem är att forskaren 

tillämpar ett flertal metoder för datainsamling för att sedan skapa en gemensam bild av det 

som undersöktes under analysen. Exempel på olika metoder för datainsamling är intervjuer, 

observationer, dagböcker och dokument. Den bild som skapas kan sedan visa om data från de 

olika metoderna pekade åt samma håll eller inte, båda utfallen är av intresse. [19] 
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En annan tillämpning för att öka validiteten är att forskaren väljer olika informationskällor för 

att studera fenomenet i olika situationer för att på så sätt identifiera variation. Exempel på  

informationskällor är olika personer, platser eller tidpunkter. [19] 

En tredje tillämpning är att flera forskare studerar samma fenomen för att ge deras perspektiv 

och bedömningar av fenomenet och på så vis generera ett bredare underlag för studien. 

Återigen behöver inte de olika forskarnas tolkningar sammanfalla utan uppkomst av 

skillnader kan vara minst lika intressant. [19] 

En fjärde tillämpning av triangulering, som kan tillämpas under analysen av den kvalitativa 

informationen, är genom användning av olika teoretiska perspektiv för att studera 

informationen från olika synvinklar. Denna tillämpning kan då generera en mängd varierande 

tolkningar av informationen. [19] 

Validitet gällande sammanställning och tolkning av data 

Transkription av intervjuer är vanligt vid kvalitativa studier. Under transkriptionsprocessen 

påverkas transkriptionen medvetet eller omedvetet på grund av att tal- och skriftspråk skiljer 

sig åt, bland annat gällande meningsbyggnad och grammatik. Exempel på information som 

ofta försvinner vid transkription är gester, mimik, betoningar, ironi och kroppsspråk. För att 

bibehålla informationens validitet i transkriptionen bör den personen som transkriberar vara 

medveten om de konsekvenser som medföljer av de val och beslut tas. [19]  

Ett vanligt sätt att presentera analysen av den kvalitativa studien är genom att visualisera det 

studerade fenomenet med hjälp av fylliga beskrivningar, så kallade Thick descriptions. Om 

intervjuer används som underlag för analysen är det viktigt att intervjuernas individualitet 

behålls och att respondenternas svar redovisas i de sammanhang som vid intervjutillfället. 

Forskaren kan då tillämpa Thick descriptions genom att redovisa frågor och svar från en 

intervju eller genom att sammanställa frågor och svar från flera intervjuer för att styrka en 

tolkning. Det gäller då att skapa en balans mellan citat från intervjuerna och den egna texten 

för att inte påverka läsarens tolkning av rapportens trovärdighet. [19] 
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Relation mellan teori och empiri 

En teori brukar bestå av ett system av antaganden eller satser av existerande information som 

tillsammans skapar en beskrivning av en verklighetsbild. Beroende på hur mycket existerande 

information som är tillgänglig och vilken typ av vetenskaplig undersökning som genomförs  

kan hela teorier eller delar av teorier redovisas. Ett exempel på vetenskapliga undersökningar 

där en hel teori kan beskrivas är de av naturvetenskapligkaraktär. Ett exempel på 

vetenskapliga undersökningar som vanligtvis inte kan beskriva en hel teori är de av human-, 

beteende- och samhällsvetenskapligkaraktär. Detta beror på att det kan finnas olika teorier 

med jämbördigt eller konkurrerande innehåll. I dessa fall brukar ett teoretiskt ramverk skapas 

där de olika teorierna presenteras. När en vetenskaplig undersökning inte kan beskriva en hel 

teori kan de ingående teorierna redogöra för det som ska undersökas på olika sätt, vilket i 

dessa typer av studier inte behöver betyda något negativt. Skillnaden mellan de två typerna av 

karaktärer är att den naturvetenskapliga vetenskapen anses vara relativt stabil och oföränderlig 

medan det som undersöks i human-, beteende- och samhällsvetenskaplig vetenskap brukar 

anses befinna sig i ständig förändring. [19] 

Empirisk vetenskap brukar definieras som kunskap som baseras på observationer av 

verkligheten. En översättning av ordet empiri skulle kunna vara erfarenhet, som i detta 

sammanhang blir att genomföra observationer av omvärlden för att samla in erfarenhet. Fysik, 

kemi, ekonomi och sociologi är exempel på empirisk vetenskap. Om data kan bearbetas 

genom härledningar och inte är i behov av observationer av omvärlden definieras den sortens 

data som icke empirisk vetenskap, till exempel matematik. [19] 
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Ett centralt problem inom vetenskapligt arbete är att kunna relatera teori med verklighet 

(empiri). Exempel på tre sätt som användas för att relatera teori med verklighet är deduktion, 

induktion och abduktion, se Figur 8. [19] 

 

Figur 8 Relationen mellan teori och empiri kan definieras med hjälp av deduktion, induktion och 
abduktion.  

Deduktion 

Deduktion innebär att undersökningen utgår från allmänna principer och befintlig teori som 

hypoteser härleds från. Hypoteserna prövas sedan empiriskt. Den information som ska samlas 

in, tolkas och relateras till den befintliga teorin, bestäms av utgångspunkten som vid 

deduktion ska vara den befintliga teorin. Deduktion är vanligt vid utförande av studier av 

naturvetenskaplig karaktär. [19] 

Induktion 

Induktion innebär att forskaren först studerar verkligheten för att sedan skapa en teori utifrån 

det insamlade informationen (empirin). Eftersom att den framtagna teorin baseras på empirisk 

vetenskap kan teorins generalitet bli svår att bedöma. Induktion är vanligt vid utförande av 

studier med human-, beteende- och samhällsvetenskapligkaraktär. [19] 
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Abduktion 

Boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning definierar innebörden av abduktion på följande sätt: “Abduktionen innebär att 

utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag 

till en teoretisk djupstruktur. [...] I nästa steg prövas denna hypotes eller teori på nya fall.” [19, 

s.24]. 

Abduktion är alltså en kombination mellan deduktion och induktion, där den första delen är 

relaterad till induktion och det andra till deduktion. Ett fall från verkligheten formuleras till en 

teori som prövas mot verkligheten för att utifrån prövningen eventuellt utveckla en ny teori. 

Abduktion är vanligt vid utförande av studier med human-, beteende- och 

samhällsvetenskapligkaraktär. [19] 

2.5.5 Intervju 

Intervju är en metod som kan användas för att samla in information om exempelvis en 

användares upplevelser, åsikter och attityder kring produkter och tjänster. Det kan även 

användas för informationsinsamling kring ett ämnesområde. Vid en intervju sker alltså en 

utväxling av synpunkter. Beroende på när i ett projekt som intervjuer genomförs kan de bidra 

med olika typer av information. En intervju som genomförs i början av ett projekt kan hjälpa 

till att skapa en bild av nuläget medan en intervju i den senare delen av ett projekt kan 

användas för att få återkoppling om exempelvis en ändring genomförts i samband med 

projektet. [20, 21] 

Intervjuprocessen 

När intervju används som metod för informationsinsamling finns det en generell 

intervjuprocess som består av åtta delar och citeras i Tabell 1 [20]. 

Tabell 1 De åtta delarna i en generell intervjuprocess [20, s.31] 

Val av teman och utformning av problemformulering 

Val av informanter 

Utarbetande av en intervjuguide 

Ansökan om tillstånd 

Genomförande av intervjuer 

Kodning, organisering och bearbetning av det insamlade materialet 

Tolkning och analys av intervjumaterialet 

Redovisning av de viktigaste resultaten i ljuset av aktuell och relevant teori 
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Stegen är inte fast bestämda och behöver inte följas, de är mer eller mindre relevanta 

beroende på vilken typ av studie som ska genomföras. En kvantitativ studie följer denna 

process medan processen för en kvalitativ studie kan ändras. Det beror på att en kvalitativ 

studie har ett tolkande förhållningssätt till den insamlade informationen. [20] 

Olika former av intervjuer 

Det finns olika former av intervjuer, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. När en 

intervju är strukturerad är frågorna formulerade och avgränsade till de svar som söks. Det gör 

att svaren som erhålls är exakta och endast innehåller det som efterfrågas. När en 

semistrukturerad intervju genomförs har intervjuaren förberett några relevanta 

samtalsområden och några frågor att bygga en diskussion kring. En semistrukturerad intervju 

är öppen och flexibel samtidigt som den är avgränsad till de förbestämda samtalsområdena. 

Det gör att respondenten får utrymme att uttrycka sina egna åsikter inom det avgränsade 

området. En ostrukturerad intervju tillåter respondenten att samtala fritt om sina erfarenheter 

kring ett ämne eller område. Informationsinsamlingen vid ostrukturerade intervjuer är 

beroende av hur mycket information respondenten vill dela med sig av eftersom att det inte 

finns några förutbestämda frågor att besvara. [20, 21] 

Utarbetande av en intervjuguide 

När intervju används som metod i ett projekt finns det alltid ett behov för att använda en 

intervjuguide, speciellt när en intervju är strukturerad eller semistrukturerad för att avgränsa 

intervjun till förutbestämda och relevanta ämnesområden. När en intervjuguide utformas ska 

problemformuleringen översättas till teman med tillhörande frågor, för att intervjuguiden ska 

täcka de frågeställningar som ska besvaras. [20, 21] 

Ansökan om tillstånd 

För att genomföra intervjuerna måste den eller de som genomför projektet försäkra sig om att 

de har tillstånd att söka upp de personer de vill intervjua. I och med detta måste relevanta 

informationsinnehavare sökas upp, lokaliseras och tillstånd erhållas innan intervjuerna kan 

genomföras. [20] 

Under intervjun 

Som tidigare nämnts sker en utväxling av synpunkter vid en intervju. I en kvalitativ studie har 

vanligtvis intervjuaren förberett en intervjuguide. Eftersom att intervjuaren är intresserade av 

de åsikter och synpunkter som respondenten har bör intervjuaren i regel inte yttra sina egna 

åsikter under intervjun. Användning av inspelningsutrustning rekommenderas under 

genomförandet av intervjuer vid kvalitativa studier för att en stor vikt läggs på respondentens 

egna ord. [20] 

Kvalitativa intervjuer 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att ge respondenten utrymme att uttrycka sina åsikter. 

Det medför att kvalitativa intervjuer vanligtvis har låg grad av strukturering. Vidare medför 

det att ett svar aldrig kan bedömas som sant eller falskt i förväg och därav kan kvalitativa 

intervjuer kopplas till ett induktivt eller abduktivt arbetssätt. [19] 
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Presentation av intervjudata 

Resultatet från intervjuer kan sammanställas på olika sätt, några exempel är tematisering, 

trasmatta, variation och kontrast. När materialet, alltså resultatet, presenteras är det viktigt att 

läsaren får bra tillståndsbilder och förståelsemodeller. [20] 

Tematisering 

Vid tematisering är det vanligt att använda samma teman som utarbetats i intervjuguiden. När 

intervjuerna är genomförda kodas materialet i de teman som bestämts. Kodningen genomförs 

för att exempelvis identifiera vilket tema som väger tyngst och vilket som nämnts minst från 

det insamlade materialet. Detta underlättar även vid identifiering av vilket tema som kan 

anses som viktigast eller mest relevant vid en särskild problemställning. Ett område som är 

återkommande och medvetet undviks av respondenterna kan eventuellt tyda på att 

information undanhålls. Vid kodning av materialet kan teman slås ihop och/eller underteman 

skapas beroende på utfallet av intervjumaterialet. [20] 

Trasmatta 

Trasmatta är en vidareutveckling av tematisering som beskrivs ovan. Gemensamt för 

metoderna är att båda vanligtvis använder sig av de teman som tagits fram under 

intervjuguiden. Det som skiljer metoderna åt är att vid trasmatta kan en respondents intervju 

spåras genom alla teman som behandlats under intervjun. [20] 

Variation 

Variation går ut på att varje respondent delas in i olika kategorier. Kategorierna presenteras 

som en påhittad person med egenskaper/berättelser som sammanfattar all intervjudata från 

respondenterna som placerades i respektive kategori, se Figur 9. [20] 

 

Figur 9 Tillvägagångssättet för metoden variation visualiseras, där tio stycken personer intervjuats. 
Personerna har kategoriserats och beskrivs av en påhittad person (A, B, C) som representerar 
personerna i kategorin. 
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Kontrast 

Konstrast förutsätter att respondenterna har fått samma frågor att besvara. Kontrast går ut på 

att jämföra intervjumaterialet, från frågorna, mellan respondenterna för att identifiera likheter 

och skillnader. [20] 
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3 Metod 

Metodkapitlet är indelat i tre delar. Den första delen klargör examensarbetets klassificeringar, 

deskriptiv och kvalitativ undersökning. Den andra delen redogör metoden för 

informationsinsamlingen som baserades på intervjuer med de anställda på Saab. Den tredje 

delen redogör metoderna för sammanställningen av det insamlade materialet, trasmatta och 

tematisering. 

(Metodens validitet diskuteras under avsnitt 5.1 Validitet) 

3.1 Klassificering av examensarbete 

Examensarbetet var av undersökande karaktär där båda svaren till frågeställningarna Vad som 

ska genomföras och Hur det ska genomföras var okända. Examensarbetet avsåg därför att 

svara på frågan Vad som ska genomföras för att bidra till att uppfylla huvudmålet för 

metodikprojektet MBD ILS & systemsäkerhet inom det avgränsade området. För att undersöka 

Vad som skulle genomföras användes de tre första delarna av förstudiemodellen. Delarna 

anpassades till examensarbetet och döptes om till, Informationsinsamling, Sammanställning 

av intervjuer och Analys och reflektion, där Analys och reflektions delen användes för att 

diskutera kring den information som erhållits från intervjuerna, se Figur 10. 

 

 

Figur 10 En visualisering av den förstudiemodell som användes i samband med examensarbetet. Det 
som står ovanför de svarta boxarna hänvisar till under vilka avsnitt i rapporten som delarna redovisas. 

SBD har tidigare tagit fram rutiner för de avsedda arbetssätten som utförs på företaget. 

Däremot fanns ingen kartläggning av det praktiska arbetssättet som utfördes på företaget. 

Därför klassificerades examensarbetet som en deskriptiv undersökning utifrån hur mycket 

information som fanns tillgängligt vid examensarbetets start. Denna klassificering pekade på 

att ett verktyg skulle användas under informationsinsamling. 

Vidare klassificerades examensarbetet som en kvalitativt inriktad undersökning då det 

praktiska arbetssättet skulle undersökas på företaget och de anställdas åsikter och upplevelser 

skulle kartläggas, alltså skulle mjukdata undersökas. 
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3.2 Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen baserades på intervjuer med anställda på Saab, enligt önskemål från 

SBD, för att få information om deras upplevelser och åsikter kring det nuvarande 

informationsutbytet. Detta i kombination med klassificeringarna deskriptiv och kvalitativ 

undersökning medförde att metoden riktades mot ett induktivt arbetssätt, alltså att en teori ska 

skapas utifrån empiri. 

3.2.1 Förberedelser 

Under examensarbetet lades en stor vikt på att förbereda för genomförandet av metoden som 

baserade på intervjuer, enligt uppdragsbeskrivningen från företaget. En litteraturstudie, 

undersökning av vad andra har gjort tidigare och en undersökning av beskrivna rutiner och 

processer för Mekanik och ILS genomfördes för att få ett bra underlag till utformningen av 

intervjuerna och för att öka möjligheterna för ett tillförlitligt förhållningssätt till 

intervjumaterialet. Vidare bedömdes detta viktigt för att ha ett förhållningssätt till utformandet 

av hela processen för examensarbetet och inte bara själva genomförandet av metoden, för att 

på så sätt öka validiteten för den kvalitativa undersökningen. 

För att ge utrymme åt respondenterna att beskriva deras upplevelser, som är viktigt i 

kvalitativa undersökningar, samtidigt som projektet avgränsats till gränssnittet mellan 

Mekanik och ILS med fokus på nuvarande informationsutbyte användes semistrukturerade 

intervjuer. Valet av semistrukturerade intervjuer styrktes enligt avsnitt 2.4 där liknande typer 

av intervjuer används som metod för liknande problem. Valet av semistrukturerade intervjuer 

utgjorde ett behov för en intervjuguide. 

Tretton personer att intervjua valdes ut, av handledarna, från SBD som arbetade på kontoren i 

Karlskoga och Linköping (fem ILS-ingenjörer, sex Mekanikkonstruktörer, en Systemingenjör 

och en Konsult). Ytterligare en ILS-ingenjör valdes ut av handledarna, från affärsenheten 

Aeronautics, som varit involverad i införandet av det parallella arbetssättet på Aeronautics. 

ILS-ingenjören från Aeronautics valdes för att få en omvärldsbeskrivning inom samma 

område och därmed även ett bredare perspektiv. 

Utifrån de utvalda respondenterna utformades tre intervjuguider med utgångspunkt i 

problemformuleringen och teori kring CE, då metodikprojektet skulle förhålla sig till att 

skapa optimala förutsättningar för CE. 

De två första intervjuguiderna, en för intervjuer med mekanikkonstruktörer och en för ILS-

ingenjörer och övriga anställda på SBD, utformades med fyra gemensamma teman men med 

anpassade frågor. De olika intervjuguiderna skapades dels för att få den bästa möjliga 

beskrivningen av det praktiska arbetssättet och dels för att de erhållna svaren skulle vara 

jämförbara. Intervjuguiden för ILS-ingenjörer och övriga anställda på SBD utformades i tre 

olika versioner på grund av att den testades och anpassades vartefter att den användes i 

samråd med handledarna på företaget. 
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Den första versionen av intervjuguiden för ILS-ingenjörer och övriga anställda bestod endast 

av frågor som tillhörde olika teman riktade för ILS-ingenjörer. Frågorna som utformades i 

denna version valdes utifrån den bakgrundsfakta som samlats in (se avsnitt 2). Frågorna 

granskades av handledarna för att säkerställa att de var relevanta. Frågorna jämfördes även 

med problemformuleringen för att säkerställa att de svarade på det som eftersöktes. De andra 

två versionerna utformades efter två genomförda intervjuer med den första versionen. Detta 

för att det insågs att de ingående teman som fanns i intervjuguiden behövde förtydligas. De 

två nya versionerna intervjuguider var tänkta att rikta sig till ILS-Ingenjörer respektive ILS-

ingenjörer + övriga anställda för att kunna anpassa frågorna. Utifrån de två senaste 

versionerna skapades en intervjuguide som skulle användas vid intervjuerna med 

mekanikkonstruktörerna. Endast frågorna formulerades om för att anpassas till 

respondenterna. 

Den tredje intervjuguiden utformades för intervjun med ILS-ingenjören från Aeronautics för 

att undersöka omvärldsperspektivet och hur arbetssättet fungerade på Aeronautics efter 

införandet av det parallella arbetssättet. Detta ledda till de teman och frågor som användes i 

intervjuguiden anpassades och därför skiljde sig från övriga intervjuguider. 

Före genomförandet av intervjuerna skickades en förfrågan, tillsammans med information om 

examensarbetet, ut till respondenterna. Respondenterna fick i samband med detta godkänna 

sitt deltagande i examensarbetet och därmed vad intervjumaterialet skulle avvändas till, samt 

att intervjuerna skulle spelas in (som rekommenderades för kvalitativa intervjuer). 

3.2.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med de respondenter som accepterat förfrågan. Intervjuerna 

genomfördes med respondenten tillsammans med båda examensarbetarna, där den ena ledde 

intervjun och den andra skrev minnesanteckningar. Båda examensarbetarna närvarade vid 

intervjun för att ta hänsyn till och återge sina tolkningar vid sammanställningen av 

intervjumaterialet, för att på så sätt stärka validiteten genom triangulering. Intervjuerna 

spelades in för bättre dokumentation till sammanställningen av intervjuerna. 

Intervjuerna inleddes alltid med en kort presentation om examensarbetet, påminnelse om 

sekretess (att ingen hemlig information fick nämnas) och att intervjun spelades in.  
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3.3 Sammanställning av insamlat material 

Vid sammanställningen av intervjuerna beslutades det att intervjuerna inte skulle 

transkriberas, enligt handledarna på företaget. Beslutet grundades på sekretess gällande 

projekt som nämnts under intervjuerna och att den beräknade tidsåtgången för transkribering 

av intervjumaterialet var för lång för att hinna med under den avsatta tiden för 

examensarbetet. Det beslutades att intervjuerna skulle sammanfattas med hjälp av trasmatta, 

Thick descriptions och timestamps för att kunna spåra informationen i intervjumaterialet och 

behålla respondenternas individualitet som är viktigt i kvalitativa undersökningar. Resultatet 

av sammanfattningarna med trasmatta och timestamps valdes att presenteras som bilaga (se 

Bilaga C – Bilaga F). För att öka validiteten i sammanfattningarna användes 

minnesanteckningarna som stöd för  att de innehöll tolkningar av bland annat kroppsspråk och 

andra intryck som inte framgick i det inspelade intervjumaterialet. 

När intervjumaterialet för varje enskild intervju hade sammanställts tematiserades materialet i 

de gemensamma teman som användes i intervjuguiderna: 

Nuvarande arbetssätt: Fokus på informationsutbyte 

Nuvarande arbetssätt: Fokus på ansvar 

Nuvarande arbetssätt: Fokus på samarbete 

Förbättringsbehov: Fokus på checklista 

Varje tema tilldelades varsin färg, informationsutbyte – grön, ansvar – blå, samarbete – orange 

och checklista – gul och användes för att markera stycken i intervjumaterialet som ansågs 

representera de fyra teman. Färgkodningen av intervjumaterialet användes för att få en 

överblick och skapa en uppfattning om intressanta eller avgörande aspekter för problemet. 

Intervjumaterialet bearbetades en andra omgång och sammanställdes i fyra delar, ILS-

ingenjörer, Mekanikkonstruktörer, Systemingenjör och konsult, ILS-ingenjör från 

Aeronautics. Denna typ av sammanställning användes för att behålla respondenternas 

individualitet så långt som möjligt samtidigt som det var nödvändigt att sortera ut och 

sammanställa intervjumaterialet för att skapa en översikt av den information som erhållits. I 

samband med detta beslutades det även att upprepning var tillåtet för att återigen framhäva 

respondenternas åsikter och uttryck som är viktigt i kvalitativa undersökningar. 

De fyra sammanställningarna av intervjumaterialet analyserades, där analysen gick ut på att 

lyfta fram examensarbetarnas egna tolkningar och dra kopplingar till teori och vad andra 

kommit fram till vid liknande problem. De infallsvinklar som användes vid analysen var 

Ansvar, Samarbete och Förbättringsförslag från respondenter. Även här eftersträvades 

individualitet i intervjumaterialet, trots att det innebar en viss upprepning av respondenternas 

svar. 

Slutligen lyftes sex punkter som ansågs representera det nuvarande informationsutbytet fram 

tillsammans med tre förbättringsbehov. 
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4 Resultat 

I denna del visas sammanställningar av intervjuer med indelningen: 

• ILS-ingenjör 1–5 

• Mekanikkonstruktör 1–6 

• Systemingenjör och Konsult 

• ILS-ingenjör 6 (Aeronautics) 

Även en diskussion kring resultatet presenteras med kopplingar till teorin och egna 

tolkningar. En sammanställning av examensarbetets resultat avslutar kapitlet. 

De intervjuguider som tagits fram och använts återfinns i Bilaga B. Rådata för resultatet av 

intervjuerna återfinns i Bilaga C, Bilaga D, Bilaga E och Bilaga F, i form av sammanfattade 

trasmattor med färgkodning som användes vid tematisering. 

4.1 Sammanställning av ILS-ingenjör 1–5 

4.1.1 Nuvarande arbetssätt: Fokus på informationsutbyte 

Generellt arbetssätt 

ILS-ingenjör 5 beskrev sin definition av ILS syfte som: “Hela syftet med ILS är att försöka 

förbereda för att hantera dom utmaningar och problem som finns kring ett system och en 

produkt, det försöker man lösa genom att kunden är rätt utbildad, har rätt publikationer, rätt 

utrustning, och rätt verkstäder och allt runtomkring” [Intervju: ILS-ingenjör 5]. 

ILS-ingenjör 1 beskrev att ILS, enligt det traditionella arbetssättet, kopplas in sent i 

konstruktionsprocessen när konstruktionen nästan är färdigkonstruerad. Det traditionella 

arbetssättet existerade fortfarande vid intervjutillfället. Respondenten nämnde att det vid 

intervjutillfället finns försök i en del projekt att involvera ILS-ingenjören redan från 

uppstarten av konstruktionsprocessen för att påverka konstruktionen från ett ILS-perspektiv. 

Vidare beskrev ILS-ingenjör 1 att det vid intervjutillfället finns möjligheter för ILS-

ingenjören att vara involverad tidigt i konstruktionsprocessen, men att ILS-ingenjören då är 

tvungen att bjuda in sig själv eller bli medbjuden på informella möten med 

mekanikkonstruktörerna. Informella möten ansågs vara de mest informationsrika för att 

diskutera och utbyta information mellan disciplinerna.  

ILS-ingenjör 1 ansåg att det finns en god förståelse för ILS-perspektivet och att det under det 

senaste året (med utgångspunkt från intervjutillfället) varit enkelt att föra en dialog mellan 

disciplinerna. Respondenten menade att det kan bero på att universiteten lyfter fram integrerat 

arbetssätt, smarta lösningar, återanvändning av information och att designprocessen har 

förändrats för att bli medveten om de ingående delarna. 

ILS-ingenjör 2 ansåg att informationsutbytet mellan disciplinerna bör ske vid gemensamma 

möten, den ”rätta kanalen” för informationsutbyte, eller via ett ändringssystem. I praktiken 

förekommer mycket mailkontakt. Enligt ILS-ingenjör 2 kan mailkontakt bli problematisk 

eftersom att informationen är svår att få relevant och vanligtvis skickas till flera mottagare. 
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Respondenten ansåg att ett stort antal mottagare medför att det kan bli svårt att urskilja 

vem/vilka informationen riktar sig till och att mottagarna därför inte gör något med den 

erhållna informationen. 

Frysta konfigurationer 

ILS-ingenjör 2 beskrev att ILS-ingenjören behöver frysningar av konstruktionen vid de tre 

milstolparna (PDR, CDR, FAI) i konstruktionsprocessen och att ILS-ingenjören arbetar med 

respektive frysning tills nästa finns tillgänglig. ILS-ingenjör 1 beskrev att vid nästa 

tillgängliga frysning bör skillnaderna mellan frysningarna identifieras. ILS-ingenjör 1 beskrev 

att identifieringen genomförs med en så kallad delta-analys eller skillnadsanalys. Vid 

intervjutillfället fanns inget program för att utföra delta-analysen automatiskt. Analysen 

utfördes manuellt genom att lägga in de olika versionerna i ett program som anger 

skillnaderna. ILS-ingenjör 1 utför delta-analysen för att återanvända arbete från den tidigare 

frysta konfigurationen. 

FMECA (Failure Mode Effects, and Criticality Analysis) 

Vid genomförande av en FMECA (Failure Mode Effects, and Criticality Analysis) behövs ett 

tätt samarbete och informationsutbyte mellan ILS-ingenjören och mekanikkonstruktören. ILS-

ingenjör 4 berättade att ett tätt samarbete krävs för att ta fram ”felmoder” och förstå 

konstruktionen.  

ILS-ingenjör 3 önskade att ha tillgång till konstruktionen exempelvis två månader innan en 

CDR för att kunna slutföra en FMECA och ge återkoppling till konstruktören innan 

beslutspunkten. ILS-ingenjör 4 beskrevs att ett problem som kan uppstå vid en FMECA är att 

mekanikkonstruktören har svårt att vara objektiv vid bedömning av brister med 

konstruktionen, som medför att ILS-ingenjören måste se till att objektiviteten vidhålls. ILS-

ingenjör 3 påpekade att mekanikkonstruktörerna vanligtvis är tacksamma för att medverka vid 

en FMECA eftersom att det ger en bättre förståelse för deras produkt/system. 

Ändringar i konstruktionsmodellen 

ILS-ingenjör 1, 2 och 5 beskrev att när de vill genomföra en ändring på ett “icke-utgivet” 

underlag är det enkelt att diskutera ändringen med mekanikkonstruktörerna. Diskussionen 

sker antingen vid möten, workshops eller genom att gå till vederbörande. ILS-ingenjör 1 

beskrev att vid diskussionen vägs ILS-kraven mot andra discipliners krav. Om konstruktionen 

är färdigställd genomförs en ändringsbegäran vilket kan medföra stora kostnader. 

På liknande sätt beskrev ILS-ingenjör 5: “Men när det har satt sig lite mer, då måste man vara 

lite mer formell och så där, då börjar man ju dra på sig kostnader också genom att ändra” 

[intervju: ILS-ingenjör 5]. Med formell menar ILS-ingenjör 5 att en ändringsbegäran måste 

genomföras. En ändringsbegäran genomförs genom en så kallad ändringstjänst. Vid 

ändringstjänst beräknas ändringens kostnad och en Change Control Board (CCB) beslutar om 

ändringen ska genomföras. ILS-ingenjör 2 ansåg att en ändringstjänst kan undvikas om ILS-

ingenjören skulle involveras tidigt i konstruktionsprocessen. 

  



 

Rev 03, 2019-07-27 J Korhonen, E Stensson  47 (82) 

Dialoger 

ILS-ingenjör 1 ansåg att dialoger vanligtvis uppstår vid genomgången av kravspecifikationen 

och att dialoger kring livscykelperspektivet är intressanta. Ett exempel på en sådan dialog 

berör kostnader vid val av komponenter. ILS-ingenjör 1 menade på att en komponent kan ha 

en låg styckkostnad men generera höga kostnader under livscykeln.  

Ett annat exempel berör standardisering av verktyg. Kunderna har vanligtvis ett begränsat 

utrymme för medhav av verktyg för underhåll när produkten används ute i fält. ILS-ingenjör 1 

ansåg att konstruktörerna är medvetna om den operativa miljön men inte tänker på det 

begränsade utrymmet för medhav av verktyg.   

Ett tredje exempel berör lagerhållning. ILS-ingenjör 1 menade att konstruktionen vanligtvis 

designas för optimal användning men inte för optimal lagerhållning. 

ILS-ingenjörens krav/önskemål på mekanikkonstruktören 

ILS-ingenjör 1 önskade att få en beskrivning av konstruktionen som hänger ihop med den 

frysta designen för att underlätta arbetet med manualer. Enligt ILS-ingenjör 1 finns det sällan 

en sammanställd beskrivning. ILS-ingenjör 1 menade att det kan bero på att konstruktörerna 

inte hunnit lösa alla problem och därför inte hunnit sammanställa en beskrivning. ILS-

ingenjör 1 beskrev att ILS-ingenjören får be konstruktören om information i form av bland 

annat beskrivningar och bilder. 

Enligt ILS-ingenjör 2 ansågs det viktigt att konstruktören ska veta om en produkt kan 

repareras eller om en enhet är utbytbar, vilket ILS-ingenjören vanligtvis behöver upplysa 

konstruktören om. ILS-ingenjör 2 påpekade även att det är viktigt att konstruktörerna för en 

dialog med varandra för att kunna ta hänsyn till helhetsperspektivet och således få förståelse 

för att: “den lådan som jag har ansvar för ska sitta i ett system” [Intervju: ILS-ingenjör 2]. 

ILS-ingenjör 3 beskrev att ILS-ingenjören behöver data som rör information om hur 

produkten fungerar, materialval, mått, priser och ledtider för de ingående komponenterna, från 

mekanikkonstruktörerna. ILS-ingenjör 3 får modell-beskrivningarna av 

mekanikkonstruktören. Vilka fel som kan uppstå, förebyggande underhåll, “Corrective-

maintenance”, behov av speciell facilitet, “personal skills” och hur packning ska hanteras, är 

exempel på aspekter som undersöks.  

ILS-ingenjör 3 önskade att en DMRL (Data model requirement list) finns integrerad i 3D-

modellen. En DMRL beskrivs som en lista innehållande beskrivningar och tekniska 

publikationer för varje apparat. ILS-ingenjör 3 önskade även att komponenter som utgör en 

säkerhetsrisk markeras i 3D-modellen och att påminnelser om aspekter att ta hänsyn till 

längre fram i projektet samlas i en bevakningslista. Vidare poängterade ILS-ingenjör 3 att det 

finns ett behov av att konstruktören, som har kunskap om konstruktionen, medverkar vid 

framtagning av en utbildningsplan.  

Enligt ILS-ingenjör 5 skapas utmaningar med konstruktionen i samband med att designen 

utformas, därför önskades det att mekanikkonstruktören granskar eventuella utmaningar som 

kunden ställs inför. Exempel på utmaningar kan vara vid vilken frekvens som saker går 
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sönder, underhåll, begränsad teknisk livslängd etcetera. ILS-ingenjör 5 ansåg att hela 

projektgruppen bör vara införstådd med vilka utmaningar konstruktionen medför i samband 

med att konstruktionen godkänns. Utmaningarna kan mätas genom att uppskatta dess kostnad 

och på så sätt skapa en acceptans och förståelse för de val som beslutats kring konstruktionen.  

ILS-ingenjör 5 beskrev att ILS-aktiviteter som exempelvis driftsäkerhetstest med prediktering 

är något som ILS-ingenjören har genomfört, utan konstruktörens hjälp för att sedan redovisa 

resultatet och stämma av med mekanikkonstruktören. Metoden används för att stötta 

mekanikkonstruktörerna, men kan ibland upplevas som ett utpekande av bristande 

konstruktionsarbete.. Därför har ILS-ingenjör 5 genomfört driftsäkerhetstest med prediktering 

tillsammans med mekanikkonstruktören i ett workshop-format tidigt i 

konstruktionsprocessen. Workshop-formatet medför dialoger om hur konstruktionen ska 

utformas istället för hur den har utformats. ILS-ingenjör 5 menade även på att samarbete 

främjas mellan disciplinerna då: “Det här är något som blir gemensamt då, att information 

flödar mellan parterna” [intervju: ILS-ingenjör 5]. 

ILS-ingenjör 5 ansåg att konstruktören bör känna till konstruktionens komplexitet för att 

kunna bedöma vilken grad av utbildning som krävs för att manövrera konstruktionen.  

Mekanikkonstruktör + Kund 

ILS-ingenjör 5 upplevde att mekanikkonstruktörerna har haft bristande insyn på hur 

produkterna fungerar i verkligheten hos kunden, som ansågs bero på att 

mekanikkonstruktören inte fått återkoppling från kunden. För att knyta kontakten mellan 

mekanikkonstruktören och kunden beskrev ILS-ingenjör 5 att ILS-ingenjören kan underlätta 

kontakten genom att efterfråga återkoppling från kunden och bjuda med 

mekanikkonstruktören till kundmöten som även ILS-ingenjör 2 nämnde. ILS-ingenjör 2 

önskade att mekanikkonstruktörerna ska ha en dialog med kunden för att få insyn i hur 

kunden vill att produkten ska fungera. ILS-ingenjör 2 önskade även att mekanikkonstruktören 

genomför simuleringar i CAD för att testa möjligheterna att utföra underhållsåtgärder. ILS-

ingenjör 2 ansåg att vanor från det traditionella arbetssättet hindrar mekanikkonstruktörerna 

från att arbeta enligt det önskvärda arbetssättet. 

Att ta kontakt med Mekanikkonstruktören 

ILS-ingenjör 1 upplevde att informationsutbytet blir svårt när vederbörande i projektet inte 

befinner sig på samma fysiska plats. Respondenten menade att det kan räcka med ett annat 

hus eller till och med en annan korridor. ILS-ingenjör 1 upplevde att informationsutbytet 

fungerat ”klockrent” vid de tillfällen ILS-ingenjörerna och mekanikkonstruktörerna suttit nära 

varandra. ILS-ingenjör 1 ansåg att det blev enklare och mer praktiskt att starta en diskussion 

genom att projektgruppen sitter på samma våningsplan. ILS-ingenjör 1 menade att det är en 

stor fördel för nyanställda eller någon som kommer in i ett nytt produktområde om 

projektgruppen sitter på samma våning men påpekar att projektgruppen vanligtvis sitter isär. 

ILS-ingenjör 2 beskrev att det blir problematiskt att ha en dialog med en person som 

respondenten inte har knutit kontakt med tidigare. Efter ILS-ingenjör 2 knutit kontakt med 

personen upplever respondenten inga svårigheter med att ha en dialog tillsammans. ILS-
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ingenjör 3 upplevde samma problematik när respondenten började arbeta på Saab. ILS-

ingenjör 3 ansåg att det var svårt att veta vem respondenten skulle kontakta och att 

arbetssättet var bristfälligt på grund av avsaknad av processer och rutiner. ILS-ingenjör 3 

beskrev att det inte fanns någon som sade “gör så här och gör så här” utan att respondenten 

själv fick fråga runt, vilket även var något som ILS-ingenjör 4 upplevt. ILS-ingenjör 4 

nämnde att det inte finns någon gemensam lista på personer att kontakta som ledde till att 

respondenten fick fråga runt och på så sätt skapade sig en egen lista.  

Vid informationsutbyte upplevde ILS ingenjör 3 att respondenten själv är tvungen att vara 

proaktiv för att få en lägesuppdatering och den informationen respondenten behöver av 

mekanikkonstruktören. För att underlätta informationsutbytet hade ILS-ingenjör 3 velat veta 

vad den andra rollen faktiskt gör. 

ILS vill in tidigt i processen 

ILS-ingenjör 1, 2 och 3 ansåg att ILS-ingenjören behöver komma in tidigare i 

konstruktionsprocessen.  

ILS-ingenjör 1 upplevde att informationsutbytet kan bli problematiskt när ILS-ingenjören ska 

genomföra sina analyser. Det som ansågs problematiskt var att få tillgång till informationen 

(den frysta konfigurationen) som ILS-ingenjören behöver för att genomföra sina analyser. 

ILS-ingenjör 1 ansåg att ILS-ingenjören behöver få tillgång till konstruktionen så tidigt som 

möjligt i början av projektet och när konstruktionen ska sättas ihop. ILS-ingenjör 1 ansåg att 

konstruktionen väckte många tankar hos ILS-ingenjören även när ILS-ingenjören studerade 

ett skelett av konstruktionen men ansåg att det var svårt att få tillgång till konstruktionen 

innan PDR. ILS-ingenjör 1 påpekade även att det kan bli svårt och dyrt att genomföra 

ändringar i konstruktionen om ILS-ingenjören får konstruktionen för sent.  

ILS-ingenjör 2 beskrev att konstruktionsprocessen ibland har påbörjats utan att ILS-

ingenjören blivit informerad som kan leda till att ILS-perspektivet glöms bort och medför att 

det blir svårt att genomföra ändringar i konstruktionen från ett ILS-perspektiv.  

ILS-ingenjör 3 ville vara med tidigt i framtagningsprocessen av produkten/systemet för att 

kunna “bevaka designen och med prioriteringsdata kunna påverka” [Intervju: ILS-ingenjör 3]. 

ILS-ingenjör 3 ansåg att ILS-ingenjören borde komma in i konstruktionsprocessen då 

konstruktionen börjat ta form, från ett koncept till en design, för att notera vilka dokument 

som behövs från techpub.  

Mycket information 

ILS-ingenjör 5 påpekade att när ILS-ingenjören förser mekanikkonstruktörerna med 

information i form av dokument kan det i längden bli för mycket dokument, som leder till att 

blir det svårt att se varje enskilt dokument. ILS-ingenjör 1 uttryckte att det vid 

intervjutillfället fanns så mycket information så att de anställda “sitter med näsan i skärmen” 

[Intervju: ILS-ingenjör 1] och sliter för att hinna klar. ILS-ingenjör 1 menade att den stora 

mängden information kan orsaka att det inte finns tid över för att resonera kring gränssnittet, 

även om viljan finns. Vidare beskrev ILS-ingenjör 3 att det vid intervjutillfället fördelas en 

stor mängd data på ett få antal personer, vilket kan leda till en större förlust om en person 
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skulle försvinna än om data skulle ha fördelats på fler personer. ILS-ingenjör 5 önskade att 

dokumenten ska bli mer lättillgänglig med hjälp av MBD. 

4.1.2 Nuvarande arbetssätt: Fokus på ansvar 

ILS-ingenjör 1 upplevde att det traditionellt sätt finns ett stort glapp mellan disciplinerna med 

avseende på ansvar för helhetsperspektivet. ILS-ingenjör 1 upplevde glappet som att 

mekanikkonstruktörerna inte vill engagera sig i ILS och att det vanligtvis är ILS-ingenjören 

som söker upp mekanikkonstruktören. ILS-ingenjör 1 ansåg att den som är 

konstruktionsansvarig är ansvarig för hela konstruktionen men att ILS kan betraktas som en 

resurs som stöttar mekanikkonstruktören vid exempelvis analyser av konstruktionen. Dock 

upplevde inte ILS-ingenjör 1 att mekanikkonstruktören alltid tar ansvar för hela 

konstruktionen men ansåg att det kunde bero på att mekanikkonstruktörerna inte är medvetna 

om vad ILS innebär. För att konstruktörerna ska börja känna ansvar för helhetsperspektivet 

ansåg ILS-ingenjör 1 att mekanikkonstruktören bör träffa kunderna och få återkoppling och 

bli medveten av vad användarna av produkten prioriterar. ILS-ingenjör 1 ansåg även att 

återkoppling från kunden kan ge en bättre förståelse för hur produkten fungerar i verkligheten. 

ILS-ingenjör 1 påpekade även att ILS bör känna till konstruktörens “systemförståelse” på 

samma sätt som konstruktörerna bör känna till helhetsperspektivet. 

Både ILS-ingenjör 2 och 5 ansåg inte att mekanikkonstruktörerna känner ansvar för 

helhetsperspektivet fullt ut vid intervjutillfället.  

ILS-ingenjör 2 trodde att bristen på ansvar beror på att många anställda rekryterats. ILS-

ingenjör 2 upplevde att de äldre börjar förstå bättre och att de yngre kommer in med en annan 

syn på arbetssättet och anser de anställda behöver bli informerade om ILS-perspektivet för att 

ansvarstagandet och samarbetet ska bli bra. ILS-ingenjör 2 beskriver att det skulle vara en stor 

fördel för företaget om de anställda följer de processer som finns beskrivna. ILS-ingenjör 2 

önskade att MBD ska kunna främja ansvarstagandet då alla discipliner utgår från ett och 

samma verktyg. 

ILS-ingenjör 5 trodde att bristen på ansvarstagandet berodde på att det vid intervjutillfället 

inte fanns någon länk mellan mekanikkonstruktören och kunden. Den saknade länken medför 

att mekanikkonstruktören inte kan få återkoppling på sin konstruktion och därmed inse att 

även ILS-perspektivet är viktigt. ILS-ingenjör 5 ansåg att båda disciplinerna är tvungna att 

känna samma typ av tillfredsställelse när konstruktionen/systemet fungerar ute i verkligheten. 

Vidare ansåg ILS-ingenjör 5 att mekanikkonstruktören skulle prestera bättre om 

mekanikkonstruktören är medveten om de utmaningar som finns och får feedback på hur 

konstruktionen fungerar i verkligheten. 

ILS-ingenjör 5 beskrev även en annan aspekt, att mekanikkonstruktörerna vid intervjutillfället 

har ansvar för att redovisa tillverkningskostnaderna vid en granskning för att visa att det förts 

resonemang kring tillverknings-aspekten. Mekanikkonstruktören tar hjälp av 

inköpsavdelningen för redovisa tillverkningskostnaderna. ILS-ingenjör 5 vill att 

mekanikkonstruktörerna på samma sätt även ska ta ansvar för att redovisa supportkostnaderna 

över hela livslängden, en “life support cost”, för att visa att de även tänker på ILS-aspekten. 
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ILS-ingenjör 5 berättade att ILS-ingenjören har ansvar för hur ett system/konstruktion ska 

fungera i verkligheten. ILS-ingenjör 5 upplever att det är svårt att få en personlig koppling till 

hur konstruktionen fungerar i verkligheten då det som konstrueras inte är något som naturligt 

reflekteras kring i det vardagliga livet. ILS-ingenjör 5 ansåg att delaktighet är en förutsättning 

för att mekanikkonstruktörerna ska känna ansvar och se ILS-ingenjören. 

ILS-ingenjör 3 upplevde att det finns en bred variation för huruvida mekanikkonstruktörer tar 

ett helhetsansvar för det som konstrueras. ILS-ingenjör 3 beskriver att en del tar ansvar för sin 

konstruera konstruktionen medan andra tar ett för stor helhetsansvar och vill göra allt. ILS-

ingenjör 3 uppskattar när mekanikkonstruktörerna visar intresse för ILS-aspekten. För att 

känna ett ansvar för helhetsperspektivet ansåg ILS-ingenjör 3 att “Man måste förstå varandras 

arbete. Genom att vara tydlig med leveranser av dataelement, förväntningar, var mitt arbete 

slutar och andras tar vid” [Intervju: ILS-ingenjör 3]. Vidare upplevde ILS-ingenjör 3 att den 

yngre generationens ingenjörer har en bättre förståelse för helhetsbilden jämfört med den 

äldre generationen. ILS-ingenjör 3 trodde att den grundläggande faktorn, för att båda parterna 

ska känna ansvar, är att ha ett intresse. ILS-ingenjör 3 ansåg att det är viktigt att få ett ansikte 

på personerna som är inblandade och att skapa den sortens kontakt som bygger på mjuka 

värden. ILS-ingenjör 3 önskade att den sortens kontakt formades innan ett projekt starta 

istället för under projektets gång. 

4.1.3 Nuvarande arbetssätt: Fokus på samarbete 

ILS-ingenjör 1,2 och 3 ansåg att samarbetet mellan disciplinerna ”går åt rätt håll” [Intervju: 

ILS-ingenjör 1] och är mycket bättre jämfört med förr i tiden, men att det fortfarande finns 

förbättringsmöjligheter. 

ILS-ingenjör 5 kom från en verksamhet som blev uppköpta av Saab. Innan de blev uppköpta 

arbetade de med att föra samman mekanikkonstruktionerna med hur produkten fungerade i 

verkligheten för att förbättra samarbetet mellan disciplinerna, vilket fungerade. ILS-ingenjör 5 

berättade att när de blev en del av Saab fanns inte länken mellan mekanikkonstruktörerna och 

hur produkten fungerade i verkligheten, vilket ledde till ILS-ingenjör 5 fick börja om. ILS-

ingenjör 5 berättad att länken mellan mekanikkonstruktören och hur produkten fungerar i 

verkligheten på SBD är på väg att bli som på företaget som köptes upp av Saab. ILS-ingenjör 

5:s önskvärda samarbete mellan mekanikkonstruktörer och ILS-ingenjörer definierades: 

 

Ja, man skulle kunna förenkla det som så då att man känner att det är naturligt att man i första 

skedet under utvecklingen så får ILS vara någon form av eftertraktad supportresurs till 

mekanisterna, för att dom ska kunna göra sitt arbete på bästa sätt och så vänder man ju på det sen 

från det att konstruktionen är satt om man ska börja tillverka det här runtomkring så blir det ju 

omvända roller, att mekanisterna får ju vara med och stötta ILS. [intervju: ILS-ingenjör 5] 
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ILS-ingenjör 3 ansåg att, “Ha förståelse för de andra och ta sig tid att lära sig om de andra 

disciplinerna” [Intervju: ILS-ingenjör 3] är viktigt för ett fungerande samarbete. Detta var 

även något som ILS-ingenjör 2 diskuterade om då respondenten upplevde att det finns väldigt 

stora avstånd mellan disciplinerna på grund av det gamla arbetssättet som används. 

ILS-ingenjör 3 beskrev att ett önskvärt samarbete mellan disciplinerna ska fungera 

intradisciplinärt vilket innebär att de anställda har förståelse för varandras arbeten och 

förutsättningar. ILS-ingenjör 3 ansåg att de mjuka värdena är viktiga för ett intradisciplinärt 

arbetssätt. ILS-ingenjör 3 föreslog att en meddelande funktion skulle stötta de mjuka värdena 

i det modellbaserade arbetssättet. ILS-ingenjör 3 beskrev att de ansvariga konstruktörerna för 

en konstruktion ska vara listade och kopplade till respektive 3D-modell så att ILS-ingenjören 

kan få direkt kontakt med den konstruktör som efterfrågas. ILS-ingenjör 3 ansåg att nackdelen 

med mail är att det inte syns om mottagaren har sett mailet eller inte. 

ILS-ingenjör 1 hade en positiv inställning till MBD tack vare möjligheterna att arbeta i 

samma 3D-modell, att all information är tillgängligt för alla och att informationen finns 

samlad på samma plats. ILS-ingenjör 1 påpekade att kunden kräver att det finns en rödtråd i 

samarbetet mellan disciplinerna och menar att MBD möjliggör att kravet uppfylls. ILS-

ingenjör 1 ansåg att de system som Saab använder för att genomföra sitt arbete måste 

kommunicera med varandra genom att hämta information från samma källa för att skapa den 

röda tråden. ILS-ingenjör 1 nämner att det verktyg som ska sammanlänka systemen ska stödja 

effektivare informationsöverföring och samarbete. 

Vid intervjutillfället beskrev ILS-ingenjör 3 att mekanikkonstruktören är tvungen att hjälpa 

ILS-ingenjören genom att flagga när information som berör ILS dyker upp. ILS-ingenjör 3 

påpekar även att ILS-ingenjören måste be mekanikkonstruktören om hjälp. 

Med samma typ av resonemang som ILS-ingenjör 1 hade beskrev ILS-ingenjör 5 att kärnan i 

samarbetet mellan disciplinerna ligger på individnivå och att delaktighet skapas genom ett 

fungerande informationsflöde. ILS-ingenjör 5 resonerar att ett intresse för ILS-aspekten måste 

skapas hos mekanikkonstruktörerna. ILS-ingenjör 5 beskriver att intresset kan skapas med 

hjälp av MBD, där all information ska finnas tillgänglig och vara uppdaterad. 

ILS-ingenjör 2 önskar att alla personer som är involverade i ett projekt ska vara med och 

diskutera från och med första dagen projektet börjar för optimalt samarbete. ILS-ingenjör 2 

beskrev, vid intervjutillfället, att ILS-ingenjören brukar kopplas in senare under projektet på 

grund av att behovet av ILS-ingenjören inte upptäcks förens till exempel manualer ska 

skrivas. ILS-ingenjör 2 betraktade avsaknaden av ILS-ingenjören vid uppstart av projekt som 

en nackdel. ILS-ingenjör 2 Respondenten ansåg att avsaknaden av ILS-ingenjören berodde på 

det befintliga tankesättet och det gamla arbetssättet. 

4.1.4 Förbättringsbehov: Fokus på checklista  

ILS-ingenjör 1 ansåg att punkterna i en checklista ska hjälpa mekanikkonstruktören att ta 

hänsyn till ILS-aspekten och standardisering av fästelement och verktyg som behövs vid 

reparation av konstruktionen. ILS-ingenjör 1 ansåg att denna typ punkter hjälper 

mekanikkonstruktören vid val av komponenter som är “livslängsberoende”. För 



 

Rev 03, 2019-07-27 J Korhonen, E Stensson  53 (82) 

“livslängdsberoende” komponenter är det önskvärt att deras livslängd ligger inom samma 

spann, om möjligt för att komponenterna ska kunna bytas ut samtidigt, vilket medför en ökad 

tillgänglighet för konstruktionen. ILS-ingenjör 1 resonerade att om mekanikkonstruktörernas 

simuleringar för antal livscykler/slitage sker tidigt i konstruktionsprocessen, kan även beslut 

som komponenten uppfyller kravet för livslängd/livscykel tas tidigt i konstruktionsprocessen. 

ILS-ingenjör 1 nämner att denna typ av simulering även skulle främja arbetssättet vid val av 

fetter och oljor som utsätts för belastning. ILS-ingenjör berättade att dessa typer av 

simuleringar efterfrågas av kunden, men är något som ILS-ingenjören inte kan genomföra. 

ILS-ingenjör 1 ansåg att genomförandet av simuleringarna kan ge mekanikkonstruktionen 

insikt i vilka komponenter eller vilken smörjning som är olämplig för att uppfylla kraven. 

Gällande material önskade ILS-ingenjör 1 att mekanikkonstruktörerna ser över materiallistan 

för att se om de direkt kan upptäcka om något material som anses olämpligt. 

Både ILS-ingenjör 3 och 4 ansåg att en nyanställd gynnas av en checklista som innehåller 

information om vad som förväntas levereras av en ILS-ingenjör. En generell checklista att 

“tailorisera” ansågs, enligt ILS-ingenjör 3 och 4, ha varit bättre än ingen checklista när de var 

nyanställda. ILS-ingenjör 3 ansåg även att är ett bra hjälpmedel för att spara tid men varnade 

att checklistan endast är ett stöttande verktyg där checklistpunkter kan ”tailoriseras” bort och 

läggas till om de behövs vid ett senare skede under projektet. ILS-ingenjör 3 ansåg att 

checklistor behövs under hela processen men pekade ut PDR och CDR som naturliga 

utvecklingssteg där checklistor kan användas i samband med CDR-Listor (Contract deliver 

list) som innehåller leverabler för dessa utvecklingssteg. Inför utvecklingsstegen önskade 

ILS-ingenjör 3 att checklistorna ska vara ifyllda senast två veckor före en PDR respektive 

CDR men påpekade att denna deadline kan variera beroende på om konstruktionen är 

konstruerad eller inköpt. 

För att hjälpa mekanikkonstruktören att tänka på ILS-aspekterna ansåg ILS-ingenjör 5 att en 

punkt i en checklista vid granskningsmöten (PDR, CDR, FAI), bör vara att 

mekanikkonstruktören ska redovisa vilka problem eller utmaningar som designen medför. 

ILS-ingenjör 5 ansåg att punkter som tvingar mekanikkonstruktören att ta stöttning av ILS-

ingenjören medför att mekanikkonstruktören naturligt kommer att ta hjälp av ILS-ingenjören i 

sitt arbete. ILS-ingenjör 5 anser att det är viktigt att diskutera problem med 

mekanikkonstruktören men hade fått återkoppling från mekanikkonstruktörerna som inte 

uppskattade att diskutera problem då det upplevdes skapa en negativmiljö. ILS-ingenjör 5 

föreslog att problem skulle benämnas som utmaning för att skapa en mer positiv miljö.  

ILS-ingenjör 5 ansåg att genomförandet av en ”life support cost” skulle eliminera ”flummiga” 

punkter i en checklista och tvinga mekanikkonstruktören att ta hänsyn till ILS-aspekten. 
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4.2 Sammanställning av Mekanikkonstruktör 1–6 

4.2.1 Nuvarande arbetssätt: Fokus på informationsutbyte 

Mekanikkonstruktör 2 beskrev att ILS-ingenjören ska involveras tidigt i projektet, men att det 

inte alltid sker. Mekanikkonstruktör 5 lyfte fram att det finns behov för att involvera ILS tidigt 

i konstruktionsprocessen för att förse mekanikkonstruktörer med synpunkter om exempelvis 

uppbyggnad och reservdelar. Mekanikkonstruktör 6 lyfte även fram att ILS har bättre insikt i 

kundens krav: 

 

Respondenten lägger till att ILS har bättre kunskap om kundens perspektiv än vad Mekanik har. 

Respondenten beskriver att ILS står nära kunden eftersom att de bland annat håller 

kundutbildningar, och att det är därför som ILS har bättre insikt i vad kunden önskar än vad 

konstruktörerna har. Respondenten förklarar vidare att ibland kan konstruktörernas arbetssätt och 

strukturer (hur Mekanik måste arbeta) begränsa för att kunna bemöta kundens alla behov, något 

som å andra sidan ofta önskas från ILS sida [intervju: Mekanikkonstruktör 6].  

 

Mekanikkonstruktör 2 och 4 ansåg att ILS-ingenjören ibland upplevs bortprioriterade, det kan 

bero på stram budget. Det framkom vidare under intervjuerna att kommunikationen mellan 

disciplinerna i vissa fall upplevs bristfällig, och att kommunikation istället sker på 

projektledarnivå.  

Mekanikkonstruktör 6 beskrev att informationsutbytet, i dagsläget, ser olika ut beroende på 

projektets olika faser. Enligt Mekanikkonstruktör 1 och 6 deltar generellt båda discipliner 

under ett uppstartsmöte där bland annat kravspecifikation tas fram. Under arbetets gång 

mailar sedan konstruktörerna STEP-filer till ILS-ingenjörerna, som innehåller exempelvis 

CAD-bilder som behövs för att skriva manualer. När manualerna är nästintill färdigställda 

anordnas ett granskningsmöte för att stämma av manualerna mot konstruktionen. Stora 

granskningsmöten sker vid PDR och CDR, där finns checklistor tillgängliga med punkter 

som:  

 

Respondenten beskriver att för större granskningsmötena vid PDR och CDR så finns checklistor 

med punkter såsom: “rådgör det här med en ILS.” (för att stämma av att konstruktören har tänkt på 

produktens livscykel och exempelvis valt ut vilka delar som kommer att vara reservdelar) 

[intervju: Mekanikkonstruktör 6] 

 

Enligt Mekanikkonstruktör 6 används i en del projekt granskningslistor istället för checklistor 

och ILS-ingenjören förser kontinuerligt mekanikkonstruktören med inputs under hela 

projektet. Mekanikkonstruktör 3 beskrev även att det i en del projekt har förekommit stora 

möten en gång i veckan, de upplevdes långa och informationsutbytet blev ineffektivt.  
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Mekanikkonstruktör 1 ansåg att det nuvarande informationsutbytet fungerar bra. Det beskrevs 

att kontakt mellan disciplinerna sker vid behov, och vid gemensamma möten. 

Mekanikkonstruktör 1 och 5 ansåg att det mestadels är ILS-ingenjören som kontaktar 

mekanikkonstruktören, då de arbetar ett steg efter Mekanik. Mekanikkonstruktör 5 och 6 

beskrev att kontakt vanligtvis sker via mail eller genom personligkontakt.  

Mekanikkonstruktör 5 och 6 poängterade att mail försvårar kontaktbarheten och att det ibland 

upplevs “långt” mellan disciplinerna. Även Mekanikkonstruktör 3 upplevde det svårt för 

disciplinerna att ta kontakt med varandra och att det ibland upplevs som en: 

 

barriär att ta sig över [intervju: Mekanikkonstruktör 3].  

 

Både samarbetet och informationsutbytet ansågs kunna bli bättre. Det är viktigt att 

mekanikkonstruktören informeras när ett krav förändras för att exempelvis undvika omarbete. 

Mekanikkonstruktör 3 beskrev att i de projekt respondenten deltagit i haft stora möten en 

gång i veckan. Mekanikkonstruktör 3 beskrev att de stora möten var långa och ineffektiva då 

de som medverkade under mötet endast lyssnade på sin del.  

4.2.2 Nuvarande arbetssätt: Fokus på ansvar 

Mekanikkonstruktör 1 ansåg att inlärning av arbetssätt och samverkan sker successivt och att 

ansvar, även för ILS-perspektivet, etableras efterhand. Att ansvarstagandet sker successivt kan 

bero på att mekanikkonstruktören har fullt upp med det egna arbetet, enligt 

Mekanikkonstruktör 1:  

 

När respondenten arbetar så är första prio att: “få ihop grejerna om det ens är möjligt”. [intervju: 

Mekanikkonstruktör 1].  

 

Mekanikkonstruktör 1, 2 och 3 ansåg sig inte ha god insikt i ILS-arbetet och upplevde inte att 

det finns mycket kontakt mellan disciplinerna. Mekanikkonstruktör 1 beskrev:  

 

Respondenten känner inte att denne själv nyttjar ILS för att få med hela livscykelperspektivet, utan 

att det är de som kommer till mekanik för att ställa sina frågor. Tycker att ILS och Mekanik 

kompletterar varandra. ILS jobbar steget efter mekanik. Vidare beskrivs det: Respondenten har 

inte alls mycket kontakt med ILS (ungefär några gånger per år). [Intervju: Mekanikkonstruktör 1].  
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Mekanikkonstruktör 3 och 5 resonerade kring att mekanikkonstruktören inte är medveten om 

ILS-ingenjörerna kan nyttjas som en resurs. Mekanikkonstruktör 3, 4 och 5 menade att det är 

projektledarens uppgift och det vanligtvis är dit mekanikkonstruktören vänder sig med sådana 

frågor kring bland annat ILS-perspektivet.  

Mekanikkonstruktör 2 beskrev att mekanikkonstruktören själv får vara proaktiv för att få 

kontakt med ILS-ingenjören men att det eventuellt finns information kring gränssnittet att ta 

del av, men inte i stor utsträckning.  

Mekanikkonstruktör 1 och 6 beskrev att inlärning i det konfigurerade arbetssättet sker via 

seminarier och att rutiner återfinns på intern wiki-sida. Mekanikkonstruktör 2, 3 och 6 

beskrev att det finns mycket information för inlärning i arbetssättet. Mekanikkonstruktör 2 

och 6:  

 

Respondenten beskriver att när man börjar/är nyanställd så får man gå olika utbildningar för att ta 

del av organisationens olika delar (ex, produktion, analys, ILS) gör. Detta leder till mycket 

“korvstoppning ”under introduktionsveckorna. Detta gör att inte allt “fastnar” [intervju: 

Mekanikkonstruktör 2].  

 

Respondenten förtydligar att om man följer den här processen (för hur Mekanik ska arbeta) i GMS 

så blir det väldigt bra, men att många upplever att GMS är krånglig att hitta i [intervju: 

Mekanikkonstruktör 6].  

 

Mekanikkonstruktör 3 beskrev istället att mängden information kring utbildningsmaterial är 

något positivt, men att den praktiska inskolningen i arbetssättet har skett enligt:  

 

”Learn by doing” [intervju: Mekanikkonstruktör 3].  

 

Mekanikkonstruktör 4 och 5 resonerade kring att insikt i ILS-arbete och möjlighet att ta 

ansvar för livscykelperspektivet är något som erhålls efter hand eller när behov dyker upp. 

Mekanikkonstruktör 5 beskrev: 

  

Respondenten förlitar sig till att ILS-ingenjörerna meddelar Mekanik när det finns aspekter som 

man ska ta hänsyn till [intervju: Mekanikkonstruktör 5]. 

 

Det är också viktigt att skaffa sig höjd som konstruktör så att man kan vara öppen för förändringar 

[intervju: Mekanikkonstruktör 5]. 



 

Rev 03, 2019-07-27 J Korhonen, E Stensson  57 (82) 

 

Mekanikkonstruktör 5 upplevde inte att information kring rutiner eller hur gränssnittet ska 

hanteras var något som hade tagits del av och poängterade att det handlar mer om erfarenhet 

kring vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. 

Enligt mekanikkonstruktör 4 erhölls ingen inskolning för att förstå hur ILS-ingenjören kan 

betraktas som en resurs för mekanikkonstruktören och att inskolning av rutiner och arbetssätt 

sker enligt: 

 

”tar man som det kommer” [intervju: Mekanikkonstruktör 4]. 

 

4.2.3 Nuvarande arbetssätt: Fokus på samarbete 

Mekanikkonstruktör 1 och 5 ansåg att samarbetet fungerar lika bra som tidigare. 

Mekanikkonstruktör 1 beskrev:  

 

Respondenten anser att arbetssättet mellan disciplinerna fungerar bra som det är nu, man pratar 

med varandra. Det är bra om man (alla inblandade personer) är med från början så man vet vilka 

det är. Respondenten anser att det har varit så i det projektet som denne arbetat i (projekt A) 

[Intervju: Mekanikkonstruktör 1].  

 

Vid intervjutillfället arbetade Mekanikkonstruktör 5 i ett projekt med tre medlemmar och 

menade att få projektmedlemmar var anledningen till att samarbetet fungerade bra. 

Mekanikkonstruktör 3 resonerade kring följden av att det istället är många projektmedlemmar 

som är lokaliserade på olika platser. Mekanikkonstruktör 3 beskriver:  

 

Respondenten anser att man bör anpassa kommunikationsvägar eller arbetssätt efter projektets 

omfattning/storlek [intervju: Mekanikkonstruktör 3].  
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Mekanikkonstruktör 2 resonerade på liknande sätt som Mekanikkonstruktör 3 men ansåg att 

det har blivit bättre än tidigare. Mekanikkonstruktör 2 önskade däremot att fler gemensamma 

möten genomförs för att få bättre insyn i ILS-arbetet. Mekanikkonstruktör 6 diskuterade på 

liknande sätt och beskrev att mekanikkonstruktörer får inblick i ILS-arbetet vid avstämningar 

under gemensamma möten:  

 

Respondenten beskriver att det är viktigt att rätt personer är med från början vid uppstartsmöte. 

Detta kan vara svårt i långa projekt då resurser byts ut under projektets gång [intervju: 

Mekanikkonstruktör 6].  

 

4.2.4 Förbättringsbehov: Fokus på checklista 

Under samtliga intervjuer diskuterades förbättringsbehov och förbättringsförslag. Ett 

förbättringsförslag som respondenterna intervjuades om var checklistor till 

mekanikkonstruktören, för stöttning vid informationsutbytet med ILS-ingenjören.  

Mekanikkonstruktör 1 och 4 ansåg att utbytbara komponenter är relevanta check-punkter:  

 

Men en punkt för att få med detta kan vara att om man har tänkt på ex, att det är lätt att komma åt 

mm [intervju: Mekanikkonstruktör 1].  

 

Respondenten beskriver att i en checklista bör det finnas punkter om att man bör ha sett över alla 

ingående detaljer som ska vara med och märka ut vilka detaljer som exempelvis ska vara 

utbytbara. Då vet man som konstruktör att man bör ta kontakt med ILS.ILS borde i sin tur ha 

motsvarande punkter till konstruktörerna som säger: “tänk på det här och tänk det här”. 

Respondenten tror att ILS har många aspekter som de skulle önska att konstruktörerna tänkte på, 

sakerna borde de “specas” upp [intervju: Mekanikkonstruktör 4].  

 

Mekanikkonstruktör 2 ansåg att check-punkter som ger bättre förståelse för ILS-arbetet skulle 

vara bra, exempelvis gällande kravställning för att förstå ILS-kraven, då följer att 

mekanikkonstruktören får ett bättre helhetsperspektiv i det vardagliga arbete (något som 

ansågs saknas idag).  
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Mekanikkonstruktör 1 och 5 ansåg att det hör till sunt förnuft att ta hänsyn till ILS-

perspektivet men att den typen av hänsynstagande är svår att pricka av i en checklista, 

Mekanikkonstruktör 6 resonerade på liknande sätt kring de nuvarande checklistorna vid 

exempelvis CDR och PDR: 

 

Respondenten fortsätter och beskriver att CDR och PDR har tydliga checklistor, men att de kanske 

inte är optimala alla gånger. De är inte så flexibla. Det här blir en nackdel eftersom att varje 

projekt till viss del är unikt och nytt [intervju: Mekanikkonstruktör 6].  

 

Mekanikkonstruktör 5 poängterade att detta kan bero på att ILS-krav vanligtvis ändras under 

processens gång, och att checklistan då förlorar sin funktion. Däremot lyfte 

Mekanikkonstruktör 5 fram att en eventuell check-punkt kan vara att uppmärksamma att 

kraven ändras under projektets gång. 

De förbättringsbehov som framkom under intervjuerna med Mekanikkonstruktörerna berörde 

bland annat konstruktionsgranskning. Exempelvis önskade Mekanikkonstruktör 4 att 

mekanikkonstruktören får sitt arbete granskat av ILS-ingenjören, Mekanikkonstruktör 4 

beskrev:  

 

En önskvärd lösning skulle vara att någon annan granskar det som konstruktören gjort (ex vid 

PDR-stadie) ur ett ILS-perspektiv. Då kan förändringar genomföras i tidigt skede och ILS-

ingenjören kan följa utvecklingen av konstruktionen. Mekanikkonstruktör 4 beskriver att ett 

drömscenario skulle vara att: ILS kommer in tidigt i projektet och granskar konstruktionen, så att 

det inte kommer några överraskningar senare [intervju: Mekanikkonstruktör 4]. 

 

Mekanikkonstruktör 5 resonerade på liknande sätt och poängterade vikten av att få 

återkoppling på konstruktionen innan arbete på detaljnivå för att inte riskera bortkastad tid. 

Mekanikkonstruktör 4 ansåg även att överlämning av arbete till ILS bör ske i form av en 

överlappning.  

Mekanikkonstruktör 6 önskade, som Mekanikkonstruktör 4 att mekanikkonstruktör kan få 

bättre insikt i ILS-arbetet men diskuterade istället kring att skapa en mer personlig relation: 

 

Det måste vara enklare att ta kontakt med varandra. Man behöver ha in ILS tidigt i projektet så att 

man får ett ansikte på dem och får reda på vad de faktiskt jobbar med, beskriver respondenten. Det 

är inte helt självklart vad de arbetar med när man kommer in som ny [intervju: 

mekanikkonstruktör 6].  
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Mekanikkonstruktör 3 ansåg sig inte veta vilka som är ILS-ingenjörer: 

 

Respondenten beskriver sig inte ha koll på vilka personer som är ILS-ingenjörer är (har inget 

ansikte på dem) [intervju: Mekanikkonstruktör 3].  

 

Mekanikkonstruktör 1 och 5 pekade på personlig kontakt mellan projektmedlemmarna som en 

framgångsfaktor med avseende på tätt samarbete mellan disciplinerna. Mekanikkonstruktör 6 

diskuterade även kring vikten av att veta vad som ingår i respektive roll, i form av exempelvis 

ansvar och arbetsuppgifter, för att få bättre förståelse för varandra:  

 

Respondenten beskriver också att det finns planer på att beskriva varje avdelning och vilka roller 

som finns på den interna wiki-sidan. Respondenten tror att det kan förtydliga mycket för 

medarbetarna [intervju: Mekanikkonstruktör 6].  

 

4.3 Sammanställning av Systemingenjör och Konsult 

4.3.1 Nuvarande arbetssätt: Fokus på informationsutbyte 

Konsulten beskrev arbetet på SBD i stora drag utförs i 3DExperience, som utgör ett 

sammanlänkat system, med samma grunddata, för de olika disciplinerna. Vidare beskrev 

konsulten att Mekanik-avdelningen startar upp det som kallas för konfigurerat arbetssätt. 

Konsulten beskrev att det varierar när ILS-ingenjören får tillgång till konstruktionsdata:  

 

Examensarbetare 1 frågar om när i utvecklingsprocessen under ett projekt som ILS kommer in 

som resurs. Svaret blir att det beror på projekt, och om inte en ILS-resurs har lagts in i projektet 

från början så finns inte ILS-ingenjörer med från start. Det ska däremot vara resurssatt från början 

och det brukar fungera när det är personer med erfarenhet, och som värnar om parallellt arbetssätt, 

som resurssätter projektet, beskriver respondenten. Respondenten fortsätter och beskriver att: “om 

det är en person som jobbar enligt good enough kan man då kanske anse att det är onödigt att 

lägga in en ILS-resurs, då tar det bara tid”. Om det beror på ekonomi eller inställning kan funderas 

över, säger respondenten [intervju: Del 3 Konsult].  

 

Både Konsulten och Systemingenjören ansåg att checklistor kan användas som stöd för att 

förbättra kommunikation och informationsutbyte mellan disciplinerna. På SBD finns en 

generisk checklista: “ILS-constraints on design”. 
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Konsulten, som har erfarenhet av arbete på Scania, reflekterade kring kultur- och 

företagsskillnader mellan Scania och SBD. Det fanns mer gater, mer uppföljning och mer 

checkar på Scania. Konsulten diskuterade kring att det är mer “fritt” på Saab och att det inte 

är samma typ av uppföljning på exempelvis check-punkter:  

 

Respondenten svarar: “den stora skillnaden mellan Scania och SBD är att på Scania så finns det 

alltid någon som har en roll där det ingår att se till så att checklistan efterlevs”. Där har man 

uppföljningsmöten och stämmer av vad man har gjort beskriver respondenten. Det här menar 

konsulten kan vara bristande hos Saab med avseende på framgångsrikt informationsutbyte mellan 

discipliner. [intervju: Del 3 Konsult] 

 

Även Systemingenjören refererade till erfarenheter från tidigare arbetsplats. Systemingenjören 

förespråkade användning av checklistor, främst såsom de användes på tidigare arbetsplats. 

Systemingenjören beskrev att checklistorna kompletterades med återkommande veckomöten 

med CAD-genomgångar, det medförde att ILS fysiskt var involverad under hela 

konceptfasen:  

 

“Du fick hela tiden en check på efterfrågan”, med detta arbetssätt beskriver respondenten. Det gav 

en bra iteration, och tydlig input-output under processen. Det är detta som kallas 

handskakningsförfarande, berättar respondenten [intervju: Del 1 Systemingenjör]. 

 

Systemingenjören ansåg att det var lyckosamt att komplettera checklistor med veckomöten, 

eftersom att all information inte kan ”checklistifieras”. Det öppnade även upp för samarbete, 

berättade Systemingenjören:  

 

Respondenten menar vidare på att detta ledde till att ILS:arna blev experter som man tillfrågade, 

de hade mycket information utifrån [intervju: Del 1 Systemingenjör] 

 

4.3.2 Nuvarande arbetssätt: Fokus på ansvar 

Konsulten ansåg att mekanikkonstruktören inte känner ansvar för ILS-perspektivet och att det 

kan bero på olika saker: 

 

Respondenten anser att konstruktören känner mest ansvar för den egna rollen. Det kan dels bero på 

att konstruktören själv inte riktigt vet vad som ingår i rollen men även för att gater inte 

kontrolleras så noga, då är det inte så tydligt vad som efterfrågas [intervju: Konsult Del 3]. 
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Konsulten ansåg att det är viktigt att lära känna varandra och förstå varandras behov för att 

etablera ett gemensamt ansvar för helheten. Med en checklista som stöttar informationsutbyte 

kan förståelsen för den andra disciplinens behov öka. Systemingenjören resonerade på 

liknande sätt kring ansvarsperspektivet, med check-punkter som stöttar informationsutbytet 

mellan disciplinerna:  

 

“jag ska leverera ett förslag, de granskar, då finns kopplingen; jag ska leverera ett förslag, de 

granskar av” [intervju: Del 1 Systemingenjör].  

 

Systemingenjören menade att en checklista med handskakningsförfarande kan göra att check-

punkter “säkras”:  

 

Respondenten pratar om innehåller i checklistan: “Ofta har man en checkpunkt där man tänker, det 

här är inte viktigt för mig, jag skiter i det och det är inte intressant för mig, men det finns någon 

annan som efterfrågar det så jag måste göra det”. Detta gör det hela tydligare [intervju: Del 2 

Systemingenjör]. 

 

Systemingenjören ansåg att mekanikkonstruktören har ansvar, även för ILS-perspektivet. 

Systemingenjören jämförde ILS-ansvaret med mekanikkonstruktörens ansvar för att 

konstruera smart utifrån kostnadsperspektiv, på samma sätt föreligger ett ansvar att konstruera 

smart utifrån ILS-perspektiv:  

 

Respondenten kommer tillbaka till checklistor och pekar på att samspelet ska finnas i checklistan. 

Respondenten förklarar vidare att ansvaret som konstruktören har för ILS-perspektivet blir på 

samma sätt som ansvaret som konstruktören har för kostnaden “ritar man korkat så blir det dyrt” 

[intervju: Del 1 Systemingenjör].  

 

Systemingenjören underströk även att det är upp till ILS att förse mekanikkonstruktören med 

inputs och att samspelet kan stöttas med en checklista.  

4.3.3 Nuvarande arbetssätt: Fokus på samarbete 

Konsulten ansåg att samarbetet mellan disciplinerna fungerar bättre idag än tidigare eftersom 

att dagens system möjliggör för direkt kommunikation, tillskillnad från den traditionella 

mailkontakten.  
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Systemingenjören pekade på vikten av checklistor och tydliga processer för att underlätta 

samarbetet i ett stort företag, med medarbetare som är lokaliserade på olika platser. Konsulten 

resonerade på liknande sätt:  

 

Respondenten beskriver att det kan upplevas som ett hinder, för att ta kontakt, om man inte vet 

vem “personen bakom rollen” är. Respondenten understryker att man tidigt i processen bör ha 

möten där man träffar och lär känna varandra för att samarbetet och kommunikationen ska fungera 

bra senare [intervju: Del 3 Konsult].  

 

“Genom att träffas tidigt och få utbyte och kommunikation så bygger man upp sin egen 

kunskapsbank och då sker det automatiskt utan att man tänker på det tror jag”, beskriver 

respondenten när man diskuterar hur man ska få alla att ta gemensamt ansvar för helheten 

[intervju: Del 3 Konsult]. 

 

4.3.4 Förbättringsbehov: Fokus på checklista 

Systemingenjören ansåg att checklistor behövs under hela konstruktionsprocessen men att de 

är otydliga på SBD:  

 

Respondenten svarar: ”Jag tycker att dom alltid behövs, däremot är dom för flummiga på Saab”. 

Respondenten fortsätter: “Det står inte vad jag förväntas ge för output när jag exekverar 

processen” [intervju: Del 1 Systemingenjör]. 

 

Konsulten beskrev ett liknande resonemang:  

 

Respondenten svarar: ”Så fort som ILS eller någon annan förutom konstruktören egentligen som 

sitter och filar på sin artikel så fort nån annan är med och tittar på grejerna behövs någon form av 

checklista”. Detta för att säkerställa att man har tittat på samma saker. All tänkbar granskning 

berörs [intervju: Del 3 Konsult]. 
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Både Konsulten och Systemingenjören resonerade kring innehållet i en checklista, Konsulten 

beskrev:  

 

Respondenten kommer in på innehållet i checklistan, och beskriver att checklistan kan innehålla 

själva kravet eller så kan checklistan innehålla att man ska säkerställa kravet, så checklistan kan 

göras på väldigt många olika sätt. Respondenten tror att det andra sättet ovan kan vara det sättet 

för att starta en dialog och en diskussion [intervju: Del 3 Konsult].  

 

Systemingenjören diskuterade på liknande sätt: 

  

Respondenten frågar Handledare 1: “Jag vet inte hur det funkar, tar ni modellerna direkt här på 

Saab och skapar exploded views för att visa hur man skruvar och sätter ihop saker eller hur går det 

till?” Handledare 1 svarar: “Illustratörerna har traditionellt sett bett konstruktörerna om sådana.”, 

respondenten flikar in: “och där har vi en checkpunkt, be om-skicka” [intervju: Del 1 

Systemingenjör]. 

 

Det här resonemanget kan även öppna upp för en dialog och diskussion, som Konsulten 

menade på.  

Konsulten nämnde även att innehållet i checklistan kan ”tvinga” samtliga discipliner till att 

tidigt involveras i varandras arbete:  

 

Respondenten säger: “Om jag skulle göra checklistan skulle jag göra den på sånt sätt så att jag såg 

till så att det redan tidigt fanns frågor eller checkboxar eller någonting för alla roller.” 

Respondenten menar på att det skulle tvinga alla roller att vara med så tidigt som möjligt [intervju: 

Del 3 Konsult].  

 

Konsulten poängterade att det kan bli en suboptimering att utforma en checklista som endast 

omfattar gränssnittet mellan Mekanik och ILS, det ansågs bättre att inkludera samtliga 

discipliner. Under intervjun med Konsulten diskuterades det kring att checklistan även 

kan ”tvinga” mekanikkonstruktören att ta hjälp från ILS-ingenjören:  

 

“om man tvingar konstruktören att ta ansvar för ILS-frågorna så blir det automatiskt så att 

konstruktören blir tvungen att ta hjälp när det är något som är komplicerat”, lägger Handledare 1 

till [intervju: Del 3 Konsult]. 
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Systemingenjören ansåg att en checklista kan användas som underlag för att exempelvis visa 

hur en aktivitet vanligtvis genomförs:  

 

Respondenten anser att man måste klarlägga processerna och förtydliga vad man förväntas att 

göra. “Folk klagar väldigt mycket på GMS (Global Management System), och jag håller med, för 

det står ju inte vad jag förväntas leverera”, respondenten fortsätter och kommer fram till att 

checklistan är bra för att den kan beskriva hur man brukar göra. Respondenten berättar att det som 

står i GMS blir väldigt generellt och att det blir svårt för exempelvis konstruktören att veta mer 

specifikt vad man förväntas göra. “Checklistan kan vara basen för att klargöra processen, vad 

förväntas jag att leverera”, beskriver respondenten [intervju: Del 1 Systemingenjör]. 

 

Konsulten beskrev att det som efterfrågas av en aktivitet ska anges i GMS men ansåg, att 

GMS är svår att orientera i och upplevs krånglig. För att få checklistan relevant för alla 

projekt ansåg Systemingenjören att en del av processen bör vara att tailorisera checklistan.  

Utformandet av checklistan resonerade Systemingenjören och Konsulten olika kring. 

Systemingenjören visade en Excel-checklista som förslag:  

 

Respondenten pekar i checklistan: ”Vi har lagt till ytterligare en rad här, vem är ansvarig för 

detta”, en rad som är viktig enligt respondenten [intervju: Del 2 Systemingenjör].  

 

Respondenten visar med det gamla exemplet hur lite som faktiskt står i den “vanliga” checklistan 

och menar på att det i princip bara är “draft-release”. Det som respondenten har gjort i sitt exempel 

är att även fylla på vad man ska göra vid “checkpunkt x”. Respondenten understryker att det inte 

står vid checkpunkterna vad det är för output som ska genereras, något som respondenten menar 

på saknas eftersom att man då inte vet när en checkpunkt är avklarad. “Därför skulle jag älska att 

ha en underliggande checklista…vad som levereras borde vara generiskt för företagets alla 

processer”, säger respondenten. Det lyfts fram att checklistan som visas är den som man har på 

system-sidan [intervju: Del 2 Systemingenjör].  

 

Konsulten ansåg att en Excel-checklista är svår att förstå och därför riskerar att förlora sin 

funktion. 
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4.4 Sammanställning av ILS-ingenjör 6 (Aeronautics) 

4.4.1 Nuvarande arbetssätt: Fokus på parallellt arbetssätt 

ILS-ingenjör 6 beskrev att det integrerade arbetssättet har varit verksamt i ett tiotal år på 

Aeronautics och att en del grupper fortfarande är ovana vid det sättet att arbeta. Införandet av 

det parallella arbetssättet infördes för att det insågs att det inte är hållbart att först konstruera 

färdigt innan överlämning och granskning till ILS sker. Innan förändringen av arbetssättet 

kunde det bli dyrt när sena ändringar genomfördes. För att genomföra förändringen krävdes 

det att de som satt högt upp i teknikorganisationen förstod vikten av parallellt arbete för att 

kunna stänga kundkraven. 

ILS-ingenjör 6 sitter, vid intervjutillfället, med i en granskningspanel och har som 

huvudsaklig uppgift att övervaka och genomföra granskningar vid exempelvis PDR och CDR, 

som är formella möten där både konstruktörer och ILS-ingenjörer närvarar. Mellan de 

formella granskningsmötena kan informella DMU-möten (Digital Mock-up) ske vid behov, 

där sitter projektmedlemmar tillsammans och betraktar 3D-modellen och diskuterar vad som 

har gjorts. 

ILS-ingenjör beskrev att de olika systemgrupperna på Aeronautics själva ansvarar för sin egen 

underhållsmässighet och att de arbetar tillsammans med mekanikkonstruktörerna som 

designar hur apparaterna ska sitta på plats.  

ILS-ingenjör 6 beskrev att det kan vara många personer som arbetar i projekten och att det 

ibland kan vara svårt att vara lokaliserad på gemensam plats. Systemgruppen skriver en 

kravspecifikation med bland annat underhållsmässighetskrav för att förtydliga hur apparaterna 

ska installeras på flygplanet. ILS-ingenjör 6 beskrev underhållsmässighetskraven:  

 

Exempel på sådana krav är “Den här apparaten ska gå att byta på en viss tid”, “Den här 

anslutningen ska man kunna komma åt vid klargöring av flygplan” och “Den här apparaten får inte 

sitta i ett apparatrum som blir varmare än si och så”. Dessa kravdokument kallas för Interface 

Control Document (ICD) [ILS-ingenjör 6].  

 

4.4.2 Nuvarande arbetssätt: Fokus på informationsutbyte 

ILS-ingenjör beskrev att informationsutbytet mellan disciplinerna sker vid formella och 

informella möten. Främst sker informationsutbytet under avstämningar på informella DMU-

möten, vid formella möten bör disciplinerna vara överens. ILS-ingenjör 6 beskrev vidare att 

avvikelser ska upptäckas senast vid PDR, innan konstruktionen är färdig.  

Informationsutbyte sker även med leverantören, främst sker en dialog mellan leverantören och 

mekanikkonstruktören. Systemet övervakas samtidigt av ILS. 
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ILS-ingenjör 6 beskrev även ett flertal samtal med mekanikkonstruktörer som önskade att få 

inputs med ILS-perspektiv till konstruktionsarbetet.  

4.4.3 Nuvarande arbetssätt: Fokus på samarbete 

ILS-ingenjör 6 beskrev att Aeronautics har arbetat i närmare tio år med att etablera ett 

arbetssätt där alla förstår att ILS-kraven är av samma vikt som andra krav på konstruktionen. 

ILS-ingenjör 6 underströk att det är omfattande information som rör ILS-kraven och som 

samtliga bör känna till. Mekanikkonstruktörer som kommer in sent i projekt får inte alltid 

möjlighet att ta till sig informationen kring ILS-kraven. Liknande problematik uppstår vid hög 

personalomsättning. ILS-ingenjör 6 beskrev att införandet av parallellt arbete och samarbete 

fungerar bra men att det påverkas av hur många personer som är inblandade.  

ILS-ingenjör 6 har vid ett flertal tillfällen behövt upprepa vikten av ILS-aspekten. Efter att 

ILS-ingenjör 6, vid de tillfällen, har redogjort för ILS-aspekten upplevs 

mekanikkonstruktörerna ha förstått innebörden. ILS-ingenjör 6 menade att när 

mekanikkonstruktörerna själva önskar att få inputs på konstruktionsarbetet har vikten av ILS-

kraven etablerats. 

4.4.4 Nuvarande arbetssätt: Fokus på granskning av konstruktion 

ILS-ingenjör 6 beskrev att vid en konstruktionsgranskning kallar mekanikkonstruktörerna 

personer från olika discipliner till ett granskningsmöte. Vid granskningsmötet visas CAD-

modellen upp på en skärm tillsammans med en PowerPoint som beskriver exempelvis vad 

som har gjorts och hur det har gått. Det finns instruktioner för hur granskningsmötet går till. 

Vid de formella granskningarna tas beslut och åtgärder delas ut.  

4.5 Analys och diskussion kring intervjumaterial 

I denna del har en analys och diskussion av det insamlade materialet genomförts från tre 

olika infallsvinklar, Ansvar, Samarbete och Förbättringsförslag från respondenterna. Då 

beskrivningar angående informationsutbyte ansågs bristande har detta resultat diskuterats i 

samband med de olika infallsvinklarna. I diskussionerna har materialet jämförts med den 

teori som tidigare presenterats och egna tolkningar har framförts. 

Kortfattat förekommer liknande förbättringsbehov från samtliga infallsvinklar och de 

lösningsförslag som presenterats från respondenterna är exempel på lösningar som kan 

användas för att uppfylla förbättringsbehoven. 

4.5.1 Ansvar  

Persson och Erikssons [14] resultat av intervjuer under examensarbete på Saab Training and 

Simultation visade bland annat att ansvarsfördelningen ibland upplevs otydlig. Det som 

upplevdes otydligt var vad som förväntas av medarbetare och att kommunikation därför 

kunde ”falla mellan stolarna”. På liknande sätt tolkades situationen på SBD. Det upplevdes 

föreligga delade meningar kring hur stort ansvar som förväntades av den egna rollen, men 

även vad som ansågs tillhöra den andra disciplinens ansvar på SBD. 
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ILS-ingenjör 1 beskrev att mekanikkonstruktören bör ansvara för helhetsperspektivet och att 

ILS-ingenjören ska finnas med som en stöttande resurs för mekanikkonstruktören. Samtidigt 

beskrev Mekanikkonstruktör 5 att mekanikkonstruktören förväntar sig att ILS-ingenjörerna 

meddelar Mekanik om någon särskild aspekt ska tas hänsyn till. Mekanikkonstruktör 1 ansåg 

att prio ett är, om möjligt, att få ihop konstruktionen och att ansvar för helhetsperspektivet är 

något sekundärt som kommer efter hand vartefter insikt i ILS-arbetet erhålls. 

Det lyftes fram under intervjun med ILS-ingenjör 3 att det upplevs variera huruvida 

mekanikkonstruktörer ställer sig inför helhetsansvaret. Några mekanikkonstruktörer ansågs 

enligt ILS-ingenjör 3 känna både intresse och ansvar för ILS-perspektivet medan andra 

fokuserade mer på konstruktionsarbetet, vilket även Mekanikkonstruktör 1 nämnde. 

Utöver att det upplevdes råda olika uppfattningar kring helhetsansvaret bör det också tilläggas 

att flertalet Mekanikkonstruktörer upplevdes vara ovetande om att, och hur, de kan nyttja ILS-

ingenjörer som en resurs. Mekanikkonstruktör 1 och 2 ansåg sig inte veta hur de ska nyttja 

ILS som en resurs, utan att det istället handlar om att konstruera med “sunt förnuft”. 

Mekanikkonstruktör 3, 4 och 5 menade på att det snarare hör till projektledarens uppgift att 

ansvara för ILS- och helhetsperspektivet. 

Systemingenjören ansåg, som många ILS-ingenjörer, att mekanikkonstruktören bör ansvara 

för ILS-perspektivet. Systemingenjören la även till att det är upp till ILS-ingenjören att förse 

mekanikkonstruktören med inputs. Konsulten antog att mekanikkonstruktören eventuellt inte 

känner ansvar för helhetsperspektivet, dels på grund av att mekanikkonstruktören inte 

införstådd med ansvaret för den egna rollen eller på grund av att gater inte kontrolleras noga 

och det ansågs vara otydligt vad som efterfrågas. Konsulten, som hade tidigare erfarenhet från 

Scania, ansåg att detta som bristande på SBD. 

Konsulten beskrev att genom att en roll kontrollerar att exempelvis check-punkter efterlevs. 

Systemingenjören resonerade på liknande sätt och ansåg att en checklista kan underlätta för 

samverkan mellan discipliner genom att: 

 

“jag ska leverera ett förslag, dem granskar, då finns kopplingen; jag ska leverera ett förslag, dem 

granskar av” [intervju: Del 1 Systemingenjör]. 

 

Samma typ av resonemang upplevdes förekomma under ILS-intervjuerna. ILS-ingenjörerna 

beskrev att, det i helhetsansvarsfrågan, ansågs viktigt att förstå varandras arbete mellan 

disciplinerna och att exempelvis leverabler bör förtydligas. ILS-ingenjör 3 påpekade att det 

handlar om att få tydliga leveranser av data och förväntningar, liksom ILS-ingenjör 2 som 

menade på att om alla ansvarar för att följa de processer som beskrivs så blir arbetet bättre i 

sin helhet. ILS-ingenjör 1 lyfte fram att det handlar om att ta ansvar från båda håll, att ILS-

ingenjören känner till mekanikkonstruktörens system på samma sätt som konstruktörerna bör 

känna till ILS- eller helhetsperspektivet. 
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Den här typen av resonemang kan kopplas till vikten av systemtänk inom en organisation. 

Deming lyfter fram systemförståelse som en väsentlig del i förbättringskunskap, för att nå 

framgång inom en organisation [5]. En annan del i Demings förbättringskunskap är psykologi, 

som leder in på intern kundtillfredsställelse. Både Konsulten, Systemingenjören och flertalet 

ILS-ingenjörer resonerade kring att leverabler och vad som efterfrågas bör förtydligas. Detta 

tolkas som att intern kundtillfredsställelse är något som skulle kunna etableras i högre 

utsträckning och att exempelvis överlämningar av information bör ske enligt: “the next 

process is our customer”, för att se till att nästa led får behoven uppfyllda [5]. Genom att 

arbeta på det här sättet kan även motivationen tänkas öka, enligt Kondos motivationsteori, där 

en viktig ingrediens i teorin är direkt återkoppling på prestationer. Genom att förtydliga 

leverabler och arbeta efter intern kundtillfredsställelse blir det enklare att återkoppla och 

granska.   

Enligt tidigare beskrivning tolkades det utifrån intervjuerna som att återkoppling och 

granskning till viss del behöver förbättras, något som Mekanikkonstruktör 4 och 5 speciellt 

påpekade under intervjuerna. Mekanikkonstruktör 4 beskrev att ett önskemål var att få 

konstruktionen granskad ur ILS-perspektiv i ett tidigt skede för att undvika senare ändringar 

och Mekanikkonstruktör 5 ansåg att återkoppling är viktigt innan konstruktionen börjar 

arbetas med på detaljnivå, för att undvika bortkastad tid för konstruktionsarbetet. Ett annat 

resonemang kring behov av återkoppling beskrevs av Persson och Eriksson [14] där de lyfte 

fram att det ansågs svårt att upptäcka när konstruktörerna gjorde en konstruktionsändring på 

Saab training and simulations. Detta tyder på att behov för återkoppling också är viktigt för 

övriga discipliner som berörs av konstruktionsarbetet.  

Det här leder diskussionen vidare till vikten av att förståelse för varandra för att på så sätt 

bemöta varandras behov. ILS-ingenjör 5 ledde ämnet in på detta, att vara en lagspelare och att 

delaktighet bör skapas för att få insikt i varandras arbete, och förstå varandra då blir det 

enklare att ta ett större ansvar och återkoppla. Kondo jämför arbetet i en organisation med 

lagsport, precis som ILS-ingenjör 5, där en motivationsfaktor är tydliga och gemensamma mål 

[5]. 

En förutsättning för att arbeta tillsammans som ett lag anses vara att känna till varandra och 

ha nära kontakt, något som till viss del upplevdes vara bristande på SBD enligt 

respondenterna under intervjuerna. 

Mekanikkonstruktör 3, 5 och 6 ansåg att det kan upplevas svårt att ta kontakt eller 

kommunicera med ILS-ingenjörerna och det kan kännas “långt” eller upplevas som en barriär 

att ta sig över, mellan disciplinerna. Persson och Eriksson [14] påpekade precis detta i sin 

studie på Saab Training and Simulation, där de beskrev att en del funktioner ibland isolerar 

sig och fokuserar till de egna uppgifterna.  

Mekanikkonstruktör 1, 2 och 3 ansåg vidare att mekanikkonstruktören inte har bra koll på 

ILS-arbetet eller, vilka som arbetar som ILS-ingenjörer. De upplevde inte att det finns mycket 

kontakt mellan disciplinerna. 
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ILS-ingenjör 3 diskuterade kring att det är viktigt att få ett ansikte på varandra tidigt i 

processen. Konsulten ansåg på samma sätt, att de som anställs bör lära känna varandra tidigt i 

processen för att underlätta för vidare kommunikation och att förstå varandras behov. 

Konsulten lyfte fram att det många gånger kan upplevas som ett hinder om den anställda inte 

vet vem “personen bakom rollen” är, även detta antyder att det är viktigt att få ett ansikte på 

varandra. Precis detta beskrev även Mekanikkonstruktör 6 som något viktigt för att förstå vad 

ILS gör, extra viktigt blir det för de som kommer in som nya. Att får en personlig kontakt var 

något som Mekanikkonstruktör 1 och 5 beskrev som framgångsfaktorer för samarbete mellan 

disciplinera. 

Några av huvudförutsättningarna för CE är sömlös kommunikation mellan stakeholders och 

viljan att samarbeta. För att uppnå detta lyfts det fram enligt [2], att kommunikationen inom 

en organisation i hög grad bör vara personlig och ske öga mot öga, för att exempelvis undvika 

missuppfattningar. Enligt ovanstående beskrivningar ansågs just detta till viss del vara 

bristande på SBD. Således saknas, i nuläget, viktiga huvudförutsättningar för att kunna lyckas 

med CE, dvs. uppnå syftet med metodikprojektet MBD ILS och systemsäkerhet. 

Systemingenjören reflekterade kring att skapa delaktighet och förstå varandras behov genom 

att jämföra med framgångsfaktorer på den förra arbetsplatsen och nämnde bland annat att 

checklistor ihop med återkommande veckomöten var något som användes, ILS-ingenjörerna 

blev experter att tillfråga, det gjorde att processen blev tydlig och att ILS fanns med fysiskt 

under hela konceptfasen. 

4.5.2 Samarbete 

Det fanns delade meningar om huruvida samarbetet var bättre eller sämre på grund av att 

respondenterna inte hade samma utgångspunkt att jämföra mot. Majoriteten av ILS-

ingenjörerna ansåg att samarbetet hade förbättrats. Detta kunde bero på att ILS-ingenjörerna 

känt det största behovet av att förbättra samarbetet då det stora metodik projektet var något 

som startades från ILS:s sidan. Både ILS-ingenjörerna och mekanikkonstruktörerna ansåg att 

det behövdes bättre kommunikation för att få ett bra samarbete. 

Många av respondenterna från ILS diskuterade kring att det saknades en förståelse för ILS-

perspektivet, vilket kunde vara en bakomliggande faktor som hämmade kommunikationen 

och därmed även samarbetet. 

ILS-ingenjör 5 hade erfarenhet av att en viktig del för ett fungerande samarbete mellan 

disciplinerna är mekanikkonstruktörens förståelse för hur produkten fungerar i verkligheten. 

Även ILS-ingenjör 1 och ILS-ingenjör 2 hade liknande resonemang kring 

mekanikkonstruktörens förståelse för kundperspektivet. Mekanikkonstruktör 6 lyfte fram att 

ILS-ingenjören har närkontakt med kunden och därför innehar information om 

kundperspektivet. Mekanikkonstruktör 6 ansåg därför att det finns ett behov av att inkludera 

ILS-ingenjören tidigt i utvecklingsprocessen för att få med kundperspektivet. I samma 

resonemang nämndes även att mekanikkonstruktörernas arbetssätt begränsade förmågan att 

bemöta kundens alla behov. Denna begränsning var något som inte nämndes under 

intervjuerna med ILS-ingenjörerna, vilket kan antyda att även ILS-ingenjörerna saknar en viss 

förståelse för mekanikkonstruktörernas arbetssätt. 



 

Rev 03, 2019-07-27 J Korhonen, E Stensson  71 (82) 

ILS-ingenjör 1, ILS-ingenjör 2 och ILS-ingenjör 3 diskuterade kring förståelse och kunskap 

om vad den andra disciplinen gör, det vill säga intradisciplinärt arbetssätt, “[...] ILS bör känna 

till konstruktörens ‘systemförståelse’ på samma sätt som konstruktörerna bör känna till 

helhetsperspektivet.” [4.1.2 Nuvarandearbetssätt: Ansvar, s. 46] 

Det tolkades, utifrån intervjuerna tillsammans med teorin, att mekanikkonstruktörens 

konstruktion är ILS-ingenjörens informationskälla och således en basfaktor för att ILS-

ingenjören ska kunna utföra sitt arbete. ILS-ingenjören måste förstå konstruktionen som 

medför att de får en viss förståelse för mekanikkonstruktörens arbete. Om ILS-ingenjörerna 

även skulle få en översikt över mekanikkonstruktörernas arbetssätt skulle ILS-ingenjören 

även kunna förstå de begränsningar som mekanikkonstruktörernas arbetssätt medför, till 

exempel begränsningen för kundperspektivet som nämns ovan. 

På samma sätt borde mekanikkonstruktören vara insatt i ILS-ingenjörens arbete och arbetssätt 

för att optimera samarbetet mellan disciplinerna, men här upplevdes en skillnad. ILS-

perspektivet tolkas inte som en basfaktor utan som en stödfaktor för att 

mekanikkonstruktörerna ska kunna konstruera en konstruktion. Den process som beskrivits 

under intervjuerna har utgått ifrån att konstruktionsprocessen leder arbetet framåt medan ILS-

ingenjörernas arbete kommer snett efter. Denna aspekt kan även medför att ILS-aspekten inte 

resoneras kring i första hand av mekanikkonstruktören som Mekanikkonstruktör 1 resonerade. 

ILS-processen är inte beskriven i GMS på grund av att den anpassas och skräddarsys för varje 

projekts behov, jämfört med mekanikkonstruktörernas process som finns beskriven i GMS. 

De aktiviteter som ILS-ingenjören utför fanns beskrivna i GMS var för sig i en ILS handbok. 

Saknaden av ILS-processen i GMS gjorde det svårt att förstå ILS-ingenjörens arbete och 

arbetssätt. 

Även ILS-ingenjör 5 resonerade kring att det kan vara svårt att få en personlig koppling till 

ILS-ingenjörens arbete och perspektiv på grund av att det inte något som naturligt reflekteras 

kring. När ILS-processen undersöktes till bakgrundsdelen (se 2.2.4 ILS) i början av projektet 

kom förståelsen först efter samtal med ILS-ingenjören som hade skapat processkartan (se 

Figur 6), utöver den information som erhölls från GMS. Trots att informationen från GMS 

kompletterades med processkartan, upplevdes ändå en viss oklarhet angående förståelsen för 

ILS-processen. 

Mekanikkonstruktörerna önskade att ILS-ingenjören skulle närvara tidigare i 

utvecklingsprocessen och fler gemensamma möten för att få en bättre insyn i ILS-

ingenjörernas arbete. Dessa önskningar tyder på att Mekanikkonstruktörerna är intresserade 

av att förstå ILS-ingenjörens arbete och arbetssätt, vilket var något som ILS-ingenjör 5 

resonerade kring. 

Några av mekanikkonstruktörerna nämnde att informationsutbytet och kommunikationen 

mellan disciplinerna skedde genom projektledaren. I stora och långa projekt är det vanligtvis 

många personer som är inblandade kan bytas ut vilket betyder att alla i projektgruppen inte 

var med från början. Många av respondenterna ansåg att känna till vem personen bakom 

rollen är och ha en personlig kontakt var viktigt för samarbetet. Bristen på den personliga 
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kontakten kan vara anledningen till att mekanikkonstruktören kontaktade projektledaren 

istället för ILS-ingenjören vid ILS-frågor på grund av att de eventuellt haft närmare kontakt. 

En del av respondenterna upplevde att det kändes “långt” mellan disciplinerna på grund av att 

delar av projektgruppen satt i en annan stad eller en annan korridor i samma hus. Den 

upplevda distansen mellan disciplinerna kan vara en faktor till att kommunikationen mellan 

disciplinerna upplevs bristande. Några av ILS-ingenjörerna diskuterade även kring att 

mängden information som fördelas per person var mycket stor. ILS-ingenjörerna ansåg att 

den stora mängden information medförde att gränssnittet inte prioriterades på grund av att de 

anställda hade fullt upp att bearbeta sin egna information i första hand. 

I GMS finns instruktioner, rutiner, processbeskrivningar och andra typer av dokument som de 

anställda kan använda som stöttning i sitt arbete. Det upplevdes däremot, under intervjuerna, 

att få respondenter nämnde GMS när de till exempel diskuterade kring nuvarande arbetssätt. 

De respondenter som diskuterade kring GMS upplevde GMS besvärlig eller för omfattande.  

Konsulten och systemingenjören beskrev att GMS upplevdes svårorienterad och att det var 

orsaken till att måna av de anställda inte använde GMS. Konsulten ansåg att den bristande 

användningen av GMS var ett problem på grund av att både processer och in-och utdata ska 

finnas beskrivet i GMS. Systemingenjören poängterade däremot att de processer som beskrivs 

i GMS, vid intervjutillfället, kan anses bristfälliga på grund av att de inte beskriver vad som 

ska levereras (utdata). De bristfälliga processbeskrivningarna ihop med den 

orienteringssvårigheterna kan vara en orsak till att få anställda använder informationen som 

finns i GMS. Mekanikkonstruktör 6 poängterade även att många anställda upplever att det är 

svårt att hitta i GMS. 

Mekanikkonstruktör 1 beskrev att inlärning i arbetet sker successivt. Mekanikkonstruktör 2 

beskrev att den stora mängden information kan leda till ”korvstoppning” och att en liten del 

av den informationen ”fastnar”. Mekanikkonstruktör 3 och 4 resonerade kring att inlärningen 

av arbetssättet och gränssnitten sker enligt: 

Learn by doing. [intervju: Mekanikkonstruktör 3] 

 

tar man som det kommer. [intervju: Mekanikkonstruktör 4] 

 

Definitionerna av arbetssätten upplevdes relativt generella som öppnade för individuell 

tolkning vilket kan försvåra samverkan mellan Mekanik och ILS. Tillämpning av CE 

kräver en god samverkan mellan funktioner [2] och regler och standarder nämns som en 

nyckelfaktor för ett integrerat arbete mellan konstruktions- och produktionsfunktionerna 

[6]. Konsulten diskuterade kring företagskultur och arbetssätt. Konsulten ansåg att både 

företagskulturen och arbetssättet var mer ”fritt” på SBD jämfört med Scania. Konsulten 

menade att den stora friheten hämmade möjligheterna för att följa upp leveranser mellan 

processer. En förutsättning för att arbeta med intern kundtillfredsställelse och ”the next 

process is our customer” anses vara tydligt beskrivna processer som följs av de 
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anställda. Om processerna bli tydliga blir det även enklare för de anställda att veta vad 

som efterfrågas. 

Faktorerna, kommunikationsproblem, kunskap av den andra disciplinen, geografiskt avstånd, 

tidsbrist och oklara specifikationer, som nämnts i denna analys och diskussion kan jämföras 

med barriärerna som försvårar integration mellan konstruktions- och produktionsfunktionerna 

[6]. Fastän barriärerna syftar till integrationen mellan konstruktions- och 

produktionsfunktionerna har samma typ av barriärer uppmärksammats mellan ILS och 

mekanik. 

4.5.3 Förbättringsförslag från respondenter  

Checklista 

Ett flertal ILS-ingenjörer ansåg att checkpunkter för mekanikkonstruktörerna kan hjälpa dem 

att konstruera utifrån ett ILS-perspektiv. Både ILS-ingenjör 3 och 4 ansåg att en checklista 

som innehöll leverabler (utdata) skulle ha hjälp dem som nyanställda med att veta vilken typ 

av data som de förväntades leverera. ILS-ingenjör 3 ansåg även att PDR och CDR är naturliga 

utvecklingssteg där checklistor kan nyttjas. Konstruktionsprocessen som beskrivs i GMS, har 

checklistor länkade till beslutspunkterna vid PDR, CDR och FAI [Bilaga G: SBD Wiki och 

GMS]. Dessa checklistor nämndes inte under intervjuerna med ILS-ingenjörerna från SBD 

(ILS-ingenjör 1-5). Mekanikkonstruktör 6 upplevde att checklistorna som finns vid PDR och 

CDR vid intervjutillfället var bristfälliga, något som även Systemingenjören diskuterade 

kring:  

Respondenten fortsätter och beskriver att CDR och PDR har tydliga checklistor, men att de kanske 

inte är optimala alla gånger. De är inte så flexibla. Det här blir en nackdel eftersom att varje 

projekt till viss del är unikt och nytt. [intervju: Mekanikkonstruktör 6] 

 

Respondenten svarar: ”Jag tycker att dom alltid behövs, däremot är dom för flummiga på Saab”. 

Respondenten fortsätter: “Det står inte vad jag förväntas ge för output när jag exekverar 

processen”. [intervju: Del 1 Systemingenjör] 

 

Mekanikkonstruktör 5 beskrev att en orsak till att checkpunkter för ILS-perspektivet är 

bristfälliga kan bero på att ILS-krav vanligtvis ändras under processens gång. Den stora 

sannolikheten för att ILS-krav ändras medför att checklistan snabbt kan bli ett “dött” 

dokument. Mekanikkonstruktör 5 menar att de checkpunkter som finns med i en checklista 

bör påminna om att ILS-kraven kan ändras istället. 
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ILS-ingenjör 5 ansåg att en punkt i en checklista vid granskningsmöten (PDR, CDR, FAI), 

borde vara att konstruktören ska redovisa vilka problem eller utmaningar som designen av 

konstruktionen medför. ILS-ingenjör 5 menar att checklistpunkten medför att det blir naturligt 

för mekanikkonstruktören att ta hjälp av ILS-ingenjören i sitt arbete. Även 

mekanikkonstruktör 4 diskuterade kring punkter som naturligt medför att ILS-ingenjören ses 

som en resurs. Mekanikkonstruktör 4 poängterade även det ska finnas en motsvarande 

checkpunkt på ILS-sidan: 

Respondenten beskriver att i en checklista bör det finnas punkter om att man bör ha sett över alla 

ingående detaljer som ska vara med och märka ut vilka detaljer som exempelvis ska vara 

utbytbara. Då vet man som konstruktör att man bör ta kontakt med ILS.ILS borde i sin tur ha 

motsvarande punkter till konstruktörerna som säger: “tänk på det här och tänk det här”. 

Respondenten tror att ILS har många aspekter som de skulle önska att konstruktörerna tänkte på, 

sakerna borde de “specas” upp. [intervju: Mekanikkonstruktör 4] 

 

Både ILS-ingenjör 3 och 4 ansåg att det skulle vara till hjälp att ha en checklista som 

nyanställd, som innehåller information om vad som förväntas levereras av en ILS-ingenjör 

som tidigare nämnt. Mekanikkonstruktör 2 ansåg att checkpunkter som ger bättre förståelse 

för ILS-perspektivet skulle vara bra för att få ett bättre helhetsperspektiv.   

Konsulten ansåg att checkpunkterna ska leda till att krav säkerställs och dialoger och 

diskussioner skapas. Även systemingenjören resonerade kring vad checkpunkter ska 

medföra och gav ett exempel på en typ av checkpunkt: ” […] be om-skicka” [Intervju: 

Del 1 Systemingenjör]. Systemingenjören menade att den typen av checkpunkter öppnar 

upp för dialog och diskussion. Generellt ansåg systemingenjören att processerna på 

SBD är för flummiga men att en checklista kan användas som en bas för att förtydliga 

processerna och vad som ska levereras. 

Enligt respondenternas beskrivningar angående checklistor ansågs inte en checklista 

vara lösningen för ett bättre samarbete mellan disciplinerna. Checklistan ansågs kunna 

användas som ett stöd för användaren att resonera från ett olika perspektiv. Andersson 

[12] lyfte fram ett liknande resonemang i sin studie på Scania där en av respondenterna 

pekade på att framgången inte ligger i själva checklistan, utan i det innovativa 

tänkandet.  

Konsulten ansåg även att en checklista bör involvera alla discipliner så tidigt som möjligt för 

att samtliga discipliner ska känna sig involverade och viktiga. 

“Life support cost” 

ILS-ingenjör 5 resonerade kring att en ”life support cost” skulle tvinga 

mekanikkonstruktörerna att ta hjälp av ILS-ingenjörerna och därmed skapa ett tätare 

samarbete med överlappning och ett mer naturligt ansvarstagande. ILS-ingenjör 5 

resonerande kring att en ”Life support cost” kan skapa ett intresse hos 

mekanikkonstruktörerna för att få en insikt i vad kunden efterfrågar. ILS-ingenjör 5 menar att 

en ”life support cost” kan leda till att båda disciplinerna känner tillfredsställelse när 
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konstruktionen fungerar ute i fält och att  båda disciplinerna får ett gemensamt mål, kunden. 

En följd av ”life support cost” antas vara att ”flummiga” checkpunkter elimineras. 

DMU-möten och workshops 

ILS-ingenjör 6 berättade om informella DMU-möten som användes på Aeronautics mellan de 

formella granskningspunkterna (PDR, CDR, FAI). Dessa möten uppfattades användas vid 

behov när något behövdes diskuteras angående 3D-modellen. Skillnaden mellan dessa 

granskningsmöten och de formella var att DMU-mötena kunde fokusera på delkonstruktioner 

medan de formella granskningsmötena behandlade hela 3D-modellen. De fördelar som sågs 

med DMU-möten, utifrån ILS-ingenjör 6:s beskrivning, var att de öppnade för dialoger där 

disciplinerna kunde diskutera och ta beslut tillsammans för att undvika synpunkter och 

ändringar efter att det första granskningsmötet genomförts. DMU-möten skulle ge 

mekanikkonstruktörerna möjlighet att få den feedback som många efterfrågat under 

intervjuerna. DMU-möten skulle även kunna skapa en typ av överlappning mellan 

disciplinerna med ett tätare samarbete för att minska sannolikheten att information ”faller 

mellan stolarna” och förtydliga ansvarsfördelningen. En överlappning skulle även kunna 

innebära att disciplinerna blir mer involverade i varandras arbeten och därmed öka insikten 

och förståelsen för de beslut och arbete som genomförs. Detta var något som många 

respondenter efterfrågade som tidigare nämnt. 

Den beskrivning av DMU-möten som ILS-ingenjör 6 framförde liknar beskrivningen och 

konceptet med workshops som ILS-ingenjör 5 beskrev. Därför anses DMU-möten och 

workshops vara fördelaktiga för att de båda öppnar upp för diskussion och direkt återkoppling 

som ansågs som en viktig motivationsfaktor enligt Kondo [5]. 
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4.6 Slutgiltigt resultat 

Analysen  av sammanställningarna resulterade i  sex punkter som ansågs representera  det 

nuvarande informationsutbytet utifrån avsnitt 4.5 Analys och diskussion kring 

intervjumaterial . Utifrån analysen erhölls även tre förbättringsbehov, vilka ansågs 

genomsyra hela avsnitt 4.5 Analys och diskussion kring intervjumaterial som underliggande 

behov, men som även uttryckligen ansågs behövas enligt respondenterna själva. Nedan 

presenteras således det slutgiltiga resultatet. 

Representation av nuvarande informationsutbyte: 

• De kanaler som används för informationsutbyte är, mail, dokument, formella och 

informella möten. Dock upplevdes det inte som att det finns en tydlig beskrivning på 

hur informationsutbytet ska ske i gränssnittet.  

• Det tolkades som att informationsutbytet mellan disciplinerna många gånger sker via 

projektledaren 

• Det upplevdes svårt att ta kontakt med personer som den anställda inte har ett ansikte 

på och som inte hör till den egna disciplinen vilket försvårar för informationsutbytet. 

• Mekanikkonstruktörerna saknade feedback från ILS-ingenjören på konstruktionen 

• Det saknades en viss förståelse för den andra disciplinen med avseende på ansvar, 

arbete och arbetssätt och där av informationsutbyte. Särskilt upplevdes insikt i ILS-

arbetet saknas hos konstruktörerna. 

• Checklistor för konstruktören, som delvis kan beröra informationsutbytet, finns vid 

PDR, CDR och FAI. De ansågs däremot vara bristfälliga och inte tala om vad som 

efterfrågas. All typ av informationsutbyte eller informationsöverföring anses inte 

kunna översättas till en checklista. 

Identifierade förbättringsbehov: 

• Behov av återkoppling för att kunna genomföra ändringar på konstruktionen så tidigt 

som möjligt och få insikt i varandras arbete. 

• Behov av tydligare ansvarsfördelning. 

• Behov av förståelse för den andra disciplinen. 
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring examensarbetets validitet, möjliga felkällor och förslag till 

fortsatt arbete. 

5.1 Validitet 

I och med att examensarbetet utgjorde en kvalitativ undersökning anses resultatets validitet 

viktig att kommentera. 

Eftersom att det nuvarande arbetssättet undersöktes genom intervjuer som grund för att lyfta 

fram de anställdas åsikter samtidigt som examensarbetet avgränsats till ämnet 

informationsutbyte ansågs semistrukturerade intervjuer som en tillförlitlig metod. Samma typ 

av intervjuer användes vid liknande undersökningar där medarbetares perspektiv skulle 

framhävas (se avsnitt 2.4). 

För att öka förståelsen för intervjumaterialet inleddes examensarbetet med att skapa en 

grundläggande insikt i hur det nuvarande arbetet för disciplinerna definieras enligt företaget, 

som presenterades under avsnitt 2.2. Under avsnittet studerades främst dokumenterad 

information kring rutiner och processer på företaget för att få en överblick av den information 

som de anställda har tillgång till och för att examensarbetarna skulle få en egen uppfattning 

kring arbetssättet. Genom att en grundförståelse erhölls innan utformandet av 

intervjuguiderna, ansågs validiteten öka för de analyser och tolkningar som senare 

genomfördes. 

Olika typer av triangulering användes för att öka validiteten för examensarbetet. Vid 

insamling av information intervjuades flera personer för att få olika infallsvinklar kring 

problemet. Vid intervjuerna var alltid båda examensarbetarna närvarande för att senare kunna 

återge sin tolkning vid presentationen av intervjumaterialet. Samtliga intervjuer spelades in 

för att säkra insamlad data. Intervjuerna sammanfattades även löpande efter genomförandet av 

intervjuerna för att ha tillgång till så färsk data som möjligt från intervjutillfället. 

En stor mängd information erhölls från intervjuerna och presenteras därför som 

sammanfattningar (se bilaga C-F) med hjälp av Thick descriptions och trasmatta för att 

behålla intervjumaterialet i sitt sammanhang. Det material som presenterades i resultatet blev 

en sammanställning av data för de olika teman som undersökts med indelningen, ILS-

ingenjörer, Mekanikkonstruktörer, Systemingenjör och konsult, ILS-ingenjör från 

Aeronautics, (se avsnitt 4.1-4.4). Indelningen genomfördes för att data skulle bli mer lättläst 

men även för att återigen behållas respondenternas individualitet för ökad validitet. 

För att öka validiteten, med samma resonemang som ovan, tilläts även intervjumaterial att 

upprepas i sammanställningarna, det vill säga att om flera respondenter uttryckte liknande 

åsikter eller påståenden behölls ändå varje respondents uttryck. 

De diskussioner och slutsatser som presenteras i liknande arbeten (se avsnitt 2.4) liknar de 

diskussioner och slutsatser som presenteras i detta arbete, vilket stärker examensarbetets 

validitet. 
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De val som genomfördes för presentationen av intervjumaterialet (trasmatta och tematisering) 

valdes för att kunna behålla intervjuernas individualitet och behålla så mycket som möjligt av 

åsikterna i dessa sammanhang för att intervjumaterialet skulle anses tillförlitligt. De andra två 

presentationsmetoderna (kontrast och variation) bedömdes mindre tillförlitliga för 

examensarbetets syfte då kontrast förutsatte att intervjuguiderna innehöll samma frågor och 

variation generaliserade respondenternas åsikter. 

Det förhållningssätt som valdes mellan teori och empiri (induktion) ansågs mest aktuell som 

ett första steg då syftet med examensarbetet var att beskriva det nuvarande arbetssättet utifrån 

de anställdas åsikter, alltså skapa en teori från empiri. Induktion ansågs även mest aktuell för 

att kvalitativa intervjuer brukar använda detta förhållningssätt (se 2.5.5). 

5.2 Felkällor 

Då metodikprojektet startades på ILS initiativ kan introduktionen av examensarbetet ha varit 

delvis subjektiv, där problemet eventuellt kan ha beskrivits utifrån ILS synvinkel. Det fanns 

även en ide, från ILS, att checklistor skulle användas för att bemöta eventuella 

förbättringsbehov som dök upp, och är därför en del av området Förbättringsbehov i 

intervjuguiderna. Däremot visade det sig att checklistor inte ansågs vara en självklar lösning 

eller något som önskades av respondenterna. Författarna har därför frångått idéen med 

checklistor, i samråd med handledarna, i detta examensarbete. 

Respondenterna hade, vid intervjutillfället, erfarenhet  från olika storlekar och typer av 

projekt. Informationsutbytet kan variera mellan olika storlekar och typer av projekt, vilket inte 

togs hänsyn till i resultatet för examensarbetet. Detta är därför en relevant felkälla. 

En annan felkälla är att intervjuerna inte transkriberades. Det gör att intervjumaterialet som 

presenteras i Bilaga C-F är skrivet utifrån författarnas uppfattning av det inspelade 

intervjumaterialet. 

5.3 Fortsatt arbete 

Vid framtagning av lösningar för de förbättringsbehov som presenteras skulle en mer 

omfattande  omvärldsanalys behöva genomföras för att få ett bredare perspektiv och förståelse 

för behoven. Detta blir även viktigt för att i nästa del av metodikprojektet kunna anpassa och 

skräddarsy MBD-metodik och verktygsstöd. 

Under intervjuerna framkom det att projektledaren ofta fungerar som en länk mellan mekanik 

och ILS i större projekt. Därför skulle ett förslag på vidare arbete vara att intervjua 

projektledare för att få deras syn på informationsutbytet mellan disciplinerna. 

För vidare arbete skulle en annan intressant aspekt vara att undersöka olika typer och storlekar 

av projekt för att se hur informationsutbytet varierar. 
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6 Slutsatser 

Efter utförandet av examensarbetet kunde ett antal slutsatser formuleras. Nedan följer 

slutsatserna kring examensarbetets problem samt den valda metoden som användes under 

examensarbetet: 

• Syftet med examensarbetet var att presentera det nuvarande informationsutbytet och 

förbättringsbehov mellan disciplinerna Mekanik och ILS. Djupare underlag till detta 

presenteras i avsnitt 4 Resultat, med en sammanvägd analys som besvarar 

frågeställningarna i avsnitt 4.6 Slutgiltigt resultat. 

• Det informationsutbyte som identifierades ansågs bristfälligt i förhållande till CE då 

respondenterna vittnade om saknad av bestämmelser och/eller riktlinjer för vad som 

ska ske i gränssnittet och hur informationsutbytet ska ske mellan disciplinerna.  

• De förbättringsbehov som identifierades rörde behov av återkoppling, ansvarstagande 

och förståelse och insikt i varandras arbete, som behöver säkerställas för att kunna 

tillämpa CE. 

• I en kvalitativ undersökning finns ingen specifik metod för att säkerställa 

undersökningens validitet. Därför har uppbyggnaden av examensarbetet från start 

präglats av att i val och resonemang försöka säkerställa examensarbetets validitet, se 

avsnitt 5.1 Validitet. Examensarbetet anses vara tillförlitligt som en första ansats mot 

tillämpning av CE då examensarbetet utformats med bakgrundsinformation 

tillsammans med genomförande av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
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Bilaga A: MBD för ILS & Systemsäkerhet 

Vårt projekt att införa MBD för ILS & systemsäkerhet 

Huvudmålet med metodikprojekt MBD ILS & systemsäkerhet är att identifiera och införa 

effektivare metodik och verktygsstöd som nyttjar möjligheterna med Model Based Definition 

(MBD). MBD innebär att data görs tillgängligt på rätt plats vid rätt tid, t.ex. direkt i 3D-

modellen, och att dataflödet mellan roller och arbetsuppgifter blir sömlöst. När data blir 

tillgänglig tidigare under produktutvecklingsprocessen blir Concurrent Engineering möjligt, 

d.v.s. ILS- och systemsäkerhetsingenjörer kan börja jobba parallellt med konstruktörer och 

produktionsberedare, eller ännu tidigare. När ILS- och systemsäkerhetsarbetet blir mer 

integrerat med övriga utvecklingsenheter och produktionsavdelningen beräknas stora 

kostnadsbesparingar kunna göras på sikt. 

Våra visioner: 

• Att underlätta bra dialoger och samarbete mellan ILS-ingenjörer, 

systemsäkerhetsingenjörer, systemingenjörer, konstruktörer, produktionsberedare 

och andra yrkesroller genom visuella modeller och ett gemensamt språk. 

• Att ILS & Systemsäkerhet har tillgång till konfigurationsstyrda data så fort de finns 

och kan arbeta parallellt med konstruktörer och produktionsberedare i 3D-modellen. 

• Att alla data vi genererar vid analyser och simuleringar finns tillgängliga på rätt plats 

och går att återanvända enkelt. 

• Att vi har full spårbarhet på data och alltid kan se varifrån de kommer och för vilka 

versioner och varianter de gäller. 

• Att vi inte behöver skriva in samma data flera gånger någonstans, utan när masterdata 

uppdateras kopieras det till alla ställen där det används, och gamla värden sparas i 

historiken. 

• Att verktygsstöd för alla våra aktiviteter är heltäckande och erbjuder fullskalig 

integration för aktiviteter som har kopplingar till varandra. 

• Att vi kan testa förutsättningar för underhållsåtgärder i 3D-modellen. 

• Att våra nya processer och lathundar till aktuella system ska finnas lättillgängliga, 

t.ex. på ILS-wikin och i GMS. 

• Att vissa delmoment är automatiserade, t.ex. generering av illustrationer eller underlag 

till illustrationer. 

• Att vi enkelt kan leverera data och publikationer på de standardformat eller 

kundanpassade format vi skriver kontrakt på. 

• Att vi kan producera 3D-utbildning, 3D-instruktioner och instruktioner i Augmented 

Reality till våra kunder. 

Källa: E-post G Gelland 2019-02-19 
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Bilaga B: Intervjuguider 

Intervjuguide för ILS-ingenjörer, rev01 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och 

Mekanik.  

a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

b. Vilka dialoger har man? 

c. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

2. Känner konstruktören ansvar för ILS-perspektivet? 

3. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

4. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

5. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

6. När behöver ILS den första frysningen av 3D-modellen? 

7. Hur går det till när ILS ser att det behöver göras en ändring i konstruktionen? 

8. Vilka punkter behöver vara med i checklista som ska säkerställa att konstruktören 

tänker på ILS-perspektivet?  
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Intervjuguide för ILS-ingenjörer, rev02.1 

1. Nuvarande arbetssätt: Informationsutbyte 

a. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och 

Mekanik. 

b. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

c. Vilka dialoger har man? 

d. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

e. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

2. Nuvarande arbetssätt: Ansvar 

a. Upplever du att konstruktören känner ansvar för ILS-perspektivet? Varför? 

b. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

3. Nuvarande arbetssätt: Samarbete 

a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

c. När behöver ILS den första frysningen av 3D-modellen? 

d. Hur går det till när ILS ser att det behöver göras en ändring i konstruktionen? 

4. Förbättringsbehov: Checklista 

a. Vilka punkter behöver vara med i en checklista som ska säkerställa att 

konstruktören tänker på ILS-perspektivet? 
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Intervjuguide för ILS-ingenjörer och övriga anställda på SBD, rev02.2 

1. Nuvarande arbetssätt: Informationsutbyte 

a. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och 

Mekanik. 

b. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

c. Vilka dialoger har man? 

d. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

e. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

2. Nuvarande arbetssätt: Ansvar 

a. Upplever du att konstruktören känner ansvar för ILS-perspektivet? Varför? 

b. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

3. Nuvarande arbetssätt: Samarbete 

a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

4. Förbättringsbehov: Checklista 

a. Vilka punkter behöver vara med i en checklista som ska säkerställa att 

konstruktören tänker på ILS-perspektivet? 
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Intervjuguide för Mekanikkonstruktörer, rev01 

1. Nuvarande arbetssätt: Informationsutbyte 

a. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och 

Mekanik? 

b. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? Vilka dialoger har man? 

c. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

2. Nuvarande arbetssätt: Ansvar 

a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd 

information om hur man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, hur 

gränssnittet mot ILS hanteras etc? 

b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS-ingenjörerna som en resurs för att få med hela 

livscykelperspektivet? 

c. Hur gör ILS för att stötta/förse er konstruktörer med information och krav 

utifrån livscykelperspektivet? 

d. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska tex ett 

kundkrav på “mindre är 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att 

få det kravet efter två år... 

3. Nuvarande arbetssätt: Samarbete 

a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

4. Förbättringsbehov: Checklista  

a. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att 

hjälpa/underlätta dig att betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 
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Intervjuguide för ILS-ingenjör från Aeronautics, rev01 

Utformningen av intervjuguiden för Aeronautics resulterade med fyra teman, Parallella 

arbetssätt, Informationsöverföring under konstruktionsprocessen (mellan Mekanik och ILS), 

Samarbete mellan mekanik och ILS och Granskning av konstruktion, som syftade på det 

nuvarande arbetssättet: 

1. Nuvarande arbetssätt: Parallella arbetssätt 

a. Hur fungerar det parallella arbetssättet på Aeronautics, hur går det till? 

b. Vilka för-/nackdelar tycker du att parallellt arbetssätt medför? 

2. Nuvarande arbetssätt: Informationsöverföring under konstruktionsprocessen (mellan 

Mekanik och ILS) 

a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

b. Vilka dialoger har man? 

c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

3. Nuvarande arbetssätt: Samarbete mellan mekanik och ILS 

a. Hur ska man få båda discipliner att känna gemensamt ansvar för 

helhetsperspektivet? 

b. Hur kan man skapa en levande dialog mellan mekanik och ILS 

4. Nuvarande arbetssätt: Granskning av konstruktion 

a. Hur går det till vid en konstruktionsgranskning? 

b. När i konstruktionsprocessen sker granskningar? 
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Bilaga C: Sammanställda och tematiserade ILS-ingenjör-intervjuer 

ILS-ingenjör 1 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

[00:03:31] 

Respondenten beskriver det traditionella arbetssättet som fortfarande existerar. När design 

och konstruktion är ganska färdig för leverans och då har (gamla) ILS kommit in i processen. 

ILS skapar då manualer, listor till reservdelar och ser till så att man får ut rätt verktyg. Allt 

som ska till kunden kommer sent. 

Tanken idag är att man ska jobba integrerat, att man ska kunna vara med från början och 

påverka det faktiska arbetet, kunna följa upp och se vad man kan förbättra, berättar 

respondenten. 

 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:04:26] 

Det finns ett informellt informationsutbyte som utspelas när man sitter med på möten 

och/eller diskuterar. Genom detta kan man få mycket informell information och man ser att 

det händer mycket. Man kan då vara med och snacka, beskriver respondenten. 

[00:04:51] 

Respondenten fortsätter med att om man inte sitter på samma fysiska/geografiska plats blir 

informationsutbytet svårt. Det kan räcka med en annan korridor eller ett annat hus. 

[00:05:09] 

Respondenten nämner att ett stort problem är när det kommer till att ILS ska göra någon form 

av analys. När man exempelvis ska kolla på en viss designs livslängd och felintensitet och 

göra en felmodsanalys och kolla på effekterna av felmoder. Då kan man åka på en del 

problem. 

[00:05:49] 

Respondenten fortsätter, då vill man åtminstone få tillgång till mekanik-strukturen (med 

mekanik-struktur syftar respondenten till ett skelett av konstruktionen) så tidigt som möjligt. 

(Det finns andra avdelningar som ILS också är beroende av att få data i från så tidigt som 

möjligt som exempelvis elektronik. 

Vid mekanik vet man att man har behov av smörjmedel, oljor och fetter; det ska rengöras och 

kontrolleras; man kanske har instruktioner som man behöver ha koll på. För att kunna göra en 

bedömning på hur ofta man behöver byta något, och om man klarar livscykeln blir alltså detta 

viktigt menar respondenten. 

[00:06:46] 

Någonstans måste man ta beslut. Då behöver ILS en fryst konfiguration, som de använder för 

att genomföra analyser i tidigt skede när man är i PDR-fas. Inför PDR är det väldigt svårt att 

få tillgång till en fryst konfiguration anser respondenten. 

[00:07:15] 

Respondenten har påtalat väldigt mycket att ILS vill ha ett skrivet dokument/rapport som 

beskriver; så här ser det ut; det här är vad vi har kommit fram till. Detta så att rapporten 

hänger ihop med en fryst design. Detta behöver inte ha någon koppling till mognad av 

konstruktionen. 

[00:07:42] 

Respondenten fortsätter att berätta att i nästa läge kanske man har gjort iordning några 

förändringar och man har nästa utgåva på konstruktionen, man har ett nytt fryst läge.  
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Vid detta skede kollar man på vilka skillnader som finns mellan dessa lägen, man genomför 

en så kallad delta analys. Några frågor som man ställer sig då är: Vad är det som har hänt? 

Har det kommit nya komponenter, har det försvunnit något?  

[00:08:00] 

Delta-analysen är bra att använda när man har olika frysta lägen som man kan diskutera kring 

och göra analysen på. Men detta arbetssätt med de frysta lägena finns inte idag. Man kanske 

pratar mycket om arbetssättet och det finns inskrivet i systemen, men det används inte. 

Ibland kan man frysa konstruktionen när den är färdig men det är knappt att det ens görs, 

berättar respondenten. 

[00:08:30] 

Av vissa produkter kan det finnas olika varianter, alltså de har liknande utseende men endast 

få skillnader och då skulle det underlätta för ILS-ingenjören om de kunde jämföra dessa olika 

och se vart de skiljde sig. Respondenten anser att det skulle vara bra om man hade ett program 

som genomförde delta-analysen automatiskt. 

Respondenten beskriver sitt arbetssätt när hen genomför delta-analys, respondenten lägger 

“manuellt” ihop två versioner av produkten i ett program som jämför dem och pekar ut 

skillnaderna. 

Detta gör att respondenten kan återanvända mycket av det genomförda arbetet fortsätter 

respondenten.  

Att detta inte fungerar i dagens arbete ser respondenten som en brist. Detta för att när 

konstruktions/designförändringar genomförs under projektets gång vill respondenten kunna se 

direkt vad som är förändrat så att respondenten slipper analysera om hela konstruktionen. 

[00:10:30] 

Delta-analys=skillnadsanalys 

 

1b. Vilka dialoger har man? 

[00:11:43] 

Livscykelperspektivet är lite intressant att ha lite mer dialog kring svarar respondenten.  

[00:12:20] 

Respondenten anser att desto mer man använder systemet/produkten under livscykeln, desto 

mer diskussioner behöver man ha om vad som händer om 5/10 år för att slippa dyra och svåra 

reparationer. 

[00:12:42] 

Respondenten tror att man ibland är omedveten av val. Exempelvis om inköp köper in en 

smörjning som leder till snabbt haveri.  

Om detta “felet” upptäcks tidigt så kan man göra något åt det, om man upptäcker det sent så 

blir det svårt/svårare att ändra. 

[00:14:59] 

Samma sak gäller vid pris, man tänker inte på konsekvenserna fortsätter respondenten. Det 

kanske blir billigare för projektet men vad har det för konsekvenser på livscykeln. Detta kan 

vara intressant att diskutera anser respondenten. 

[00:14:13] 

Standardisering av verktyg är också intressant att ha en dialog kring anser respondenten.  

Man har ofta ett begränsat utrymme för verktyg när användarna är ute i fält, men detta kanske 

inte konstruktören är medveten om. Respondenten menar att det medför att även 

fästelementen måste vara begränsade för att man ska kunna använda det begränsade antalet 

verktyg. 
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Att konstruktören borde tänka på att välja samma sorters skruvar (så långt det går) för att man 

ska slippa ha med så många olika verktyg om man behöver byta något. Detta är en viktig 

aspekt enligt respondenten om det är något som behövs bytas i fält. 

[00:15:02] 

Respondenten anser att konstruktörerna är väldigt medvetna om den operativa miljön. Men 

ibland missar man saker som kommer längre fram i tiden. 

[00:15:32] 

En annan sak som respondenten skulle kunna ha dialog om är om lagerhållning. Att när man 

tar ut saker från lager så kanske man skulle behöva göra några kontroller för att kunna 

säkerställa att de fortfarande fungerar. Några frågeställningar som respondenten kommer att 

tänka på då är, hur ska de ligga? Hur ska de förvaras för att klara av lagringsmiljön? 

[00:16:07] 

Respondenten fortsätter att ofta designar man konstruktioner för att de ska användas, men inte 

för att de ska lagras. 

Det finns framtagna rutiner för exempelvis lagrade axlar, att de inte får ligga i samma läge 

flera år, utan måste vridas med jämna mellanrum. Detta är ok om man vet om exempelvis 

vilken typ av fett klarar en viss typ av lagringsmiljö. 

Man skulle vilja diskutera hur bra produkterna kan förvaras i lager menar respondenten. 

[00:17:02] 

Dialoger uppkommer ofta när respondenten går in i kravspecifikations-arbeten, alltså när man 

ska sätta krav på systemet. Det är många krav så man kan inte få med allting förklarar 

respondenten. 

[00:17:20] 

Respondenten berättar att när man jobbar med själva designfasen och “det börjar 

utkristallisera sig”, då skulle ILS vilja fortsätta vara med och diskutera. 

Det finns möjligheter men det måste hända på riktigt, att ILS är med i diskussionerna i 

designfasen. Respondenten beskriver att man bjuder in sig själv eller blir inbjuden och anser 

att informella möten är bra. 

[00:18:01] 

Det är inte obligatoriskt för ILS att vara med på möten under designfasen förklarar 

respondenten. Oftast kommer ILS in sent, tyvärr. Då har man i bästa fall gjort en mock-up, 

alltså att man kan gå in och se hur grejerna ser ut, som är bra. Att kunna se lösningarna i tidigt 

skede skulle vara intressant för att det väcker mycket tankar hos en ILS-person att se ett 

lösningsförslag/lösning anser respondenten. Detta gäller även när sakerna ska sättas ihop om 

man eventuellt inte sett helheten än. 

[00:19:06] 

Respondenten har fått ut mycket på informella möten. När respondenten suttit nära 

konstruktören och man kunnat ses vid exempelvis en fikarast, har det fungerat “klockrent”.  

 

1c. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

[00:19:19] 

Behov finns för samarbete och dialogerna anser respondenten.  

Respondenten är mycket för att jobba i team. Det gör mycket i längden att jobba i team. 

Respondenten fortsätter att berätta, att sitta på samma ställe gör det enkelt, praktiskt  och lätt 

att komma till skott och diskutera. Detta är inte alltid att man gör så, utan man sitter oftast 

isär.  

[00:19:47] 

De projekt som respondenten jobbat i har man samlat på ett våningsplan. 

[00:19:54] 
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Examensarbetare 1 resonerar: Det är inte alltid klart för ILS vad det är som man ska göra, 

utan att det bli väldigt produktspecifikt var man hamnar och vad det är man ska undersöka. 

Detta leder till att det blir ännu mer viktigt att teamet samlats på ett och samma ställe så att 

man kan ha den dialogen så att man kan förstå, om man inte har tydligt att “så här och så här 

och så här” gör vi. så att det kan anpassas 

[00:20:19] 

Respondenten håller med och svarar, absolut speciellt när man är ny eller kommer in i ett nytt 

produktområde, då kan man inte allting. Då är det viktigt att man få den här dialogen som 

förklarar hur konstruktionen ska fungera.  

 

1d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:20:43] 

Respondenten anser att nackdelen med det nuvarande arbetssätt är att när ILS får information 

för sent, blir det svårt och dyrt att göra ändringar.  

 

(utstickare inom -arbetssätt) 

[00:21:06] 

Respondenten berättar att eftersom ILS är stort så måste man få en bra uppfattning om hur 

konstruktionen ska fungera. ILS skriver olika manualer. Ett kapitel i manualen är 

“konstruktion och funktion”. Till det finns det ett “jättestort behov” av att, i bästa fall få ett 

dokument som beskriver konstruktionen. På så sätt kan ILS ta information/stycken/bilder från 

dokumentet och använda i kapitlet. Även få hjälp av konstruktören att ta ut bilder (både fixt 

och rörliga) från CAD för att kunna visa funktionerna. Användning av rörliga bilder som även 

är färgkodade skulle vara väldigt pedagogiskt att visa när man håller utbildningar. Detta för 

att det ibland kan vara svårt att förstå konstruktionen från en 2D-bild. 

[00:22:54] 

Om man inte kan/förstår konstruktionen blir det svårt/kritiskt att skriva manualer till dem. När 

detta händer får man gå till konstruktören och fråga om att hen kan skriva en beskrivning på 

hur konstruktionen ska fungera. Men detta får man ofta be om för att konstruktörerna har inte 

hunnit. Detta kan bero på att det inte löst alla problem som kanske naturligt medför att man 

inte vill skriva en beskrivning på hur konstruktionen ska fungera, berättar respondenten. 

[00:23:37] 

I en designspecifikation borde det finnas en beskrivning på hur designen ska se ut anser 

respondenten. Men detta brukar inte finnas. Konstruktörerna “är aldrig klara fastän de borde 

vara det enligt planen”. I processen ska det vara en “draft” och sedan en “final” i senare läge 

(CDR), men i praktiken “brukar aldrig se röken av den” om respondenten inte ber om dem. 

 

2. Känner konstruktören ansvar för ILS-perspektivet? 

[00:24:28] 

Traditionellt är det ett jätteglapp. När respondenten varit på kurser har respondenten träffat 

kollegor från olika företag och branscher, dessa kollegor har exakt samma problem. Glappet 

är så att konstruktörerna enligt respondenten nästan inte vill engagera sig i ILS. Det verkar 

som om det varit något som funnits länge.  

[00:25:11] 

Respondenten tror att om man är konstruktionsansvarig, då är man ansvarig för alla delar, 

alltså hela konstruktionen, då är analys och ILS till hjälp/stöd. Men konstruktören borde vara 

den som har konstruktionsansvaret men konstruktören kanske inte alltid känner ansvar.  

[00:26:02] 

Respondenten tror att det brister i att konstruktörerna inte vet vad ILS innebär. 
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3. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

[00:26:48] 

Respondenten tror att möta kunden är intressant. Respondenten tror av erfarenhet att när man 

möter kund som använt produkter så kan man oftast få feedback. 

Om man får användarens respons så borde man känna att detta är något som är viktigt, alltså 

man får då reda på vad det är som användaren prioriterar. 

Respondenten menar att man får mer förståelse och balans på hur systemet fungerar på riktigt.  

Detta kan vara intressant att åka på som grupp, att träffa en kund. För då kan man få 

feedbacken direkt från kunden och inser att exempelvis en lösning som man tänkte var 

jättebra inte alls var så bra. Respondenten menar att man får kundförståelse. 

[00:28:34] 

Respondenten anser att detta går åt båda hållen, att ILS-personen känner till system-

förståelsen och konstruktören förstår helheten och inte bara det tekniska 

 

4. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:29:16] 

Respondenten anser att samarbetet är mycket bättre mellan ILS och mekanik idag jämfört 

med förr och att det går åt rätt håll hela tiden. Det är enkelt att ha en dialog med konstruktion 

under det senaste året och det finns en väldigt bra förståelse, fortsätter respondenten. 

Respondenten tror att det har med utbildning att göra, universiteten jobbar mer med integrerat 

arbetssätt, de jobbar även mycket med smarta lösningar, återanvänder information, 

designprocessen ser lite annorlunda ut, man bryter ned projektet så man är mer medveten om 

alla de ingående delarna och på så sätt har bättre förståelse. 

[00:30:40] 

Förr hade man mer isolerade roller. Varje person gjorde sitt. Nu är uppstarten/förarbetet 

större/längre innan man egentligen börjar jobba med sitt eget så man jobbar mer integrerat i 

förarbetet berättar respondenten. Förståelsen ökar mer och mer genom de som är 

(ny)examinerade och lärts in i detta tänk. 

[00:31:38] 

Respondenten tycker att MBD är en fantastisk plattform. För att man jobbar på samma modell 

och all information kommer att vara registrerat på samma plats och synlig för alla. 

Synligheten är viktig. 

 

5. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

[00:32:26] 

Detta är även ett krav från kund, att det ska finnas en röd tråd, svarar respondenten. Från 

kundens produkt och allt det som Saab levererar, exempelvis produkt, manualer, utbildning, 

maintenance (underhåll)... Allt ska hänga ihop på något sätt, det ska finnas en röd tråd ända 

från första koncept. 

[00:33:02] 

Respondenten vill att Saabs system inte behöver vara integrerade med varandra men, att det 

ska kunna kommunicera varandra (med kommunicera menas att man ska kunna nå och ändra 

informationen på ett och samma ställe).  

Respondenten anser inte att “copy-paste” och “script” är bra lösningar. Respondenten vill att 

när en ändring genomförs så ska det “flaggas uppåt”. 

Om man har ett sådant system tror respondenten att risken kommer att vara noll för att man 

missat att behandla någon ändring mm. 

Verktyget ska stödja effektiv informationsöverföring och det ska gå effektivt att samarbeta. 
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[00:35:16] 

Respondenten anser att det finns mycket att jobba på i detta område. Även fast viljan finns, så 

orkar man inte med för att det finns för mycket information som “går över”, så man drunknar 

i arbetet. Man “sitter med näsan i skärmen” och sliter för att hinna klart med sitt vilket leder 

till att man inte hinner med gränssnitten. Detta är en risk menar respondenten. 

[00:35:52] 

Med hjälp av Model Based Design, kan man återanvända gammal information vid 

förändringar, respondenten tror att man kommer att få tid över att göra andra “smarta grejer”. 

 

6. När behöver ILS den första frysningen av 3D-modellen? 

[00:36:42] 

Den första frysningen behövs inför en PDR, svarar respondenten.  

Man skulle helst vilja ha ett skelett efter konceptnivå men någon typ av funktionell 

beskrivning på en bas-struktur utan att egentligen ha lösningar. 

Respondenten berättar att man kan gå ganska långt ned i strukturen utan att ha artikelnummer. 

I vissa fall kan man redan där se hur behovet ser ut. Om strukturen är välgjord så kan man 

säkert göra någon “risksäkerhetsanalys” redan då. Exempelvis om man ser att systemet 

kommer att bestå av mycket elektronik, så vet man vilka “feldrivare” som brukar finnas. Då 

kan man sätta krav på delarna, en budget på att det ska fungera (en “driftsäkerhetsbudget”), att 

en del inte går sönder så här och så här ofta, “man får inte ha mer driftuppehåll än så här”. På 

så sätt kan man klara av/täcka toppkravet.  

Då blir det lättare att göra en design, då man har en nedbruten kravbudget. Denna nedbrutna 

kravbudgeten kan man göra om man har en fryst konstruktion i tidigt skede, tror 

respondenten. 

 

7. Hur går det till när ILS ser att det behöver göras en ändring i konstruktionen? 

[00:39:06] 

Respondenten berättar att så länge man jobbar i ett “icke-utgivet” underlag, där är det bara att 

gå och prata med vederbörande. Oftast är det då ganska enkelt att göra/ ge förslag på en 

konstruktionsändring. Det bollas mycket mer då.  

När designen är klar (utgiven/frisläppt) måste man göra en ändringsbegäran. Då börjar det 

kosta pengar. Ändringstjänst genomför en uträkning på hur mycket ändringen kommer att 

kosta och CCB beslutar. Om det blir en krånglig och dyr ändring då är det inte lätt att ändra 

konstruktionen. 

Innan detta (“icke-utgivet” underlag) är det inte svårt att ändra utan, ILS vägs mot andra krav 

i systemet (eftersom man inte är ensam kravställare). Man får då bolla ändringsförslaget med 

projektledningen och de som kollar på helheten. Vad är viktigast? Om ILS får backa på 

ändringsförslaget så vet man iaf vilken konsekvens det har om man inte ändrar.  

Respondenten anser att detta beslut borde vara nedskrivet så att det finns dokumenterat att 

man tagit upp det. Detta handlar mycket om att väga olika discipliners krav.  

[00:41:37]  

Examensarbetare 2 frågar om mekanik söker upp ILS. 

Respondenten svarar, det är sällan…, mekanik är väldigt tidigt ute och har möjlighet att kunna 

påbörja arbeten. Detta kan bero på att det är väldigt långa ledtider. 

Förr gjorde man många konstruktioner och testade i tidigt skede. Nu har man inte den 

möjligheten för att testkonstruktionen har tightats ihop så mycket. Detta gör att ILS kommer 

in i ett senare läge. 

Det är lite olika fortsätter respondenten, det är inte så jätteofta som Mekanik söker upp ILS. 
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8. Vilka punkter behöver vara med i checklista som ska säkerställa att konstruktören tänker på 

ILS-perspektivet? 

[00:44:29] 

Respondenten anser att standardisering, med avseende på fästelement och verktyg, “Val av 

livslängdsberoende komponenter”, genomföra en analys vad gäller mekanisk slitage. 

[00:45:37] 

Respondenten berättar att man som konstruktör kan simulera antal livscykler/slitage. 

Exempelvis hur långa cykler kan en fjäder flippa innan den förlorar sin fjäderförmåga eller 

hur lång tid bussningar klarar av innan de måste bytas. Om konstruktören skulle kunna göra 

dessa simuleringar i tidigt skede, så kan man besluta om de komponenter som man valt klarar 

kravsatt livslängd/livscykel eller om någon komponent måste bytas.  

[00:47:02] 

Respondenten fortsätter med att fetter och oljor skulle behövas simulering för belastning och 

förklarar att antingen byter man komponenter eller fett. 

Det är jättesvårt för ILS-ingenjörer att göra dessa typer av analyser. Dessa saker är sådant som 

ILS brukar få återkoppling på från kund. Därför skulle det vara bra om konstruktören kunde 

göra/simulera beräkningar. Respondenten tror att för att beräkna livscykler för vissa 

komponenter så kanske de själva inser att man måste byta ut något. 

[00:48:45] 

Respondenten går vidare till material. Respondenten hoppas att detta är något som MBD-

systemet själv kommer att generera, alltså en materiallista som är uppdaterad. Det skulle då 

vara bra om konstruktören själv kikar igenom materiallistan för att kolla om något av 

materialen är direkt olämpligt anser respondenten. 

Exempelvis, om man har olika rostskydd på två skruvar, är det inte då bättre att använda 

samma till båda? Att två olika material används ser inte ILS, de ser att det är olika 

artikelnummer men inte varför. Men en konstruktör kan då se att det inte finns behov av två 

olika skruvar anser respondenten. 
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ILS-ingenjör 2 

Intervjun inleds med presentation av examensarbetet och examensarbetare. 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:02:04]  

Respondenten förklarar att informationsutbytet sker vid gemensamma möten, alternativt 

genom ett ängringshanteringssystem. Utöver det så blir det mycket mailkontakt. 

[00:02:32]  

Respondenten förklarar att det kan bli problem när man går via mail istället för den “rätta 

kanalen”, där den “rätta kanalen” syftar till exempel på de gemensamma mötena. Via mail så 

får antingen bara några få informationen alternativt att jättemånga får information, vilket inte 

inte kanske är relevant för alla. I det andra fallet finns risk för att ingen gör någonting med 

den information som man får, förklarar respondenten. 

[00:03:18]  

Respondenten anser att gemensamma möten och liknande typ av informationsöverföring 

som  anses vara den “rätta kanalen”, är det bästa sättet för informationsutbyte och att det bör 

behållas. 

1b. Vilka dialoger har man? 

[00:03:33]  

Respondenten menar på att dialoger beror mycket på vilken typ av ärende det handlar om, 

men att det finns en väldigt bra dialog när man väl hittar varandra, då finns inget problem.  

 

1c. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

[00:04:11]  

Respondenten beskriver att ibland är “Konstruktion”-avdelningen snabb och springer iväg och 

så blir det sedan: “oj, just det, underhåll..”. Respondenten anser vidare att samarbetet är bra 

men att ILS kommer in lite sent.  

Respondenten fortsätter och beskriver att det har varit fall då “Konstruktion” har varit igång 

och kommit en bit in i utvecklingen utan att ILS har haft vetskap om detta, eller har varit 

involverade i arbetet överhuvudtaget. Då kan det vara så att konstruktionen har kommit såpass 

långt att det blir besvärligt att göra ändringar, ur underhållsperspektiv, det är ett problem. 

 

1d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:05:31]  

Respondenten anser att nackdelen idag är att i det första skedet av uppstarten, så är inte ILS-

avdelningen så involverad som man kanske borde vara. Fördelen är att alla vinner om man 

följer processen som idag är beskriven. Ofta beror framgången med detta på den som är 

ansvarig, beskriver respondenten. 

 

2. Känner konstruktören ansvar för ILS-perspektivet? 

[00:07:42]  

Respondenten svarar: “Det gör dom inte, tyvärr, nej”. Respondenten påpekar att det kan bero 

på att det har kommit in mycket nytt folk.  

Respondenten lägger också till att den nya generationen eventuellt kan ha en annan 

uppfattning om det här, så att ansvarstagandet skulle blir bra om de nya konstruktörerna som 

kommer in blir informerade om att tänka på exempelvis eftermarknad, underhåll etc från 

början. Respondenten lägger till:“konstruktören måste se till att det fungerar”. 

[00:08:34]  
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Respondenten kommer in på ett exempel som handlar om Boeing. Där gick konstruktörerna ut 

till användarna och frågade hur de ville ha det. Reaktionen blev att användarna blev förvånade 

över att konstruktörerna kom och ville veta deras behov. När konstruktörerna sedan 

konstruerade så använde man sig bland annat av en virtuell hand för att se att exempelvis 

tekniker kom åt att kunna byta och underhålla delar av konstruktionen. Exemplet visar på att 

om konstruktörerna får förståelse för kundens behov så kommer det naturligt att konstruera 

enligt andra perspektiv än bara konstruktionsperspektivet.  

[00:09:31]  

Respondenten påpekar att det är detta tankesätt man vill ha på Saab, att konstruktören tänker 

på liknande sätt som i fallet med Boeing. Respondenten resonerar vidare och tror att 

anledningen till att man inte arbetar enligt detta idag kan ha att göra med vana och hur man 

arbetar enligt gammalt arbetssätt.  

 

3. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

[00:11:01] 

Respondenten anser att dialogen är väldigt viktig här, speciellt “sittningarna” med varandra, 

för att man ska förstå varandras perspektiv och mötas. Respondenten menar på att man har 

väldigt stora avstånd mellan disciplinerna idag eftersom att man arbetar enligt gammalt 

arbetssätt. 

 

4. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:11:53] 

Respondenten svarar: “Det börjar bli mycket bättre”. Respondenten menar på att de äldre har 

börjat förstå bättre och de yngre kommer in med en annan bild av hur man bör arbeta. 

Respondenten fortsätter, man försöker också få igenom och arbetar på vissa ställen enligt att 

när nyanställda kommer in på en avdelning så presenterar man systemsäkerhet och ILS. 

Respondenten hoppas även att MBD ska hjälpa till för bättre samarbete genom att man har ett 

och samma verktyg för samtliga discipliner.  

 

5. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

[00:13:45]  

Respondenten skulle vilja att alla var involverade i de initiala diskussionerna.  

[00:14:32]  

Respondenten fortsätter: “Man ska ha det här samarbetet redan från dag ett”... Respondenten 

menar på att drömscenariot är att alla discipliner involveras redan från första dagen, i en del 

projekt har man gjort på precis det här sättet. Respondenten lägger till att detta därför inte 

behöver vara enbart ett drömscenario utan att det faktiskt är genomförbart. 

[00:15:20]  

Efter en fråga från examensarbetarna så kommer respondenten in på att ILS-ingenjörer brukar 

kopplas in senare under projekten. Respondenten beskriver vidare att man kanske inte 

kommer på att koppla in ILS förrän man exempelvis ska skriva teknisk dokumentation, göra 

manualer på sitt arbete eller när det börjar bli dags att verifiera.  

[00:16:20]  

Respondenten tror att detta kan bero på tankesättet och hur man är van att arbeta. Det handlar 

alltså inte primärt om pengar, om man blundar för ILS så kommer det ändå att kosta i 

längden, lägger respondenten till. Konstruktion, Produktion, Drift, Avveckling ska tas hänsyn 

till och tänkas på redan från början anser respondenten. 

 

6. När behöver ILS den första frysningen av 3D-modellen? 
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[00:17:52]  

Respondenten tolkar frågan som, “vid vilka faser av utvecklingsprocessen”. Respondenten 

beskriver vidare att generellt så håller man sig till PDR, CDR och FAI: “Det är fine, 

situationen behöver inte försvåras”.  

[00:18:35]  

Respondenten beskriver att man fryser vid PDR, sedan arbetar man med det som har kommit 

fram i samband med PDR:n fram till CDR:en. 

[00:19:21]  

Respondenten fortsätter, när allt är klart enligt kravspecifikationen så blir det en “final 

review” och sedan skickas arbetet till Produktion. Respondenten beskriver att alla discipliner 

måste ha de här tre milstolparna: “Sen får dom ha sina egna interna möten hur mycket dom 

vill [...] har man det så skulle det lösa sig, tycker jag”. 

7. Hur går det till när ILS ser att det behöver göras en ändring i konstruktionen? 

[00:20:28]  

Respondenten beskriver att detta lyfts fram via “ändringsprocedurerna” som finns. 

Konstruktionsändring sker via CCB genom ändringstjänst, någon på högre nivå måste alltså ta 

beslut kring detta, beskriver respondenten. Sammantaget så sker detta antingen vid ett vanligt 

möte, men är det något stort så tillkommer ändringstjänst.  

[21:37]  

Respondenten lägger till att om man är involverad från början så behöver det inte gå till CCB. 

 

8. Vilka punkter behöver vara med i checklista som ska säkerställa att konstruktören tänker på 

ILS-perspektivet? 

[00:22:05]  

Respondenten refererar till en diskussion från “MBD-tiden” som respondenten var involverad 

i. Respondenten beskriver att de tog fram vissa checklistor med innehåll: “Är enheten bytbar, 

kan jag byta den i fält? Var ska jag byta den? vilken tekniker jag anser ska behövas med 

vilken kunskap?...”. Generellt handlade det om att kunna svara på om delar i konstruktionen 

var utbytbara och gick att reparera. Respondenten lägger till att det är den här typen av frågor 

som konstruktören måste kunna svara på. 

[00:23:03]  

Det viktigaste enligt respondenten är således att konstruktören kan svara på om produkten kan 

repareras och om den är utbytbar. Konstruktören behöver däremot inte kunna svara på var den 

ska bytas, påpekar respondenten.  

[00:23:36]  

Respondenten fortsätter diskussionen och beskriver att det i nuläget är först när 

konstruktionen lämnas över till ILS som dessa frågor besvaras. Alternativt när sådana typer av 

frågor ställs till konstruktören. Det kan exempelvis handla om ett lock som sitter fel eller som 

inte går att komma åt. Respondenten refererar igen till exemplet med Boeing, där 

konstruktörerna använde en virtuell hand för att hantera problematik kring att exempelvis 

komma åt och byta delar av konstruktionen under den kommande användningen.  

[00:25:04]  

Respondenten påpekar hur viktigt det är att konstruktörerna för en dialog mellan varandra, 

eftersom att konstruktörernas delar ofta är beroende av varandra. Om konstruktörerna för en 

dialog så kan man med sunt förnuft reflektera kring hur man bör göra för att få den optimala 

helhetslösningen. Exempelvis att de ingående delarna inte ska sitta ivägen för varandra eller 

att någon del försvårar för utbyte av en annan del, beskriver respondenten.   

[00:25:44]  
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Respondenten fortsätter och beskriver att om ILS är involverad så kan ILS-ingenjörer förstå 

och vara med i val som konstruktören gör. Ibland kanske konstruktörens enskilda del inte 

behöver bytas men något i anslutning till denna behöver vara åtkomligt, och där kan ILS vara 

med och stötta, beskriver respondenten.  

[00:27:10]  

Respondenten berättar om ett exempel med brickor på en casing. Där en ILS-ingenjör var 

med i konstruktionsarbetet och kunde hjälpa till och konstatera att brickorna inte behövdes, 

utan orsakade krånglig hantering. Respondenten lägger till att många gånger handlar det, för 

konstruktörerna, om att förstå att: “den lådan som jag har ansvar för ska sitta i ett system”. 

[00:28:01]  

Intervju avslutas 
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ILS-ingenjör 3 och ILS-ingenjör 4 

[00:00:00] (ILS-ingenjör 3 närvarar) 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

[00:02:56] 

Generellt känns arbetssättet mellan ILS och mekanik sådär, börjar respondenten. Det beror på 

flera anledningar. Man har inte haft någon nyutveckling utan bara vidareutvecklat befintliga 

system. Arbetssättet har känts bristfällig där med avsaknad av processer och rutiner. När 

respondenten började var det svårt att hitta vem man skulle kontakta för att få information till 

att utföra hens arbete. 

[00:03:51] 

Respondenten fortsätter, det finns ingen förståelse för produktutvecklingen, att ILS vill vara 

med tidigt i framtagning av systemet. Detta för att kunna “bevaka designen och med 

prioriteringsdata kunna påverka”. Respondenten förklarar att när man gör en grej så kollar 

man på när den går sönder, och utifrån det så kanske man vill ändra något.  

[00:04:23] 

Respondenten berättar samtidigt som hen pekar på en presentation, (någon del som 

respondenten pekar på i en presentation) har inte funnits i processen utan man har varit här 

framme (pekar igen på presentationen). Det här (pekar på presentationen) är vår läcktätning, 

om man upptäckt ett problem så löser man det på vägen. Nu vill man förhindra att det blir 

“läcktätningsövningar” längre fram i framtiden.  

Det kommer det bli ändå fortsätter respondenten. När man tar fram en produkt så kommer det 

komma “barnsjukdomar” som man kan åtgärda när det serieproduceras/är på väg att 

serieproduceras. Med barnsjukdomar menar respondenten fel som åtgärdas med läcktätning. 

[00:05:00] 

Detta vill man minimera så mycket som möjligt för det kostar pengar. Då kommer ILS in hit 

rätt tidigt (pekar på presentationen) och detta är bara konceptstart. 

[00:05:18] 

ILS borde komma in i processen ungefär vid designen, alltså när det börjar bli en design av 

det och inte bara ett koncept anser respondenten.  

[00:05:43] 

Det har varit lite bristfällig förståelse för hur det fungerar mellan disciplinerna anser 

respondenten.  

[00:05:48] 

Respondenten har sedan tidigare erfarenhet av att vara soldat. När respondenten började som 

ny fanns det ingen som sa “gör så här och gör så här”. Man fick fråga runt själv. Detta är 

något som respondenten anser går att förbättras.  

[00:06:23] 

ILS genomför FMECA tillsammans med konstruktören. 

[00:06:46] 

Respondenten berättar att de som jobbar på Mekanik ska ha en preliminär design, så att man 

kan titta på komponenterna och vad de innehåller, så att respondenten kan prata med 

konstruktörerna och fråga eftersom konstruktörerna har bäst koll på grejerna. Man brukar 

fråga; vad går sönder?, vad tror du kommer att gå sönder?, uppger hen. Oftast får man svaret 

att inte finns något som kan gå sönder för att konstruktörerna är för stolta över sina grejer, tror 

respondenten.  

Respondenten brukar tillsammans med konstruktören gå igenom en FMECA där de går 

igenom “felmodare” tillsammans. Alltså de hittar på “felmodare”, vad som kan uppstå.  
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[00:07:36] 

Då inser konstruktören bristerna med sin egna konstruktion och ser förbättringsområden. 

Detta beror mycket på att man har tillförlitlig data.  

[00:07:53] 

Oftast är konstruktörerna mer tacksamma att de får vara med på FMECA för att det gör att de 

förstår sitt system mycket bättre, beskriver respondenten. 

Konstruktörerna blir lite blinda på sina egna system/ “barn”, fortsätter respondenten.  

 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:08:30] 

Respondenten upplever att ILS får vara väldigt proaktiv själv, exempelvis får respondenten 

själv leta upp en konstruktör för att kunna göra en FMECA tillsammans, det finns en tidsplan 

i produktutvecklingsspåret, men den brukar inte kunna hållas. ILS får vara proaktiv själv för 

att fråga hur det ser ut, kommer man kunna hålla tidsplanen, kommer man kunna utför 

FMECA tidigare eller senare eller om konstruktören “redan nu” ser något som ILS behöver 

bevaka. 

[00:09:00] 

(mellan ILS och saftey) Respondenten anser att informationsutbytet är lite sådär mellan ILS 

och säkerhet också. Respondenten skulle vilja att man fick reda lite på vad den andre rollen 

gör. När man senare ska övergå till modell-baserat så skulle respondenten vilja att det finns 

markerat i 3D-modellen, vilka komponenter som utgör/tros utgöra en säkerhetsrisk.  

Det kan räcka med att den enda åtgärden som behövs är en klisterlapp, men den klisterlappen 

är något som ILS behöver få reda på. Det ligger mycket bakom ett beslut som ILS skulle vilja 

veta. 

[00:10:15] 

(mellan ILS och inköp) Respondenten berättar att inköp behöver veta vad alla discipliner 

behöver. De har ett rätt bra hum om vad man vill ha, men ibland har det missats lite grann. 

Exempelvis ILS vill ha en FMECA helst ca 2 månader innan CDR. Så att ILS ska hinna 

arbeta och kunna ge feedback och se om det är något som ILS inte håller med om. 

[00:11:37] 

(mellan ILS och inköp) Respondenten fortsätter att när man köper en produkt från en annan 

då ska de leverera och är det på tid att man lämnar in en FMECA så att man vet vad som inte 

fungerar. För att man ska få saker och ting levererat behöver man garantitider som bygger 

mycket på FMECA. En underleverantör vet också vad man ska göra för att underhålla 

systemet, man köper hela processen med det paketet och det måste Inköp veta, att det inte 

bara är “hej, vi vill ha en produkt”. Om företaget köper ett helt system av en leverantör så 

förstår inte inköp ibland att ILS behöver "datasheets" för att kunna genomföra sin FMECA. 

Det gör att inköp beställer så att de ska komma tills produkten är levererad som gör att ILS 

inte kan sammanställa det som beskriver hur produkten ska underhållas. 

[00:13:00] 

(mellan ILS och test (verification)) Test kör sitt egna race. Respondenten har bristande 

förståelse för vad test gör i vissa fall. Att Test, testar produkter, verifierar att produkterna är 

enligt kravställningen. Samtidigt vill respondenten ta Tests serieproduktionstester, lyfta ut 

dem och stoppa in i en testutrustning, det blir “same same” beskriver respondenten. Då slipper 

respondenten själv göra koden. De vill man prata med och fråga; vad gör ni och varför gör ni 

det för.  

När ILS gör en FMECA så ser ILS fel, och tänker att det (felet) kan/borde man testa, och så 

gör man det eller om test tittar på ILS FMECA, så kan de hitta något som de inte tänkt på, då 

testar de det.  
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[00:14:16] 

Respondenten berättar att ILS jobbar ganska tätt med Techpubs (technique publication= 

teknisk dokumentation). Det är också en fråga när de ska slängas med i processen. Det är 

någonstans i PDR, CDR då är det dags. Det skiljer sig mellan projekt när man ska ta in 

Techpubs-människor. De kan inte beskriva ett system förens systemet är framtaget. Men 

ibland är vissa system inköpta. För att Techpub jobbar så nära ILS så har de gått under deras 

vingar. 

[00:15:51] 

Om man tänker sig checklister i 3D-modellen, då skulle man kanske vilja ha DMRL, Data 

Model Requirement List, som är en beskrivning på vad varje apparat ska ha för beskrivningar 

och tekniska publikationer som exempelvis en beskrivning för klämrisk, en beskrivning för 

brandsäkerhet. Detta kan vara svårt för en mekanikingenjör att “knappa in”. För att det är ILS 

som ska ta fram/ identifiera vad det är som behövs i samråd med lite andra discipliner. 

Eftersom respondenten kan studera 3D-modellen i sin egna dator, skulle respondenten i tidigt 

skede kunna se vad som kommer att krävas av systemet och på subenheter, beskrivningar och 

instruktioner. Då kan man redan där skriva in att man i tekniska publikationer kommer att 

behöva exempelvis en ”utbytesinstruktion” eller en “general how it works publikation”. 

 

1b. Vilka dialoger har man? 

[00:18:38] 

Respondenten brukar ha dessa dialoger med konstruktören, hur ser den ut egentligen, 

material, design-hur ser den ut- tänk produktion, underleverantör eller egenproduktion- alltså 

har man tänkt, att köpa en del eller inte. 

 

1c. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

[00:19:39] 

Respondenten svarar, “Input från mekanik då de kan sina produkter bäst. De vet hur sakerna 

fungerar och måste kunna förmedla detta till LSA ingenjörerna.” Respondenten fortsätter, ILS 

vill ha rådata i form av mått och priser (priser används bland annat för att beräkna 

livscykelkostnader). Oftast är kostnaderna uppskattade. ILS vill även ha ledtider från 

mekanik. För att om komponenter beställs färdiga från olika leverantörer så vet mekanik bäst 

hur lång tid det kommer att dröja från det att man beställer tills att man får komponenten. I 

detta stadie har mekanik börjat komma in lite på inköpsfrågor. Mekanik vet bäst, 

reparationstider, vilken typ av skruv mm, men ILS kan själva gå in och kolla. 

[00:22:28] 

Vid ett senare skede kommer mekanik även att bli indragen i utbildningsplan. Och i vissa fall 

agera som utbildare på delsystem. Oftast tillsätts mekanikingenjörer i början av projekt och 

gör sitt. Men det glöms bort att de även behövs vid utbildning av de system som de skapat. 

Något som de skulle behöva utbilda sig i. 

 

1d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:24:25] 

Respondenten anser att det är ett känsligt system nu då en stor mängd data fördelas på ett få 

antal personer. Respondenten har själv skapat ett arbetssätt och metodik som fungerar mellan 

respondenten och konstruktörerna. Om ett byte skulle ske så skulle det trots överlämning ta 

tid att bygga upp ett nytt kontaktnät. Detta kan gälla ex att mail eventuellt inte besvaras till en 

början. 

[00:25:37] 
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Respondenten skulle vilja ha en bevakningslista i 3D-modellen som exempelvis kan bestå av 

en Excel-fil som innehåller “att tänka på” saker som är bra att komma ihåg längre fram. 

 

[00:26:19] (ILS-ingenjör 4 och Handledare 1 ansluter sig till intervjun) 

 

[00:29:47] 

(ILS-ingenjör 4 arbetar med tillförlitlighet, och talar kring informationsutbyte mellan ILS och 

elektronik-konstruktörer)  

Prediktering innebär att signaler studeras för att kunna bestämma en komponents eller ett 

systems tillförlitlighet. En otränad ILS-ingenjör behöver nära kommunikation med (hårdvaru- 

och elektronik-) konstruktören för att kunna förstå och tolka vad de olika signalerna betyder, 

berättar ILS-ingenjör 4. 

[00:32:38] 

ILS-ingenjör fortsätter, första kommunikationen mellan parterna är att konstruktören 

meddelar ILS-ingenjören att ett kretsschema är klart (tidigare än PDR-stadiet). ILS mottar 

kretsschema och BOM-lista (build of material- en lista där alla komponenter är listade) av 

konstruktör. (Här måste det finnas ett befintligt kontaktnät för att det ska fungerar smidigt, 

som ny för att skapa ett kontaktnät måste man fråga runt bland kollegor och blir 

vidareskickad). Det finns ingen gemensam lista för vem som ansvarar för vad, utan alla har 

skapat en egen för att hålla reda på vem man ska kontakta för vad. 

[00:34:54] 

När ILS-ingenjören mottagit data predikterar ILS-ingenjören och får ut siffror på 

komponenterna. Om det finns funderingar över data måste ILS-ingenjören kontakta 

konstruktören. ILS-ingenjören samlar på sig några frågor (om de inte är kritiska) och skickar 

till konstruktören som får svara på det. ILS-ingenjören måste få ok på att hens prediktering är 

ok innan den kan sammanställas i en signallista som kommer att agera som underlag för 

FMECA, förklarar ILS-ingenjör 4. 

[00:38:53] 

ILS-ingenjör 4 beskriver att ILS-ingenjören påbörjar FMECA:n till den grad att hen själv 

förstår och kan ta ut potentiella felmoder (felen som kan ske på varje signal). Vid 

genomförande av FMECA skulle ILS-ingenjör 4 vilja ha hjälp av en konstruktör att ta fram 

felmoder. Men helst inte den konstruktör som skapat komponenten då konstruktörer ofta blir 

fästa vid sina konstruktioner och då inte kan genomföra en objektiv analys. Detta är dock 

svårt att få till och ILS-ingenjören måste då vara uppmärksam på vilka frågor som ställs och 

stå på sig vid de tillfällen när exempelvis konstruktören är säker på konstruktionen inte kan gå 

sönder. 

[00:40:29] 

FMECA kräver en stor dialog mellan ILS och olika konstruktörer (hårdvara, elektronik, 

mjukvara). Det gäller här för ILS-ingenjören att försöka förstå så mycket som möjligt om hur 

konstruktionen fungerar. Det är viktigt att samtliga berörda konstruktörer är med vid 

genomgång av FMECA så att inget kan trilla mellan stolarna, förklarar ILS-ingenjör 4. 

[00:42:45]  

Examensarbetare 1 ställer ILS-ingenjör 4 frågan om respondenten skulle ha haft nytta av 

checklistor när hen började som ny på företaget. ILS-ingenjör 4 svarar att det skulle ha varit 

skönt att få en checklista i handen bara för att få se hur arbetsmetodiken ser ut och vilka 

leverabler som finns så man vet vad man förväntas att göra. Man kan inte ge exakt vad som 

ska göras med man kan ändå ge på ett ungefär. 

[00:44:29]  
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Examensarbetare 1 refererar till Systemingenjör 1, som beskrev idéer kring checklistor. 

Systemingenjör 1 diskuterade kring att man ska “tailorisera” och undrar om det är det som 

ILS ingenjör 4 menar. Både ILS-ingenjör 3 och 4 instämmer då. Och ILS-ingenjör 3 lägger 

till att det är bättre att ha en generell än ingenting. 

 

[00:45:45] (ILS-ingenjör 4 lämnar intervjun) 

 

2a. Upplever du att konstruktören känner ansvar för ILS-perspektivet? Varför? 

[00:46:24] 

Det beror på från person till person, beskriver ILS-ingenjör 3. Vissa gör bara sin grej medan 

andra vill göra allt. Respondenten blir glad när konstruktören förstår eller är intresserad av 

ILS-tänket/känsla, exempelvis: “att vissa saker kan gå sönder” eller att man återanvänder 

samma skruvar i konstruktionen, det blir enklare och billigare då. Om konstruktören har ILS-

tänk kan ILS-ingenjören fånga upp de saker och ge tips på hur konstruktören ska tänka. 

[00:47:49] 

För att ILS-ingenjören ska kunna hålla sig uppdaterad i konstruktörens arbete känner 

respondenten att hen måste gå till konstruktörerna och fråga efter en lägesuppdatering. 

 

[00:48:32] 

Respondenten anser att det är viktigt att ILS-ingenjörerna ber konstruktörerna om hjälp 

eftersom att ILS-ingenjören inte kan hålla koll på allting. Konstruktören måste hjälpa ILS-

ingenjören, exempelvis genom att kontakta ILS-ingenjören om något dyker upp, beskriver 

hen. 

[00:48:46] (Denna del handlar mer om 3DExperience och en konversation mellan ILS-

ingenjör 3 och Handledare 1) 

Handledare 1 ställer en fråga till ILS-ingenjör 3 där hen undrar om ILS-ingenjör 3 brukar gå 

in i verktyget 3DExperience för att se om några förändringar skett. ILS-ingenjör 3 svarar att 

hen “tittar in lite då och då”.  

Handledare 1 ställer en följdfråga kring om ILS-ingenjör 3 filtrerat fram senaste ändringar och 

ILS-ingenjör 3 svarar nej på frågan, men önskar att man ska kunna filtrera och söka efter vilka 

ändringar som gjorts inom ett visst tidsintervall.  

[00:50:05] 

Handledare 1 och ILS-ingenjör 3 diskuterar vidare om man i 3DExperince skulle kunna 

bevaka komponenter och ställa in en viss nivå för ändringar som gjort för att programmet ska 

kunna upplysa ILS-ingenjören med ändringsuppdateringar.  

 

2b. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

[00:51:17] 

ILS-ingenjör 3 svarar, “Man måste förstå varandras arbete. Genom att vara tydlig med 

leveranser av dataelement, förväntningar, var mitt arbete slutar och andras tar vid”.  

[00:51:38] 

ILS-ingenjör 3 berättar en historia om när hen sökte upp en konstruktör och började prata om 

vilken information som skulle utväxlas mellan dem. Denne konstruktör visste inte vad ILS 

var. I och med det skapade de kontakt och förklarade för varandra vad de gjorde så att båda 

fick förståelse för varandras arbete.  

[00:52:19] 

Oftast har den yngre generationen en bättre förståelse för helhetsbilden jämfört med den äldre 

som bara kör på, “på känn”, fortsätter respondenten. 

[00:53:05] 
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Examensarbetare 1 frågar om okunskap kring ILS kan beror på att konstruktörerna inte fått 

något ansikte på ILS-ingenjörerna. 

[00:53:29] 

ILS-ingenjör 3 tror att det grundläggande ligger i att man måste ha ett intresse. ILS-ingenjör 3 

tror att många är fokuserade på sitt och att man inte får något tillfälle att lära känna en viss 

person innan ett projekt utan att detta är något som sker under projektets gång. En grej som 

kan underlätta är att det står rätt kontorsnummer på personens kontaktinformation när man 

ska gå och söka upp personen. 

[00:54:17] 

ILS-ingenjör 3 tycker att det är viktigt att få ett ansikte på personen. Men att denna sortens 

kontakt kommer från mjuka värden. 

 

[00:54:57] (Handledare 1 lämnar intervjun) 

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:55:03] 

Respondenten svarar, bättre, det finns ett fungerande nätverk som släpar lite på grund av att 

det är många personer som är involverade, “Jag kan inte hålla kolla på alla och alla kan inte 

hålla koll på mig”. 

 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

[00:55:33] 

Respondenten vill att det ska fungera bra att det ska fungera intradisciplinärt, som betyder att 

man ska ha förståelse för varandras arbete och förutsättningar. Man måste vara mjuk i sin 

framtoning när man kommunicerar. Mjuka värden är viktigt. För att samarbetet ska fungera 

tycker ILS-ingenjör 3 att det är viktigt att “Ha förståelse för de andra och ta sig tid att lära sig 

om de andra disciplinerna”. Små internutbildningar är bra, speciellt när de blir anpassade efter 

olika målgrupper, beskriver respondenten. 

[00:57:30] 

Examensarbetare 1 ställer en fråga till ILS-ingenjör 3 om hur man kan få in mjuka värden i 

MBD-arbete. 

[00:58:00] 

Respondenten svarar, det är en plattform där alla kan se. En meddelandefunktion med en 

tillhörande lista på vilka personer som sitter och konstruerar i modellen och vad de är 

ansvariga för. På så sätt kan ILS-ingenjören direkt kontakta konstruktören och 

konstruktörerna får ett “pling”. Respondenten upplever att nackdelen med mail är att man inte 

vet om mottagaren har sett mailet eller inte. 

 

4a. Vilka punkter behöver vara med i en checklista som ska säkerställa att konstruktören 

tänker på ILS-perspektivet? 

[00:59:29] 

Nedan listas allmänna frågor som respondenten ställer konstruktören om hen inte kommit på 

svaren själv: 

• Finns det något planerat förebyggande underhåll? 

• Finns det någon komponent/del som av erfarenhet går sönder oftare, om ja vad är 

bedömning i tid för byte? 

• Är enheten enkel att montera in/ut? 

• Hur monteras enhet? 

• Behöver enheten/produkten något specialverktyg? 
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• Behöver enheten/produkten någon särskild utbildning? 

• Kräver produkten någon särskild hantering? 

• Hur transporteras produkten? 

• Var sitter testanslutningarna? 

• Finns det några interlocks, bryggningar, stopp? 

[01:01:15] 

Respondenten fortsätter, det som man ska tänka på utifrån modell-beskrivning är: 

vilka fel som kan uppstå, förebyggande underhåll, “corrective-maintenance”, behövs någon 

speciell facilitet, “personalskills” och vad de har för slutanvändare, hur man hanterar 

packning eller krav på packning. 

[01:03:22] 

Examensarbetare 1 frågar när i utvecklingsprocessen checklistor behövs. Ungefär under hela 

processen, svarar respondenten. PDR, CDR är exempel på naturliga utvecklingssteg. När man 

kommer till dessa är det bra om man har gjort vissa grejer som man får koppla till sin CDR- 

Lista (Contract Deliver List). Denna lista innehåller leverabler, alltså när man ska lämna 

produkten. 

[01:03:58] 

Respondenten vill ha check-listorna ifyllda senast två veckor innan PDR respektive CDR. 

Men detta beror på om man konstruerar själv eller köper in. om man köper in tillkommer en 

leveranstid som man måste tänka på. Så det beror på men man ska ha med i bakhuvudet, egen 

design eller köpt, att det gör stor skillnad vilket man väljer. 

[01:06:41] 

Examensarbetare 1 frågar hur checklistor kan anpassas så att de är relevanta för alla projekt. 

Respondenten svarar, det är väldigt svårt. ILS-ingenjör 3 hänvisar till Systemingenjör 1 metod 

att ha en generell lista som tailoriseras, alltså att punkter som inte är relevanta stryks. Men där 

punkter som stryks kan “tas tillbaka” om man inser senare att den punkten behövdes. 

[01:07:44] 

ILS-ingenjör 3 tycker att check-listor är ett bra sätt att spara tid och för inskolning av 

nyanställda men varnar för att checklistan inte ska bli en gud/lag. Checklistor ska fungera som 

ett stöd och inte något som man måste följa till punkt och pricka. 
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ILS-ingenjör 5 

1. Inledningsvis, hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS 

och Mekanik. 

[00:00:40]  

Respondenten kommer snabbt in på att det ser olika ut hur man arbetar. Respondenten 

beskriver att arbetet generellt kan beskrivas som att: “Hela syftet med ILS är att försöka 

förbereda för att hantera dom utmaningar och problem som finns kring ett system och en 

produkt, det försöker man lösa genom att kunden är rätt utbildad, har rätt publikationer, rätt 

utrustning, och rätt verkstäder och allt runtomkring”. 

[00:01:25]  

Respondenten fortsätter och beskriver att problemen “sätter man” redan i samband med att 

designen utformas. Dit man vill komma med ILS är att exempelvis konstruktörerna, inför en 

granskning, har funderat över vilka utmaningar man försätter kunden med genom att designa 

på ett visst sätt, beskriver respondenten. Det kan exempelvis handla om att vara medveten om 

att saker går sönder med viss frekvens, underhållsaspekten, om konstruktionen har en 

begränsad teknisk livslängd etc. 

[00:02:24]  

Respondenten vill att konstruktörerna ska reflektera enligt: “[...] med den här designen ser 

man det här behovet av support runt omkring”. Det här önskar ILS att konstruktörerna ska 

presentera vid granskning. Respondenten menar på att detta är viktigt att göra för att alla ska 

vara överens och medvetna om vilka utmaningar man står inför. Det anses också viktigt att 

alla är “okej med” utmaningarna som har presenterats, anser respondenten.  

[00:02:48] 

Respondenten fortsätter och beskriver hur ILS-arbetet ser ut just nu i förhållande till dit man 

vill komma: “I olika projekt har vi kommit lite olika långt, och det bygger egentligen på 

individuell basis, så det vi försöker är att locka fram det intresset”. 

[00:03:06] 

Respondenten beskriver: “Det vi har försökt göra i det projektet som jag är mest engagerad i 

just nu är att för att det här ska ske så måste man börja skapa lite intresse hos mekanisterna..”  

[00:04:14]  

Respondenten förklarar att man har försökt plocka “byggklossar” från tidigare system som 

konstruktörerna känner till och har lite koll på. Respondenten förklarar vidare att man har 

märkt att många konstruktörer generellt inte har så bra koll på det som man tidigare har 

konstruerat och hur det senare har fungerat ute i verkligheten. Respondenten fortsätter: “Man 

har inte fått någon sån feedback på sitt tidigare konstruktionsarbete [...] så där försöker vi 

knyta samman konstruktörerna med våra kunder då, dom som använder tidigare system”  

[00:04:37]  

“Så då har vi tidigt i projektet försökt köra lite lessons learned med dom som använder 

systemet”, saker som konstruktörerna kan ta med sig så att man kan minska risken om att man 

till exempel gör om samma misstag, beskriver respondenten.  

[00:05:11] 

Respondenten fortsätter att beskriva att man även ibland försöker att få med konstruktörer i de 

forum där man träffar kunder. Detta för att konstruktörerna ska få bättre inblick i syftet med 

den konstruktionen som man konstruerar, förklarar respondenten.  

 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:05:30] 
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Respondenten beskriver att: “Det har varit mycket att man har skapat ett dokument 

egentligen, som man försöker att förse konstruktörerna med och sådär, och man vet ju att när 

det börjar bli väldigt mycket dokument sådär är det ju svårt att se varje”. Respondenten 

kommer in på MBD, och beskriver att här hoppas man kunna jobba mer på samma ställe. För 

att exempelvis samla information och göra det mer lättillgängligt.  

[00:06:05]  

Examensarbetare 2 frågar hur man byter dokument med varandra. Respondenten svarar att 

man arbetar med dokumentstrukturer som är kopplade till projekten, artiklar och dylikt. 

Respondenten poängterar att det blir mycket dokument.  

[00:06:21]  

Examensarbetare 2 frågar om dokumenthantering sker i mappar, i IFS eller hur det går till. 

Respondenten svarar att oftast så sker hanteringen i IFS men en del mappar används även på 

servern under arbetets gång. Tanken är att det mesta ska sparas i IFS, lägger respondenten till. 

[00:06:56]  

Respondenten fortsätter och förklarar att driftsäkerhetstest med predikteringar osv, det vill 

säga olika analyser, har tidigare gjorts av ILS “lite på sidan om”, och inte tillsammans med 

konstruktören. Och detta ska ju vara till hjälp för konstruktören och inte vara något som man 

kommer och pekar finger med i efterhand. Så denna typ av analyser har man nu jobbat med i 

workshop-format redan tidigt, innan man egentligen har någon konstruktion, förklarar 

respondenten. När man börjar med detta tidigt, diskuterar man snarare vart man ska istället för 

hur något har blivit, vilket är bra, lägger respondenten till.  

[00:08:03]  

Respondenten fortsätter: “Det här är något som blir gemensamt då, att information flödar 

mellan parterna”. 

 

1b. Vilka dialoger har man? 

1c. vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

[00:08:27]  

Respondenten understryker att samarbetet är viktigt för att man från början ska designa något 

som blir så bra som möjligt. Och sen ska man med designen, eller mekaniken, beskriva hur 

man ska ta hand om grejerna och hantera utmaningar till exempel.  

[00:08:43]  

Respondenten menar på att det under processen blir två olika syften, under utvecklingen 

måste ILS vara med och supporta och skapa bra förutsättningar för konstruktörerna. Sen när 

designen är färdigställd så måste konstruktören i sin tur hjälpa ILS att ta fram bland annat 

publikationer så att helheten blir så bra som möjligt. 

[00:09:03]  

“Tittar man på MBD som exempel”, fortsätter respondenten, så blir det ännu viktigare att 

konstruktören är med i mellanstegen så att man ser hur man plockar isär saker.  

 

1d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:09:35]  

Respondenten kommer in på att man tyvärr inte har skapat det här intresset (att vilja förstå 

vad ILS är och gör) hos alla ännu och att det är svårt att hålla ordning på allting. Med MBD 

hoppas respondenten att man kan: “få till en kärna”, där allt är uppdaterat och tillgängligt med 

rätt information.  

 

2a. Upplever du att konstruktören känner ansvar för ILS-perspektivet? Varför? 

[00:10:29]  
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Respondenten svarar: “Nej inte fullt ut än eftersom vi inte har kommit så pass långt att vi 

måste knyta samman mekanikkonstruktörerna med hur deras design fungerar ute i 

verkligheten så att dom får lite mer feedback och känner att det faktiskt spelar roll dom här 

aspekterna också…”. Tidigare har det inte förekommit att konstruktörerna känner ansvar för 

hur konstruktionen fungerar över tid, fortsätter respondenten.  

[00:11:20]  

Respondenten kommer in på hur man ska göra för att få delat ansvar, och jämför med att man 

som konstruktör idag behöver visa att man har en uppfattning om tillverkningskostnad för sin 

konstruktion vid en granskning, och där tar man hjälp av inköp till exempel. Från ILS sida vill 

man att konstruktören ska ha en lika bra uppfattning om vilken supportkostnad man kommer 

att ha över livslängden, även denna typ av kostnad önskar ILS kunde beaktas av 

konstruktörerna vid konstruktionen.  

[00:12:03]  

Respondenten tror att det handlar om att skapa mer delaktighet för att generera ansvarskänsla 

hos konstruktören. Tidigare har man betraktat ILS som en disciplin som kommer in senare i 

produktutvecklingsprocessen, efter konstruktionen, och inte så mycket som att man är en 

lagspelare, beskriver respondenten. 

[00:13:03]  

Respondenten kommer in på att systemen som ILS arbetar med kan vara svåra att få en 

personlig koppling till och naturligt reflektera kring, eftersom att det i många fall rör sig om 

produkter och system som man själv aldrig kommer att använda. Respondenten jämför med 

att om man istället till exempel konstruerar en ratt till en bil, så är det lättare att ta ett större 

ansvar och reflektera kring hur den senare kommer att användas, eftersom att de flesta någon 

gång har använt en ratt. Respondenten lägger till att ILS ansvarar för att föra över hur 

systemen och konstruktionen fungerar ute i verkligheten till konstruktörerna, för att skapa 

förståelse och ge feedback på det som har konstruerats.   

 

2b. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:13:31] 

“Det är en tudelad fråga för att vi kommer ju från lite olika verksamheter här tidigare...”, 

inleder respondenten med att svara. Där respondenten var tidigare så gjorde man ett försök till 

bättre samarbete och koppla ihop konstruktörer med hur det fungerar i verkligheten. Och när 

man kom hit(nuvarande arbetsplats) så har man fått börja om, beskriver respondenten. De 

konstruktörer som var med sen tidigare är vana den typen av arbete och samarbete.  

[00:14:25]  

“På så sätt var det ju bättre förr, men det är ju på väg att bli likadant igen...”, lägger 

respondenten till. 

 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

[00:14:41]  

“Ja, man skulle kunna förenkla det som så då att man känner att det är naturligt att man i 

första skedet under utvecklingen så får ILS vara någon form av eftertraktad support-resurs till 

mekanisterna, för att dom ska kunna göra sitt arbete på bästa sätt och så vänder man ju på det 

sen från det att konstruktionen är satt om man ska börja tillverka det här runtomkring så blir 

det ju omvända roller, att mekanisterna får ju vara med och stötta ILS”, svarar respondenten.  

[00:15:26] 
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Respondenten tror att det handlar om att båda ska känna samma typ av tillfredsställelse när 

det fungerar ute i verkligheten och den återkopplingen har man inte fått tidigare, från 

konstruktörens sida, lägger respondenten till. 

  

4a. När behöver ILS den första frysningen av 3D-modellen? 

[00:15:53]  

Respondenten kommer in på att det inte behöver vara något fryst läge förrän ganska sent. 

Respondenten menar på att det handlar mer om hur väl man kan förstå vad som händer i 3D-

modellen och hur väl ILS och andra discipliners arbete uppdateras när konstruktören gör 

ändringar, beskriver respondenten.  

[00:16:34]  

Respondenten kommer in på hur det var tidigare, då ansågs det viktigt med frysningar av 

underlaget så att man visste vad man hade analyserat på. Om man kan få detta lite mer 

dynamiskt, att man ändå har spårbarhet så behöver man egentligen inte frysa något, förklarar 

respondenten. 

 

4b. Hur går det till när ILS ser att det behöver göras en ändring i konstruktionen? 

[00:17:24]  

Respondenten inleder med att det kan fungera på olika sätt, men att det normala är att man 

exempelvis kommer fram till att något blir för dyrt, då får man göra en ändringsbegäran, som 

vilken disciplin som helst. “Det är det formella”, beskriver respondenten. 

[00:18:02]  

Respondenten fortsätter och beskriver att om det handlar om ändringar som exempelvis ligger 

tidigt, då kan man ändra konstruktionen under en workshop(som beskrivits tidigare), där man 

sitter tillsammans och diskuterar. Respondenten lägger till: “Men när det har satt sig lite mer, 

då måste man vara lite mer formell och så där, då börjar man ju dra på sig kostnader också 

genom att ändra”. 

 

5. Vilka punkter behöver vara med i en checklista som ska säkerställa att konstruktören tänker 

på ILS-perspektivet? 

[00:18:53]  

Respondenten lyfter fram att detta handlar om vad konstruktören ska visa upp vid 

granskningsmöten: “Då tycker jag att det ska finnas med en punkt där konstruktören ska, då 

precis som att man berättar att man uppfyller vissa funktions- och prestandakrav som man har 

med sig så ska man ju också förklara att genom att man har satt designen så här, så innebär 

det dom här problemen eller utmaningarna. Så att konstruktörerna redovisar dom bitarna...” 

[00:19:32]  

Respondenten kommer tillbaka till det tidigare exemplet med att konstruktören skulle kunna 

tänkas redovisa en kostnad för produktens livscykel, på liknande sätt som konstruktören 

redovisar exempelvis en seriekostnad. Respondenten resonerar kring en “life support cost”, 

kopplat med problembilden. Om man skulle få in detta i en checklista så tror respondenten att 

det skulle bli ett naturligt tillvägagångssätt för konstruktören att ta hjälp av ILS-ingenjörerna 

för att kunna jobba med kostnaden för produktens livscykel. Respondenten tror att det är 

bättre att man lägger den här typen av ansvar på konstruktören, räknar med att konstruktören 

ska och behöver ta stöttning av ILS.  

[00:20:19]  

Respondenten fortsätter och beskriver att om en “life support cost” skulle redovisas så skulle 

frågor kring bland annat reservdelar, utrustning, etc., besvaras i samband med att en “life 

support cost” tas fram. Konstruktören blir då tvungen att resonera utifrån ILS-aspekten. 
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Respondenten fortsätter och anser att genom att göra på det här sättet så “försvinner” en del 

punkter automatiskt i checklistan, som annars kan upplevas som flummiga. 

[00:21:08]  

Respondenten förklarar att konstruktören bör ha koll på hur komplext det är att utföra saker 

kopplat till konstruktionen, exempelvis om det krävs utökad utbildning eller om det räcker att 

enkelt beskriva konstruktionen.  

[00:21:28]  

Examensarbetare 1 nämner att en checklista/en lösning som går att applicera på så många 

projekt som möjligt, oavsett produkt, hade varit bra och anser att respondentens resonemang 

med att redovisa en “life cycle cost”, låter lovande för det ändamålet.  

[00:21:35]  

Respondenten instämmer och håller med, men poängterar också att respondenten har fått till 

sig att det inte alltid uppskattas att diskutera kring problem hela tiden. Respondenten menar 

däremot på att oavsett hur man konstruerar så kommer problem och utmaningar att behöva 

diskuteras.  

[00:21:56] 

Respondenten anser att på samma sätt som konstruktionen godkänns vid en granskning så bör 

även problem godkännas, vilket är dit ILS vill komma med arbetet. Respondenten tillägger 

även att man kan kalla det för utmaningar istället för problem, för att skapa en mer positiv 

känsla. 

[00:22:11]  

Respondenten fortsätter och tror att om konstruktörerna kan beskriva utmaningarna och “sätta 

en peng på det” så kan det också skapa en acceptans för att utmaningarna finns. Då blir även 

efterföljande konsekvenser och kostnader lättare att motivera, lägger respondenten till. 

[00:22:35]  

Om konstruktören har koll på utmaningar och problem och får feedback på hur 

konstruktionen fungerar ute i verkligheten så kan man kanske göra bättre ifrån sig nästa gång, 

tror respondenten. 

[00:23:19]  

Respondenten förklarar att det är checkliste-punkter av den typen som nämns ovan som man 

arbetar med att försöka få till idag via olika forum, istället för de mer flummiga punkterna 

som inte ger så mycket, beskriver respondenten. I GMS finns checklistorna, lägger 

respondenten till.  

 

[00:23:20] (Handledare 1 kommer in i rummet.) 

 

[00:24:15]  

Respondenten tror att det i det stora hela handlar om att skapa bättre informationsflöden och 

på så sätt få mer delaktighet, då kan man komma långt. “MBD är ett sätt att göra det mer 

tillsammans”, påpekar respondenten.  

[00:26:29]  

Intervjun avslutas.  
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Bilaga D: Sammanställda och tematiserade Mekanikkonstruktör-
intervjuer 

Mekanikkonstruktör 1 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? Vilka dialoger har man? 

[00:00:28] 

(Ang. informationsutbyte)Respondenten beskriver att ILS oftast kontaktar Mekanik när de har 

några frågor (ex FMECA, underhåll). 

[00:01:06] 

Respondenten har även varit på möten med ILS, det upplevde som ”schysst” att få se vilka 

frågor som dök upp under det mötet). 

[00:01:33] 

Respondenten anser att vid dessa möten får man en bättre bild av vad ILS gör. Respondenten 

lägger även till att man tar kontakt på andra sätt när det behövs eller behov dyker upp. 

 

1b. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

[00:02:14] 

(samarbetet mellan disciplinerna) Respondenten beskriver att man hör av sig om man har 

några frågor, i frågan om vilket behov det finns för samarbete med ILS. 

[00:02:42] 

Respondenten upplever att det mestadels är ILS som kontaktar Mekanik. 

 

1c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:02:54] 

Respondenten tycker att nuvarande arbetssätt fungerar bra, ser inga nackdelar med det 

 

2a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd information om hur 

man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, gränssnitt mot ILS etc.?  

[00:03:47] 

Respondenten beskriver att man lär sig arbetssättet efterhand, men det det är möjligt att man 

fick information när hen började (2012). 

[00:04:29] 

Respondenten beskriver att just konfigurerat arbetssätt är något nytt och att den inlärning sker 

via seminarier. 

[00:05:18] 

Respondenten fortsätter och beskriver att det finns rutiner för användning av konfigurerat 

arbetssätt på intern wiki-sida och på inspelade seminarier. 

 

2b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS som en resurs för att få med hela livscykelperspektivet? 

[00:05:56] 

Respondenten känner inte att denne själv nyttjar ILS för att få med hela livscykelperspektivet, 

utan att det är de som kommer till mekanik för att ställa sina frågor. 

[00:06:40] 

Respondenten anser att ILS och Mekanik kompletterar varandra. 

[00:07:00] 

Respondenten beskriver att ILS jobbar steget efter mekanik 
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2c. Hur gör ILS för att stötta/förse er konstruktörer med information och krav utifrån 

livscykelperspektivet? 

[00:07:39] 

Respondenten beskriver att det finns krav i Specifikationerna (är osäker på om ILS är med då) 

som tas fram i början av projekt, och där finns med krav från ett ILS-perspektiv. Annars tar 

man upp det som kommer upp efterhand. (respondenten anser att det inte finns så stort behov 

av kontakt med ILS i dennes arbete) 

[00:08:57] 

Respondenten har inte alls mycket kontakt med ILS (ungefär några gånger per år). 

 

2d. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska t.ex. ett kundkrav på 

”mindre än 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år…   

[00:09:44] 

Respondenten beskriver att i början av ett utvecklingsprojekt ska ILS-krav finnas, de ska vara 

med i specifikationerna som skapas i början av projektet (som ILS är med och tar fram). 

[00:10:04] 

Respondenten anser att tidpunkten för när Mekanik får ILS-kraven kan vara avgörande. 

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:10:04] 

Respondenten anser att samarbetet mellan ILS och mekanik fungerar nu som det gjorde förr. 

 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna (Mekanik och ILS) ska fungera? 

[00:11:15] 

Respondenten anser att arbetssättet mellan disciplinerna fungerar bra som det är nu, man 

pratar med varandra. Det är bra om man (alla inblandade personer) är med från början så man 

vet vilka det är. Respondenten anser att det har varit så i det projektet som denne arbetat i. 

(projekt A) 

 

4. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att hjälpa/underlätta dig att 

betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 

[00:13:09] 

Respondenten anser att ILS-kraven borde vara med på en checklista (ex. byta av motor under 

20 min) 

[00:13:50] 

Respondenten beskriver att veta som konstruktör hur man ska ta hänsyn till ILS-perspektivet, 

det ger sig efterhand. Detta för att det handlar om sunt förnuft (ex. användarvänlighet), då blir 

det svårt att bara pricka av någonting. Men en punkt för att få med detta kan vara att om man 

har tänkt på att ex, att det är lätt att komma åt mm. Man har generella punkter. 

[00:14:40] 

Respondenten anser att punkter i en checklista kan vara exempelvis: ” att man tänker efter en 

gång till om det är något som man behöver skruva isär” 

[00:15:20] 

Respondenten anser sig ha lagom koll på ILS-perspektivet. 

[00:15:45] 

När respondenten arbetar så är första prio att: “få ihop grejerna om det ens är möjligt”. I det 

projekt som respondenten har jobbat i har det varit små marginaler (med avseende på 

utrymme för konstruktionen). Primär fokus är att konstruktionen ska få plats, hur montering 

mm ska ske får man lösa senare. 
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[00:17:04] 

Respondenten understryker att allt inte blir så lättjobbat på grund av litet utrymme. 

[00:18:17] 

Respondenten beskriver att behovet av checklista beror på: “var man kommer ifrån” (vilken 

erfarenhet man har av ILS/helhetsperspektiv/egna erfarenheter som operatör). Respondenten 

anser att checklistan kan vara mer lämplig eller läglig för de som inte har så mycket 

erfarenhet. 

[00:18:49] 

Respondenten avslutar med att beskriva att denne inte känner något behov av en checklista. 

Det är inget som respondenten anser sig sakna i sitt arbete.  
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Mekanikkonstruktör 2 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? Vilka dialoger har man? 

1b. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

1c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:00:37] 

Respondenten inleder med att ILS är ett stort område. Generellt är tanken att ILS-ingenjörer 

ska vara involverade i projekten redan från början och sedan arbeta parallellt genom hela 

utvecklingsfasen. 

[00:01:12] 

Respondenten beskriver att det idag inte finns någon direkt kommunikation mellan 

disciplinerna eller att den i så fall är bristfällig. Mycket sker istället på projektledarnivå och 

lite information når fram till konstruktörerna. 

[00:01:32] 

Respondenten har erfarenhet från både eftermarknad och mekanikkonstruktion. 

Från erfarenheten eftermarknad har respondenten insyn i vilka brister som kan uppstå när 

produkten är färdig och en inställning som kan finnas är: “varför tog man inte bättre hand om 

det här under projektets gång”. 

[00:01:46] 

Från Respondentens perspektiv (arbete i ett större nyutvecklingsprojekt) anses MBD i sig vara 

något nytt, något som man inte arbetat så mycket med. Respondenten tror att ILS inte är mer 

involverad i konstruktörernas arbete och tidigt i projektet på grund av: “stram budget, det 

finns mycket att göra, det finns mycket ändå att ta hand om i ett nyutvecklingsprojekt” Detta 

leder till att det alltid finns något som faller bort/som man skjuter framför sig/som inte hinns 

med i alla fall. 

[00:02:28] 

Respondenten anser att informationsutbytet är inte det bästa, borde ses över.  

[00:03:00] 

Respondenten anser att samarbetet mellan ILS och Mekanik kan bli mycket bättre. 

[00:03:16] 

Respondenten anser att om man inte har ett bra samarbete under projektet så kommer det att 

resultera i mycket mer “merarbete” för de som sitter på exempelvis eftermarknad (De som tar 

över stafettpinnen i efterföljande steg) när produkten är färdig. “Merarbetet” anses av 

respondenten kunna undvikas om ILS kommer in ett tidigare skede. 

[00:03:31] 

Respondenten tror även att det samma påverkar säkerhetsperspektivet. Med en bättre dialog 

kan man “fånga upp” ILS-aspekter(även säkerhetsaspekter) från början. 

[00:04:02] 

Respondenten fortsätter och beskriver att detta inte endast behöver gälla ILS(och säkerhet) 

utan även produktion. 

[00:04:28] 

Respondenten tror att den bristande kommunikationen medför stor risk för omarbete. Att 

jobba parallellt som beskrivs ovan kan eventuellt förlänga projektet men slutresultat tar större 

hänsyn till helhetsperspektivet.  

 

2a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd information om hur 

man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, gränssnitt mot ILS etc? 

[00:05:24] 
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Konfigurerat arbetssätt är nytt så är det inte säkert att alla arbetar med det. 

(Detta beskriver hur respondenten upplever att det var för 1.5 år sen) När respondenten 

började arbeta fanns ingen introduktion till konfigurerat arbetssätt. Men respondenten 

hamnade i sådant projekt som använde konfigurerat arbetssätt. Detta arbetssätt var nytt i 

projektet och utbildning inom konfigurerat arbetssätt skedde löpande. Det fanns ingen 

utbildning som man höll specifikt för nyanställda. (vilket är något som respondenten tror är 

något som kommer ske i framtiden, målet är att alla projekt ska drivas enligt det 

konfigurerade arbetssättet) 

[00:06:36] 

Respondenten beskriver att när man börjar/är nyanställd så får man gå olika utbildningar för 

att ta del av vad organisationens olika delar (ex, produktion, analys, ILS) gör. Detta leder till 

mycket “korvstoppning” under introduktionsveckorna. Detta gör att inte allt “fastnar”. 

[00:07:21] 

Rutinhanteringen blir väldigt specifik efter den roll som man har när man kommer in i 

företaget. Då blir största fokus på vad du ska göra, vilka programvaror som ska användas, 

vardaglig hantering och det blir mindre fokus på gränssnitten mot de andra avdelningarna. 

Respondenten beskriver att hantering mot gränssnitt finns “men kanske inte så mycket som 

det skulle vara bra om det fanns”. 

 

2b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS som en resurs för att få med hela livscykelperspektivet? 

[00:08:19] 

Respondenten beskriver att ILS försöker uppdatera konstruktörerna med information genom 

bland annat möten, men man blir ändå insnöad på sitt. Respondenten beskriver att man tar till 

sig information ibland och att man som konstruktör är medveten om att ILS finns, men att 

ILS-perspektivet inte är något man tänker på dagligen. 

[00:09:02] 

Respondenten beskriver att det finns mycket information om ILS (på sbdwiki) att ta del av 

men att det krävs både tid och möjlighet för att ta till sig informationen. 

[00:09:30] 

Respondenten beskriver att konstruktörer tar kontakt med ILS-ingenjörer under exempelvis 

projektmöten, och att det är via den typen av kanaler som man får inputs från ILS. Utöver 

möten får man vara mer proaktiv själv (personliga möten) när det gäller att ta kontakt med 

ILS och få återkoppling på det man har konstruerat.  

 

2d. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska t.ex. ett kundkrav på 

”mindre än 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år…  

[00:10:20] 

Respondenten beskriver att de flesta projekt är uppbyggda genom att det alltid finns en 

kravspecifikation (och det är bra om den är så komplett som möjligt innan 

produktutvecklingen börjar). Kravspecifikationen kan ändras under tiden och det är bra om 

det är tydligt vilka krav som finns i specifikationen, det är inte alltid som det är tydligt. Det är 

viktigt att Mekanik får reda på när krav förändras. 

[00:11:07] 

Respondenten beskriver att tanken är att ILS ska vara med från början till slut så att man får in 

ILS-aspekten redan från början , eller till och med innan man börjar konstruera. 

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:11:37] 
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Respondenten beskriver att samarbetet mellan disciplinerna är bättre än förr men ännu inte 

bra. 

 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna (Mekanik och ILS) ska fungera? 

[00:12:03] 

Respondenten beskriver att ett drömscenario skulle vara att arbetet mellan disciplinerna 

fungerade lite så som nuvarande arbetssätt men att det ska vara mer gemensamma möten och 

moment som involverar både Mekanik och ILS tillsammans. Det skulle göra att man får mer 

insyn i vad ILS gör och deras input på konstruktörens arbete. Det kan leda till att 

konstruktörerna får mer förståelse för ILS. 

 

4. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att hjälpa/underlätta dig att 

betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 

[00:13:02] 

Respondenten tror att det som behövs i en checklista är att få en begriplig förklaring på vad 

ILS är och vad deras arbete innebär på projektnivå. 

[00:13:19] 

Respondenten tror vidare att det behövs ett antal steg (ex. delavstämning) med ILS där man 

tittar på konstruktionens påverkan på produktens helhet. Detta så att konstruktören får en bra 

helhetsbild. 

[00:13:58] 

Respondenten anser att det som behövs angående kravställning är att man går igenom ILS-

kraven tillsammans och säkerställer att de är införstådda. (Detta borde absolut vara med) Om 

man förstår innebörden av kraven och hur de påverkas blir det enklare att ta hänsyn till dem. 

Då bakas även helhetstänket in i det vardagliga arbetet, något som saknas idag. 

[00:14:49] 

Respondenten lyfter fram ett förbättringsförslag relaterat till MBD om att reservdelskataloger 

ska tas bort (för hela eller delar av produkter), och istället bli en modellbaserad/interaktiv 

reservdelskatalog. Det skulle kunna göras genom en liknande uppbyggnad/koncept som 

produktion använder, där produkten byggs ihop steg för steg. 
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Mekanikkonstruktör 3 

[00:00:46] 

Respondenten har inte koll på vad ILS är (jobbat ca. 2år på Saab). Arbetets fokus är riktat till 

sitt ämne, Mekanik jobbar med mekanik, inte ILS. Men känner ett behov av ett tätare 

samarbete mellan disciplinerna, eftersom att mycket troligtvis: “hamnar mellan stolarna”. 

[00:01:30] 

Respondenten anser att det är dålig kommunikation mellan disciplinerna, men inom 

disciplinerna kommunicerar man bra (när man sitter på samma våning). Så fort 

kommunikation bör ske utanför den egna disciplinen blir det svårt.  

[00:01:50] 

Respondenten tror att detta gäller generellt mellan alla discipliner, exempelvis Mekanik och 

El, Mekanik och ILS, det blir en: “barriär att ta sig över”.  

[00:02:15] 

Respondenten beskriver att man generellt behöver bli bättre på att prata med varandra 

(kommunicera). 

Respondenten anser att Mekanik och ILS inte har så mycket informationsutbyte. 

[00:02:42] 

Respondenten beskriver att i ett större projekt hade man ett större möte 1 ggr/vecka där alla 

medverkade. Mötena var långa (2h) som gjorde att man bara lyssnade på sin del (sen jobbade 

man under tiden). 

[00:03:00] 

Respondenten fortsätter och beskriver att det inte är det mest effektivaste sättet, då manbara 

tänker på sin del (att man ska konstruera något). Det leder till att man gör sitt arbete 

noggrant/detaljerat, men utan att tänka på vad som ska hända sen med konstruktionen, hur 

konstruktionen påverkar resten av produkten. 

[00:03:36] 

Respondenten anser att man behöver ha en större förståelse för hela produkten när man 

konstruerar för att allt ska fungera bättre. 

[00:03:44] 

Respondenten lyfter återigen fram att kommunikationen är dålig. 

 

1b. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

[00:04:18] 

Respondenten anser att samarbete behövs för att minska missförstånd, så att det går snabbare 

att göra färdigt saker. Då slipper man få tillbaka de jobb man har “skickat in” som färdiga.  

Respondenten har inte mycket erfarenhet av kommunikation med ILS, har inte upplevt att det 

funnits så mycket. 

 

1c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:04:57] 

Respondenten anser att nackdelen med nuvarande arbetssättet är dålig kommunikation. 

 

2a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd information om hur 

man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, gränssnitt mot ILS etc.? 

[00:05:56] 

Respondenten beskriver att inskolning i arbetssättet har skett enligt “Learn by doing”. 

[00:06:37] 
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Respondenten anser att wiki-sidorna är bra, där kan man hitta mycket information, 

exempelvis kring konfigurerat arbetssätt. Det är lätt att följa från wiki-sidorna, man lär sig det 

ganska snabbt. 

[00:06:59] 

Respondenten beskriver att en del saker är så pass nya så att man inte har någon speciell 

inskolning för det. När man väl behöver lära sig det så lär man sig det. 

[00:07:19] 

Respondenten beskriver att det finns webbaserade utbildningar som har varit bra eftersom att 

de är inspelade. Det har upplevs ha varit lätt att få tag på information, men det finns ingen 

specifik inskolning när man kommer in som nyanställd. 

 

2b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS som en resurs för att få med hela livscykelperspektivet? 

[00:08:12] 

Respondenten är inte medveten om hur konstruktören nyttjar eller ska nyttja ILS-ingenjören. 

Gissar på att det är projektledaren nyttjar ILS mer än konstruktören. 

 

2c. Hur gör ILS för att stötta/förse er konstruktörer med information och krav utifrån 

livscykelperspektivet? 

[00:08:33] 

Respondenten beskriver sig inte ha koll på vilka personer som är ILS-ingenjörer(har inget 

ansikte på dem). 

 

2c. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska t.ex. ett kundkrav på 

”mindre än 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år…  

[00:09:10] 

Respondenten beskriver att det finns en kravspecifikation som man kan titta på, och finns 

tillgänglig under arbetets gång. 

[00:09:36] 

Respondenten beskriver att kraven inte alltid är helt färdiga, gamla kan tas bort om de inte har 

någon funktion. 

[00:09:47] 

Respondenten beskriver att om man är med från början så har man nog bättre koll på kraven 

och kravspecifikationen. När man kommer in mitt i ett projekt så borde man gå igenom 

kravspecifikationen. 

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna (Mekanik och ILS) ska fungera? 

4. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att hjälpa/underlätta dig att 

betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 

[00:11:17] 

Respondenten hänvisar till frågan att när man börjar som ny är det bra att läsa kravlistan 

[00:11:36] 

Respondenten fortsätter och anser sig inte ha något ILS-perspektiv. 

[00:11:49] 

Respondenten utgår från erfarenhet från Projekt A och beskriver att denne vet väldigt lite om 

ILS, vet inte vad de gör, vilka personer som är ILS-ingenjörer, men vet vad ILS är. 

När respondenten har frågor kring ILS så går man till projektledaren, som fungerar som en 

“förmedlare” mellan disciplinerna. Respondenten går inte till ILS-ingenjören vid frågor 
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(respondenten har lärt sig att man går till projektledaren vid frågor). Respondenten 

uppfattning är att projektledaren besitter på ILS-perspektivet. 

[00:15:09] 

Respondenten beskriver att i mindre projekt så är det mer troligt att man vänder sig till 

personer i andra discipliner vid frågor istället för att gå via projektledaren. 

[00:15:20] 

Respondenten beskriver att i stora projekt blir det svårt att hålla koll på vem som är vem, 

speciellt när projektdeltagarna är lokaliserade på olika platser. Det blir enklare att 

kommunicera i mindre projekt eller när projektmedlemmarna är lokaliserade på samma plats, 

då går det snabbt att bara gå över till ILS-ingenjören om man har frågor. 

Respondenten anser att man bör anpassa kommunikationsvägar eller arbetssätt efter projektets 

omfattning/storlek. 

 

Utöver intervju: detta samtal spelades inte in: 

Respondenten lyfte fram att man känner sig ny i varje projekt som man kommer in i. Och att 

det blir lätt att man känner sig bekväm med att hålla sig till sina egna arbetsuppgifter.  
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Mekanikkonstrultör 4 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? Vilka dialoger har man? 

[00:01:25]  

Respondenten beskriver att det finns en delprojektledare från ILS i det projekt som 

respondenten arbetar i just nu. Där har konstruktören själv ingen direkt kontakt med ILS-

ingenjören, så något informationsutbytet mellan Konstruktören och ILS-ingenjören är finns 

inte. Det informationsutbyte som finns går via delprojektledaren. 

[00:01:56] - [00:02:12] (Resonemang utifrån projektet som respondenten arbetar i) 

Respondenten beskriver att det skulle är önskvärt att konstruktörens arbete granskas av ILS så 

att konstruktören får reda på vad det är för information som ILS behöver för att utföra sitt 

arbete (något som är planerat att genomföras senare i projektet). Detta skulle underlätta både 

för Mekanik och ILS, då man kan undvika att konstruera sådant som kan försvåra för ILS-

ingenjörens arbete.  

 

1b. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

[00:02:22] (Resonemang utifrån projektet som respondenten arbetar i) 

Respondenten anser att ILS har blivit bortprioriterade vilket gör att de kommer in senare i 

projektet. Respondenten anser att det är konstigt eftersom att ILS-aspekten är högst 

nödvändig. 

 

1c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:02:47] (Resonemang utifrån projektet som respondenten arbetar i) 

Respondenten beskriver att en nackdel är att ILS inte får ta del av det som konstruktörerna gör 

eftersom att deras arbete planeras att komma in senare i projektet, det gör att det kan bli mer 

jobb. 

 

2a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd information om hur 

man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, gränssnitt mot ILS etc.? 

[00:03:36]  

Respondenten svarar att man inte får någon inskolning i hur ILS-ingenjören och 

konstruktören kan eller bör stötta varandra i arbetet. 

[00:03:58] 

Respondenten beskriver att hur man skolas in i det konfigurerade arbetssättet beror på vilket 

projekt man arbetar i, om projektet inte arbetar konfigurerat så får man heller ingen 

information om det arbetssättet. Om man ska arbeta konfigurerat så får man lära sig det när 

det är dags. 

Respondenten anser att om målet är att alla projekt i företaget ska drivas konfigurerat så borde 

all inskolning innehålla information om det konfigurerade arbetssättet. 

[00:04:47] 

Respondenten beskriver att när man börjar på företaget så får man en “fadder” på företaget 

och genom denne får man lära sig vilka rutiner som gäller och hur man ska arbeta. Detta ingår 

inte i själva inskolningen i företaget. Vid den inskolningen blir det mer fokus på 

programvaran som används. Det andra: “tar man som det kommer”, exempelvis praktiskt 

arbetssätt och rutiner, beskriver respondenten. 

 

2b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS som en resurs för att få med hela livscykelperspektivet? 

[00:05:38] 
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Respondenten beskriver att de största “grejerna” (ILS-kraven) är man som konstruktör 

medveten om eftersom de brukar vara förutbestämda. Beslut kring ILS-kraven tas oftast på en 

högre nivå så konstruktörerna har för det mesta koll på dem.  

[00:06:15] 

Respondenten beskriver att som konstruktör har man ingen direktkontakt med ILS om man 

inte söker upp dem själv. 

 

2c. Hur gör ILS för att stötta/förse er konstruktörer med information och krav utifrån 

livscykelperspektivet? 

[00:06:35] 

Respondenten anser sig inte vara medveten om hur ILS gör för att stötta konstruktören med 

livscykelperspektivet. Gissar att detta hanteras på en högre nivå. 

 

2d. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska t.ex. ett kundkrav på 

”mindre än 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år…  

[00:07:00] 

Respondenten anser att det är bra om ILS-ingenjörerna är med hela tiden och kommer med 

inputs som: “tänk på det här och det här”, “den här (komponenten) ska kunna bytas lätt”.  

Den här typen av arbetssätt är något som respondenten inte stött på i sitt arbete ännu, där ILS-

ingenjörernas roll endast har varit att göra manualer, alltså inga direkta “livscykelanalyser. 

Respondenten lägger till att det beskrivna arbetssättet eventuellt kan förekomma i andra 

projekt redan. 

En önskvärd lösning skulle vara att någon annan granskar det som konstruktören gjort (ex vid 

PDR-stadie) ur ett ILS-perspektiv. Då kan förändringar genomföras i tidigt skede och ILS-

ingenjören kan följa utvecklingen av konstruktionen  

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna (Mekanik och ILS) ska fungera? 

[00:08:38] 

Respondenten beskriver att ett drömscenario skulle vara att ILS kommer in tidigt i projektet 

och granskar konstruktionen, så att det inte kommer några överraskningar senare. Man bör, 

när man planerar projekt, lägga in timmar för ILS-ingenjörer att genomföra detta. 

 

4. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att hjälpa/underlätta dig att 

betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 

[00:09:30] 

Respondenten beskriver att i en checklista bör det finnas punkter om att man bör ha sett över 

alla ingående detaljer som ska vara med och märka ut vilka detaljer som exempelvis ska vara 

utbytbara. Då vet man som konstruktör att man bör ta kontakt med ILS. ILS borde i sin tur ha 

motsvarande punkter till konstruktörerna som säger: “tänk på det här och tänk det här”. 

[00:10:16] 

Respondenten tror att ILS har många aspekter som de skulle önska att konstruktörerna tänkte 

på, sakerna borde de “specas” upp. 

[00:10:32] 

Respondenten beskriver att oftast släpper konstruktörerna projektet när de konstruerat färdigt 

och ILS tar över arbetet som man har gjort. Det skulle vara bättre om man kunde överlappa 

varandras arbete. 

[00:13:00] 
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Respondenten anser sig ha dålig koll på vad ILS egentligen gör och att det kan betraktas som 

ett bevis på att informationsutbytet borde vara bättre. 
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Mekanikkonstruktör 5 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? Vilka dialoger har man? 

[00:01:30] 

Respondenten beskriver att ILS tar kontakt med Mekanik och vill ha information som 

exempelvis: “hur det är tänkt att det ska fungera och grejer runt omkring”. 

[00:02:08] 

Respondenten förklarar att för att ta kontakt med Mekanik så skickar ILS mail eller går 

personligen till Mekanik och förklarar vad ILS-ingenjörerna behöver hjälp med. 

 

1b. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

[00:02:35] 

Respondenten anser att det största behovet är framförallt att ILS behöver information från 

Mekanik, ILS har synpunkter om: “hur den (/produkten/konstruktionen) ska vara uppbyggd, 

vilka delar som ska vara reservdelar”. 

Men Mekanik behöver även information från ILS, informationen från ILS behöver 

konstruktörerna i ett tidigt stadie när man ska konstruera något. Detta är viktigt, för att 

underlätta för ILS-ingenjörernas arbete.  

 

1c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:03:52] 

Respondenten anser att om ILS-ingenjörerna inte sitter i KGA, det vill säga på samma ställe 

som konstruktörerna, då blir arbetet svårt. Man kan maila mellan varandra, men det försvårar 

kontaktbarheten jämfört med om man sitter på samma ställe. 

 

2a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd information om hur 

man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, gränssnitt mot ILS etc.? 

[00:04:53] 

Respondenten är inte (vid intervjutillfället) medveten om rutiner. Om respondenten har fått 

information om rutiner så är det inget som respondenten kommer ihåg.  

 

2b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS-ingenjörer som en resurs för att få med hela/2c. Hur gör 

ILS för att stötta/förse er konstruktörer med information och krav utifrån 

livscykelperspektivet? 

[00:05:35] 

Respondenten svarar att på fråga 2b och 2c- “har inget bra svar”. Respondenten är inte 

medveten om/har inte reflekterat kring hur ILS stöttar Mekanik och hur Mekanik ska nyttja 

ILS-ingenjörer för att få med hela livscykelperspektivet. 

 

2c. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska t.ex. ett kundkrav på 

”mindre än 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år… 

[00:06:30] 

Respondenten beskriver att genom avstämningar/att ha en dialog/prata så får konstruktören 

reda på ILS- kraven. Det ska finnas en kravspecifikation som man kan följa. Men som 

konstruktör kanske man i första hand tittar på konstruktionskraven, ILS-kraven tar man i 

andra hand.  

ILS-kraven lyfts fram när man sitter på möten, konstruktörerna får då en påminnelse vid 

möten. 
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Respondenten är tveksam om det finns beskrivningar för hur man som konstruktör ska kunna 

ta del av ILS-kraven så tidigt som möjligt. Anser att det handlar “sunt förnuft” att ta del av 

ILS-kraven. Respondenten anser att det sköts bra. 

[00:07:40] 

Respondenten anser att det hör mycket till ILS ansvar att informera konstruktörerna om att 

vissa ILS-aspekter är viktiga så att konstruktörerna kan ta hänsyn till dessa. Om 

konstruktörerna inte vet om dessa så utgår Respondenten, i sitt arbete, från att man inte 

behöver tänka på ILS-aspekterna. 

Respondenten förlitar sig till att ILS-ingenjörerna meddelar Mekanik när det finns aspekter 

som man ska ta hänsyn till. 

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna (Mekanik och ILS) ska fungera? 

[00:08:28] 

Respondenten anser att samarbetet mellan disciplinerna fungerar bra som det är nu. 

 

4. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att hjälpa/underlätta dig att 

betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 

[00:09:15] 

Respondenten anser att alla ILS-krav borde vara med i en checklista från början, men speciellt 

de ILS-krav som är omöjliga att komma med i efterhand (när konstruktören är färdig med sin 

konstruktion). 

[00:09:50] (Följande resonemang syftar inte till ILS-perspektiv, utan kundperspektiv men 

respondenten anser att man kan dra liknelser mellan ILS-krav och kundkrav. Om man får 

ILS-krav för sent så blir det besvärligt att ändra konstruktionen, precis som det blir när 

kundkrav kommer in sent i processen) 

I Respondentens projekt (ett typiskt kundprojekt) ändras kraven hela tiden på grund av att 

kunden ändrar sig. Om man skulle ha en checklista med specifika ILS-krav, så skulle den bli 

ett dött dokument eftersom att den inte uppdateras efter varje ändring. 

Respondenten anser däremot att man skulle kunna ha en punkt på checklistan som påminner 

om att kraven kan ändras under projektets gång. 

[00:11:32]  

Respondenten fortsätter och beskriver sitt nuvarande projekt med att projektledaren har 

kontakt med kunden och för vidare inputs till konstruktörerna. Projektgruppen är tajt; 2 

konstruktörer och en projektledare. Det funkar bra. Projektledaren är mycket tekniskt kunnig, 

vilket är en fördel. Då kan projektledaren själv bedöma om ändringar är acceptabla eller inte 

utan att riskera att ta ett ändringsbeslut som inte går att genomföra för konstruktörerna. 

Respondenten menar på att om projektledaren inte är tekniskt kunnig så kan det hända att 

projektledaren accepterar ändringen utan att förstå konsekvenserna, vilket i nästa led kan 

orsaka att konstruktörerna märker att ändringen inte är möjlig och arbetet försvåras. 

[00:12:58]  

Respondenten anser att det är sunt förnuft att sätta sig in i användarens perspektiv när man ska 

konstruera saker. Det är också viktigt att skaffa sig höjd som konstruktör så att man kan vara 

öppen för förändringar. Respondenten anser att man inte ska gå in på detaljnivå förrän man 

har fått feedback, annars finns risk för bortkastad tid om konceptet ändras. I och med det kan 

det bli svårt att använda sig av checklistor, anser Respondenten.  

[00:15:48] 

Respondenten avslutar med att lyfta fram att ju längre man har arbetat desto mer erfarenhet 

har man troligtvis om vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. 
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Mekanikkonstruktör 6 

1. Hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? Vilka dialoger har man? 

1b. Vilka behov finns för samarbete med ILS? 

1c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:01:08] 

Respondenten beskriver att informationsutbytet ser olika ut beroende på var i projektet man 

är.  

Vanligt är att man har ett uppstartsmöte där ILS är med och skriver kravspecifikationen, ILS 

är även med när man har granskningsmöten. Under granskningsmöten går man igenom 

kraven och man kommer med synpunkter. 

[00:01:52] 

Respondenten beskriver att i stora drag så sker informationsutbytet genom att man mailar 

STEP-filer och/eller bilder mellan varandra. Respondenten beskriver egen erfarenhet från hur 

det går till när ILS ska skriva manualer: ILS-ingenjörerna behöver bland annat bilder från 

CAD, ofta i ett annat filformat (exempelvis som STEP-fil) så att de kan användas i sina 

program och verktyg. Ibland efterfrågas även komponenter som konstruktörerna inte har 

geometri på (exempelvis köpkomponenter så som kablar ). Tanken är att Mekanik ska ha 

geometri på allt men i de fall där geometri saknas så ritar ILS in det själva.  

[00:03:18] 

När manualerna börjar bli klara (förhoppningsvis är konstruktionen också klar då) så har man 

ett gemensamt granskningsmöte. På granskningsmötet går man igenom manualen och kollar 

om bilderna ser rätt ut och om konstruktionen stämmer överens med manualen, eller om något 

kan ha ändrats (exempelvis benämningar).  

[00:04:05]  

Respondenten anser att det är viktigt att man som deltagare på granskningsmöten vet syftet 

med varför man ska närvara (exempelvis vilka bitar man ska titta på). Det här är något som 

inte alltid sker enligt rutiner/bestämmelser, tror respondenten.  

[00:04:26] 

I övrigt anser respondenten att arbetssättet med granskningsmöten(som beskrivits ovan) är bra 

och fungerar bra. Respondenten är däremot osäker på om alla projekt har denna typ av 

granskningsmöten och att det troligtvis är beroende av projektets storlek. 

[00:04:45] 

Respondenten beskriver att det är upp till projekten själva att styra upp hur granskningsmöten 

ska gå till. Processen följer generella rutiner som finns i GMS och flexibiliteten beror på 

projektets storlek. 

[00:05:09] 

Respondenten lägger till att det ibland inte finns en kravspecifikation när man börjar 

konstruera, då blir det mer svårdefinierat vad som ska granskas och granskningsmöten blir 

inte lika aktuella. 

[00:05:17] 

Respondenten beskriver att den största nackdelen med det nuvarande arbetssättet är att de 

bilder som ILS får av Mekanik bara är “ögonblicksbilder”, och alltså inte uppdateras när 

konstruktörerna ändrar i konstruktionen. Önskvärt skulle vara att ILS-ingenjörerna har 

tillgång till “IRL-bilder”. Detta tror respondenten kan åtgärdas med tillämpning av förmågor i 

3DExperience.  

[00:06:05] 
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Respondenten hänvisar till ett examensarbete på Saab Aeronautics om IETP. Där togs en 

lösning fram på problemet där ILS-ingenjörerna kunde kolla på konstruktionsunderlaget helt 

up-to-date. Det här skedde via en länk till en scen där man vrider upp 3D-modellen i den vy 

som man vill ha, länken hämtar då direkt informationen från den senaste versionen av 

modellen. 

[00:07:17] 

Respondenten beskriver vidare att det vanligaste sättet att kontakta varandra mellan Mekanik 

och ILS är via mail, men att det i många fall går att gå och prata med varandra när ILS-

ingenjörerna sitter på gångavstånd. Trots att man ibland kan sitta nära varandra så kan det 

upplevas som att det är “långt” mellan disciplinerna.  

 

2a. Hur sker inskolningen i arbetssättet på företaget? Hur får en anställd information om hur 

man arbetar konfigurerat, vilka rutiner som finns, gränssnitt mot ILS etc.? 

[00:07:59] 

Respondenten beskriver att Saab har en lång inskolning men att en förbättring är på gång. 

Genom moduler ska inskolningen ske snabbare och det ska gå snabbare att komma in och 

förstå.  

[00:08:38] 

Respondenten fortsätter och beskriver att det inte är jättemånga som jobbar konfigurerat, utan 

att det är något som större projekt håller på att gå över till. Det finns väldigt mycket 

information om konfigurerat arbetssätt och verktyg som används på intern wiki-sida. Detta är 

ett bra underlag, anser respondenten, bara man vet vad man ska söka på. 

[00:09:13] 

Respondenten beskriver att det inte finns tydliga rutiner för gränssnittet mot ILS, om det inte 

står i GMS… 

[00:09:27] 

Respondenten beskriver att för större granskningsmötena vid PDR och CDR så finns 

checklistor med punkter såsom: “rådgör det här med en ILS...” (för att stämma av att 

konstruktören har tänkt på produktens livscykel och exempelvis valt ut vilka delar som 

kommer att vara reservdelar). Respondenten tror att det är först vid PDR och CDR som man 

kommer i kontakt med en ILS-ingenjör. 

 

2b. Hur nyttjar ni konstruktörer ILS som en resurs för att få med hela livscykelperspektivet? 

[00:10:31] 

Respondenten svarar att det främst är vid möten som man stämmer av med varandra. 

 

2c. Hur gör ILS för att stötta/förse er konstruktörer med information och krav utifrån 

livscykelperspektivet? 

[00:10:53] 

Respondenten beskriver att ILS kommer med inputs under hela projektet, iallafall i mindre 

projekt, och vid veckomöten så brukar det finnas en representant från ILS medbjuden. På 

veckomöte n kan man ta upp problem, funderingar och göra uppföljningar. 

 

2d. Hur ska konstruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var ska t.ex. ett kundkrav på 

”mindre än 20 minuter att byta motor” synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år… 

[00:11:44] 

Respondenten anser att det är en fördel om det finns en kravspecifikation men det kan hända 

att det kommer in krav vartefter under processen.  

[00:12:11] 
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Respondenten understryker att eftersom att man jobbar parallellt så måste man vara flexibel. 

[00:12:26] 

Respondenten lägger också till att om man har förståelse för systemet så kan man själv förstår 

och reflektera kring exempelvis ILS-perspektivet.  

[00:13:04] 

Respondenten beskriver också att ett krav kan vara otydligt skrivet och det inte märks förrän 

vid verifiering. Exempelvis när man i projektet anser att allt är självklart, sedan har 

verifierings-ingenjören konstaterat att det inte går att verifiera konstruktionen (testa). 

[00:13:58] 

Respondenten beskriver att det är viktigt att rätt personer är med från början vid 

uppstartsmöte. Detta kan vara svårt i långa projekt då resurser byts ut under projektets gång. 

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna (Mekanik och ILS) ska fungera? 

[00:15:07] 

Respondenten anser att även om ILS sitter i korridoren bredvid så är det fortfarande “långt” 

att som konstruktör gå över dit. Det måste vara enklare att ta kontakt med varandra. Man 

behöver ha in ILS tidigt i projektet så att man får ett ansikte på dem och får reda på vad de 

faktiskt jobbar med, beskriver respondenten. Det är inte helt självklart vad de arbetar med när 

man kommer in som ny. 

[00:15:23] 

Respondenten fortsätter och beskriver att detta säkert kan ändras med de nya 

“inskolningsmodulerna”, där alla avdelningar presenteras och beskrivs. Respondenten 

beskriver också att det finns planer på att beskriva varje avdelning och vilka roller som finns 

på den interna wiki-sidan. Respondenten tror att det kan förtydliga mycket för medarbetarna.  

[00:16:30] 

Då blir det mer viktigt att få med rätt folk från börja och ha uppstartmöten/granskningsmöten. 

 

4. Vilka punkter tycker du behöver vara med i en checklista för att hjälpa/underlätta dig att 

betrakta konstruktionen från ett ILS-perspektiv? 

[00:17:15] 

Respondenten besvarar frågan genom att inleda med att beskriva att till PDR finns en 

checklista, några av de punkterna är sådana att ILS-perspektivet beaktas. Det kan exempelvis 

vara punkter såsom: “val av reservdelar”.  

[00:17:51] 

Respondenten fortsätter och beskriver att det ibland bara är ett koncept som man jobbar med, 

så att en checklista kommer först vid CDR. 

[00:18:12] 

Respondenten lägger till att ILS har bättre kunskap om kundens perspektiv än vad Mekanik 

har. 

[00:18:37] 

Respondenten beskriver att ILS står nära kunden eftersom att de bland annat håller 

kundutbildningar, och att det är därför som ILS har bättre insikt i vad kunden önskar än vad 

konstruktörerna har. Respondenten förklarar vidare att ibland kan konstruktörernas arbetssätt 

och strukturer (hur Mekanik måste arbeta) begränsa för att kunna bemöta kundens alla behov, 

något som å andra sidan ofta önskas från ILS sida.  

[00:19:17] 

Under den tid som respondenten har varit anställd på Dynamics har det funnits checklistor vid 

PDR och CDR.  
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[00:19:34] 

Respondenten beskriver att i projekt som inte behandlar nyutveckling utan bara syftar till 

vidareutveckling är det inte säkert att man använder sig av PDR- och CDR-checklistorna utan 

man använder sig istället av granskningslistor (i Word-format). Granskningslistorna är 

specifika för frågor kring exempelvis Mekanik och Elektronik. Listorna ligger inte i GMS och 

är anpassade för stora eller medelstora projekt. 

Respondenten fortsätter och beskriver att CDR och PDR har tydliga checklistor, men att de 

kanske inte är optimala alla gånger. De är inte så flexibla. Det här blir en nackdel eftersom att 

varje projekt till viss del är unikt och nytt. 

[00:21:11] 

PDR- och CDR-checklistor ska hämtas från GMS, för att försäkra sig om att man får den 

senaste versionen. Så går det inte riktigt till, utan man hämtar checklistorna från olika ställen 

och får därför olika versioner. Det här skulle säkert kunna åtgärdas med en bra rutin för hur 

man ska göra, lägger respondenten till.  

[00:21:57] 

Respondenten beskriver att om man följer processen(för hur Mekanik ska arbeta) i GMS så 

återfinns dessa checklistor vid beslutspunkter. Där finns det mallar att hämta. 

[00:22:31] 

Respondenten förtydligar att om man följer den här processen(för hur Mekanik ska arbeta) i 

GMS så blir det väldigt bra, men att många upplever att GMS är krånglig att hitta i.  

Respondenten lägger till att en guide troligtvis kommer att läggas in i GMS (och som ska 

inkluderas i “inskolningsmodulen”), det kommer förhoppningsvis medföra att fler går in och 

tittar i GMS. 
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Bilaga E: Sammanställda och tematiserade Systemingenjör- och 
konsult-intervjuer 

Del 1: Systemingenjör 

1. Inledningsvis, hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS 

och Mekanik. 

[00:00:37]  

Respondenten arbetar med Systems Engineering där respondenten kravställer hur 

interaktionen sker. Respondenten anser sig även ha mycket erfarenhet från sitt tidigare arbete 

om hur arbetssättet mellan Mekanik och ILS skulle kunna se ut. 

[00:00:56]  

Respondenten fortsätter och beskriver: “Nuvarande arbetssätt på Saab, det vet jag egentligen 

inte”. Respondenten beskriver istället hur det var hos den förra arbetsgivaren: Där anser 

respondenten att det var tydligt, att om man hade en process, så hade den en klar livscykel. 

Det var tydligt vad som sker under processen beskriver respondenten, från: “draft till 

produktionsrelease”.  

[00:01:39]  

Respondenten berättar vidare att “Beroende på var du låg i den här fasen så hade du olika 

mängd input i en ILS-fråga”. Respondenten beskriver att arbetssättet kan betraktas som att 

olika checkliste-punkter förekom under processens gång. Respondenten beskriver att för varje 

“gate” förfinades checkliste-punkterna och blev mer precisa. 

[00:02:26]  

Respondenten fortsätter: “När man väl hade gått i produktion”, skulle reservdelstrukturen vara 

satt, åtkomst skulle finnas till det som ska bytas, instruktioner till det moment som ska dras 

skulle vara klara etc. 

“Man fick en lång leveranslista, som var en delmängd av det stora scopet egentligen då”, 

beskriver respondenten. Under processens gång fanns ett antal olika perspektiv att beakta på 

det man levererar, bland annat ILS-perspektivet.  

[00:02:50]  

Respondenten beskriver vidare arbetssättet på tidigare arbetsplats: “Då hade du en process 

längs vägen som tydlig, vad förväntas du att göra, ska du ha möte? etc, etc, för att komma i 

mål, och det var ju ett jättebra verktyg när man var nyanställd”. Respondenten understryker 

att en checklista kan återge vad man borde göra. 

[00:03:05]  

Respondenten resonerar vidare kring checklistor: “Det var faktiskt bland det första vi tog fram 

när nyanställda kom”. Checklistan gav således en tydlig processkoppling och till viss del en 

beskrivning av den process som man hade. 

[00:03:24]  

Respondenten lyfter fram checklistornas processkoppling: “Det är det som är det viktiga, det 

ska finnas en efterfrågan på det du levererar i just den fasen du är ... så att man får ett flöde av 

aktiviteter som leder till målet ”.  

[00:03:39] Respondenten kommer in på sin arbetsroll på Saab: “Just nu skriver jag som 

exempel ett generellt krav, det ska finnas åtkomst, det ska finnas luckor, det ska finnas 

möjlighet att da da da, det är egentligen det jag gör på Saab just nu”. Respondenten förklarar 

att själva realiseringen av processen inte är något som denne arbetar med.  

 

1a. Hur sker informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:04:05]  
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Respondenten reflekterar kring hur det var på den tidigare arbetsplatsen, där förekom 

veckomöten med CAD-genomgångar, där ILS alltid var med, man visade upp maskinen, hur 

den såg ut i dagsläget. Så ILS var fysiskt med under hela konceptfasen. Där kunde ILS-

ingenjörerna bidra med frågor och inputs till konstruktörerna, bland annat utmaningar “ute i 

fält”. Arbetssättet följdes från koncept till slut, hela vägen. Respondenten menar på att 

veckomöten var väldigt bra eftersom allt inte går att “checklistifiera”.  

[00:05:11]  

Respondenten fortsätter att förespråka veckomöten med CAD-genomgångar: “Då kunde man 

ha en flummig checkpunkt, har ni beaktat ILS-perspektivet?-jajamän, vi har veckomöten, då 

behöver man inte vara så konkret med vad man ska beakta”. Respondenten menar vidare på 

att detta ledde till att ILS:arna blev experter som man tillfrågade, de hade mycket information 

utifrån.  

[00:06:26]  

Sammanfattningsvis beskriver respondenten att informationsutbytet skedde mycket under de 

löpande mötena, sedan fanns checkpunkter som till exempel: “reservdelsberedning 

föreslagen/fastställd?”. Respondenten fortsätter: “jag ska leverera ett förslag, dom granskar, 

då finns kopplingen; jag ska leverera ett förslag, dom granskar av”. Om exempelvis ILS:arna 

saknade information vid en viss etapp, så syntes detta tydligt. Respondenten anser att genom 

att arbeta på det här sättet så upptäcktes även om något fattades.   

[00:06:58]  

“Du fick hela tiden en check på efterfrågan”, med detta arbetssätt beskriver respondenten. Det 

gav en bra iteration, och tydlig input-output under processen. Det är detta som kallas 

handskakningsförfarande, berättar respondenten.  

[00:07:48]  

Att jobba på detta sätt gör också att man kan anpassa allt efter varje unikt projekt, man kan 

enkelt tailorisera bort vissa moment som inte behövs, med förutsättning att man har gjort den 

analysen berättar respondenten: “du har inget behov av det, då struntar jag i att leverera”. 

Respondenten fortsätter att förespråka detta arbetssätt: “Det skulle bli mycket renare på 

toppnivån. Vi har ju en generisk checklista, ILS-constraints on design står det lite vackert”.  

1b. Vilka dialoger har man? 

[00:09:19]  

“Det vet jag faktiskt inte”. Respondenten arbetar ju inte med detta så man går vidare till fråga 

2.  

1c.vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

1d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

 

2a. Upplever du att konstruktören känner ansvar för ILS-perspektivet? Varför? 

[00:09:50]  

“Som konstruktör så måste du ta ansvaret”, svarar respondenten men lägger även till att som 

ILS:are så har man också ett ansvar att ge input till konstruktören. ILS:aren bör ju känna till 

vad det finns för problem och utmaningar. Respondenten kommer tillbaka till checklistor och 

pekar på att samspelet ska finnas i checklistan. Respondenten förklarar vidare att ansvaret 

som konstruktören har för ILS-perspektivet blir på samma sätt som ansvaret som 

konstruktören har för kostnaden “ritar man korkat så blir det dyrt”.  

[00:11:26]  

Respondenten understryker hur viktigt det är att ILS:arna har koll på vad som fungerar i 

nuläget och vad som behöver ändras sedan förra versionen av produkten. Respondenten pratar 

om man bör “lära av historien”, man konstaterar under intervjun att man kanske inte gör den 

kollen i dagsläget. “Man måste titta på historien, man måste titta på statistiken, vad har man 
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för kända problem, och mata in det”, understryker respondenten. Sedan menar respondenten 

på att man kan välja olika fokusområden att ge till konstruktören att tänka extra på, eftersom 

det är svårt att ta hänsyn till allt.  

 

2b. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

[00:13:23]  

Respondenten menar på att det som tidigare beskrivits är ett bra sätt att få båda discipliner att 

känna ansvar för helhetsperspektivet, att ILS:arna förser konstruktören med inputs, vilket gör 

det möjligt för konstruktören att kunna uppfylla kraven.  

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare? 

[00:13:59]  

Lite för generellt för respondenten att kunna svara på. respondenten reflekterar istället kring 

hur de var på en tidigare arbetsplats, ett mindre företag. Respondenten pratar om hur det är 

skillnad på processerna beroende på företagets storlek. Det anses lättare att få ett 

välfungerande samarbete om det är ett mindre antal personer som jobbar i processerna. Det 

blir lättare att ha tätt samarbete och springa över till varandra. Respondenten anser därför att 

det blir viktigare för ett större företag att ha både processer och checklistor, för att skapa 

möjligheter till samarbete. Respondenten har inte jättebra koll på huruvida samarbetet 

fungerar bättre eller sämre än tidigare på Saab.  

[00:14:59]  

Handledaren flikar in att det inte går att jämföra arbete med MBD vs arbete utan MBD ännu 

eftersom att ILS inte jobbar modellbaserat.  

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

 

4a. Vilka punkter behöver vara med i en checklista som ska säkerställa att konstruktören 

tänker på ILS-perspektivet? 

[00:15:34]  

Respondenten ger ett exempel på en checklista, en fiktiv tidig beredning för reservdelar, där 

en struktur med artiklar finns. Man kan diskutera om man exempelvis ska slå ihop olika 

reservdelar, till part-kits, det kan handla om tätningssats istället för tätning en och en. 

[00:16:16]  

“En annan typisk checkpunkt är verktygsåtkomst”, fortsätter respondenten. Respondenten 

beskriver att det exempelvis kan handla om information kring vilket moment du ska dra, “du 

behöver ha läst reservsdelsboken som konstruktör”. Om de har förstått och kan reflektera 

kring hur konstruktionen borde servas så ger det en bra input till granskningsprocessen, och 

ILS-dokumentationen.  

[00:16:52]  

Respondenten frågar Handledare 1: “Jag vet inte hur det funkar, tar ni modellerna direkt här 

på Saab och skapar exploded views för att visa hur man skruvar och sätter ihop saker eller hur 

går det till?” Handledare 1 svarar: “Illustratörerna har traditionellt sett bett konstruktörerna 

om sådana.”, respondenten flikar in: “och där har vi en checkpunkt, be om-skicka”. 

Diskussionen fortsätter och mynnar ut i att i MBD kommer konstruktörerna eventuellt att 

ladda upp detta ändå.  

[00:17:44]  

Respondenten beskriver att ofta så utgår man från en äldre maskin när man konstruerar en ny 

och “klipp-och-klistrar” mycket däremellan. Förutsättningar kan ju ha ändrats, till exempel 

vad man tillåts att laga själv. Sådant är viktigt att man fångar i sin granskningsprocess, anser 

respondenten. 
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[00:18:29] 

Respondenten fortsätter och beskriver: “Jag anser att checklistor behövs hela vägen, från start 

till mål...”. Respondenten understryker att det är viktigt med kvalitet i granskningsprocessen, 

exempelvis så bör konstruktören ha kollat av en grov reservdelsstruktur vid släpp av första 

konceptritningen. Och detta bör ingå i granskarens checklista som bockar av det som 

konstruktören ska ha levererat.  

 

4b. När (i vilket läge av utvecklingsprocessen) anser du att checklistor behövs? 

[00:19:11]  

Respondenten svarar: “Jag tycker att dom alltid behövs, däremot är dom för flummiga på 

Saab”. Respondenten fortsätter: “Det står inte vad jag förväntas ge för output när jag 

exekverar processen”. 

 

4c. Hur ska man få informationen i checklistan att vara relevant för alla projekt, när 

produkterna kan skilja sig mycket åt? 

[00:19:50]  

Respondenten inleder: “Jag tror att jag redan har besvarat den frågan”. Respondenten 

fortsätter: “Återigen, projektet är ju ofta efterfrågan av en process, (exempelvis) genomför 

kravinsamlingen typiskt, och där finns ett ILS-perspektiv, men tailoriseringen sker ju 

egentligen i handskakningen”. Respondenten går in på ett exempel på hur man gör på ett 

annat ställe, där är den första punkten att tailorisera processen. Man kollar av vad som inte 

kommer att efterfrågas genom att diskutera med mottagaren, om båda är överens så kan man 

stryka den punkten, förklarar respondenten. 

[00:21:28]  

Respondenten menar på att genom att tailorisera så får man checklistan relevant för alla 

projekt. Respondenten beskriver och anser att det är först när det är förfinat på detaljnivå som 

det är tailoriserat, och tycker därför att det är lite dumt att tailorisera på högsta nivå. Man 

måste kolla vad man borde göra i en process innan man tailoriserar den anser respondenten.  

 

4d. Vad har du för erfarenheter/inputs om checklistor? 

[00:22:14] 

Respondenten svarar: “Erfarenheter; massor!, det är guld för nyanställda, jag lovar! Det är så 

bra att ha”. När man kommer som ny in i ett projekt kan man titta i checklistan och se vart vi 

står och vart vi ska, man kan då fråga andra vad status brukar vara i det aktuella skedet, 

beskriver respondenten. Checklistan fungerar också bra för tidsuppskattning lägger 

respondenten till.  

[00:23:42]  

Respondenten anser att man måste klarlägga processerna och förtydliga vad man förväntas att 

göra: “Folk klagar väldigt mycket på GMS (Global Management System), och jag håller med, 

för det står ju inte vad jag förväntas leverera”, respondenten fortsätter och kommer fram till 

att checklistan är bra för att den kan beskriva hur man brukar göra.  

[00:24:36]  

Respondenten berättar att det som står i GMS blir väldigt generellt och att det blir svårt för 

exempelvis konstruktören att veta mer specifikt vad man förväntas göra. “Checklistan kan 

vara basen för att klargöra processen, vad förväntas jag att leverera”, beskriver respondenten.  

[00:25:09]  

En fråga kommer upp gällande vilka checklistor som finns på Saab i nuläget och 

respondenten tror att det finns en “mechanical checklista”, en “software” och en “hardware”, 

dom har lite olika perspektiv. Respondenten har inte någon direkt erfarenhet av hur bra de är. 
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[00:26:01]  

Respondenten resonerar kring en checklista som respondenten tillsammans med några andra 

har tagit fram: ”... handlar om draft-release, sedan finns en aspekt, men aspekten i sig är ju 

efterfrågan av process, HOW-000…”. Respondenten berättar att denne tog fram ett perspektiv 

och bröt ner det i aktiviteter, sedan försökte man “checklistifiera” aktiviteterna: “vad borde 

jag göra i den här processen”. Istället för att bara ha en “draft-release” så fick respondenten 

fram 10 rader med vad man borde göra i det aktuella steget. Respondenten fortsätter och 

menar på att det är just den bunten med aktiviteter som borde finnas i en underliggande 

checklista.  

[00:28:30]  

Respondenten pratar även om att använda sig av färger: grön, gul och röd för att visa på i 

vilket läge en “checkliste-punkt” befinner sig. Det blir ett sätt att pulsa projektet, beskriver 

respondenten.  Varningar eller små problem kan lyftas fram och behandlas, där grön färg 

symboliserar att problemet är löst. Att även använda sig av färger på det här sättet underlättar 

för kommunikationen, menar respondenten på.  

[00:31:01]  

Intervjun pausas då respondenten ska hämta sin dator och visa ett exempel på en checklista 

som denne har tagit fram, som bland annat innehåller färgkodning(som beskrivits innan). 

(Se Intervju: Del 2: Systemingenjör + Konsult) 
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Del 2: Systemingenjör + Konsult 

Fortsättning på intervju med Systemingenjör: 

Respondenten är och hämtar dator. En diskussion pågår under tiden mellan Examensarbetare 

1, Examensarbetare 2 och Handledare 1. Det diskuteras kring om man skulle kunna ha 

“pulsmöten” som stöttas av eller hanteras mer med hjälp av MDB-metodik.  

[00:00:50]  

Handledare 1 menar på att “IRL-möten” fortfarande är bra och behövs, där blir “pulsmöten” 

mycket bra för att få en lägeskoll och flagga upp för sådant som är gult eller rött.   

[00:01:28]  

Handledare 1 påpekar att man kanske någon gång i framtiden kan ha checklistor i 3D-

modellen som wizards, men där är vi inte ännu förklarar Handledare 1.  

[00:01:38]  

Respondenten kommer tillbaka till rummet. Handledare 1 fortsätter diskussionen och menar 

på att checklistor och att jobba enligt MBD är nära besläktade men att de inte förutsätter 

varandra. Handledare tror däremot att man tjänar på att kombinera dem.  

[00:03:29]  

Respondenten visar sitt exempel på checklista. Respondenten förklarar att i den “stora 

projektchecklistan” står det “draft-complete”. “Också börjar jag skriva vad jag faktiskt ska 

göra, stakeholders,? identified, finns ju en rutin för, och då har jag skrivit en lista och jag har 

försökt hitta folk som kan representera”. “Stakeholder-requirements collected har vi 

instruktioner för hur vi gör, och då kan jag ha statuspunktat, jag saknar krav från 

konstruktionsgrupp...”, respondenten pekar på dataskärmen och beskriver de olika delarna i 

checklistan.  

[00:04:47]  

Respondenten fortsätter att visa hur checklistan ser ut och hur den kan användas. 

Respondenten understryker att det är ett “fiktivt case” som visas.  

[00:05:00]   

Respondenten fortsätter: “I SDR är man fortfarande inte överens, och här börjar det bli 

väldiga problem för projektet”. Man fortsätter att jobba igenom checklistan på detta sätt under 

projektet. “Det här är ju inte alls som våran stora checklista ser ut, den säger ju bara process-

draft-release, den säger inte vad vi gör, här så listar jag vad vi gör”  

[00:05:33]  

Respondenten pekar i checklistan: “Vi har lagt till ytterligare en rad här, vem är ansvarig för 

detta”, en rad som är viktig enligt respondenten.  

[00:06:28]  

Respondenten berättar att när det står HOW så hänvisar man till GMS.  

[00:06:41]  

Respondenten visar även en gammal checklista att jämföra med.  

[00:07:04]  

Respondenten visar med det gamla exemplet hur lite som faktiskt står i den “vanliga” 

checklistan och menar på att det i princip bara är “draft-release”. Det som respondenten har 

gjort i sitt exempel är att även fylla på vad man ska göra vid “checkpunkt x”.  

[00:08:03]  

Respondenten understryker att det inte står vid checkpunkterna vad det är för output som ska 

genereras, något som respondenten menar på saknas eftersom att man då inte vet när en 

checkpunkt är avklarad. “Därför skulle jag älska att ha en underliggande checklista…vad som 

levereras borde vara generiskt för företagets alla processer”, säger respondenten. Det lyfts 

fram att checklistan som visas är den som man har på system-sidan.  
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[00:09:16]  

Handledare 1 får en fråga om man har motsvarande checklistor, som visats, hos ILS. Det har 

man inte, säger Handledare 1.  

Respondenten kommer tillbaka till input-output perspektiv och ställer en öppen fråga: “hur 

vet jag att vi har en draft som är tillräckligt bra i konceptfasen? Och sen här borta vid critical 

design review där ska vi tydligen vara klara med underhållskonceptet och det är väl rimligt 

när vi gör sista filningen på designen, då måste vi ju veta hur vi ska underhålla den”...”Också 

kan man ju titta på HOW-0071, nu ska vi exekvera och det tror jag man skulle kunna 

checklistifiera, vad gör vi mellan den och den grejen”, beskriver respondenten.  

[00:10:14]  

Såhär borde man arbeta på Saab, anser respondenten. 

[11:35]  

Men, det är en lång bit att gå för att komma dit, tror respondenten. Det är svårt att veta vad 

man ska börja med: “Det är jättesvårt, det jag precis har beskrivit är 10 års utveckling”, lägger 

respondenten till.  

[00:11:55]  

Respondenten pratar om innehåller i checklistan: “Ofta har man en checkpunkt där man 

tänker, det här är inte viktigt för mig, jag skiter i det och det är inte intressant för mig, men det 

finns någon annan som efterfrågar det så jag måste göra det”. Detta gör det hela tydligare.   

[00:14:06]  

(Konfidentiell information visas) Respondenten kommer fram till och visar på att risker och 

problem från varje arbetsgrupp kan visualiseras med pulstavlor, med grön, gul och röd färg 

för att belysa status. Detta är också fördelaktigt ur projektledningsperspektiv. En annan fråga 

dyker upp i sammanhanget och respondenten beskriver att om många aktiviteter är röda 

tillsätts en “task force” och extra resurser tillsätts.  

[00:19:02]  

Respondenten beskriver att man, till den checklistan som respondenten har visat, hade en till 

lista som beskrev problemet närmare.  

[00:20:05]  

Respondenten bestämmer sig för att öppna upp HOW-0071(ett processdokument) i GMS för 

att visa hur det ser ut och börjar leta på hemsidan för att komma till GMS. Det är besvärligt att 

hitta. Respondenten noterar att detta också kan vara ett stort problem(att hitta till GMS).  

[00:23:17]  

Respondenter söker vidare på hemsidan för att komma till GMS.  

[00:24:07]  

Nästa person som ska intervjuas(konsult i 3DExperience) kommer in i rummet och det 

diskuteras kring att det är väldigt besvärligt att hitta i GMS. Konsulten håller med om att det 

är besvärligt och menar på att det gör att många kanske undviker att använda GMS.  

[00:25:00]  

Intervju: Del 2 Systemingenjör + Konsult avslutas så småningom och det bestäms att 

systemingenjörens exempel på checklista ska skickas till examensarbetarna. 
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DEL 3: Konsult 

Respondenten arbetar som konsult i 3DExperience och arbetar i projektet som ska införa 

3DExperience. 

 

[00:02:08]  

Fixar med dator 

[00:03:47]  

Kort paus 

[00:05:17]  

Respondenten får en kort presentation om examensarbetets innehåll, syfte och mål. 

[00:05:46]  

Examensarbetare 1 frågar om respondenten har arbetat med Mekanik eller ILS.  

[00:05:50]  

Respondenten arbetar varken med Mekanik eller ILS utan arbetar med ett sidoprojekt, 

3DExperience-projektet. 3D-experience är ett verktyg som man arbetar i, där man kan skapa 

ett mekaniskt underlag. Det CAD-verktyget som man använder, beskriver respondenten.  

[00:06:33]  

Respondenten beskriver att man numer kan göra mycket mer i verktyget än att bara använda 

det som CAD-verktyg. Nu kan man projektleda, utbyta data mellan olika discipliner och man 

får samma grunddata, vilket kallas för MBD.  

[00:06:54]  

Respondenten arbetar med att införa, skräddarsy verktyget, hålla utbildningar och ta fram 

arbetssätt bland annat. Respondenten har arbetat en hel del med att ta fram arbetssätt för hur 

man ska arbeta konfigurerat, framförallt med inriktning mot konstruktören, det som kallas för 

Mekanik.  

[00:07:32]  

Respondenten har haft mycket kontakt med sin motsvarighet på Produktion och ILS-sidan.  

[00:07:42]  

Respondenten beskriver, enligt sig själv, lite slarvigt att Mekanik-avdelningen lägger 

grunden, sedan kommer de som ligger senare i kedjan, Produktion, ILS, 

Verktygskonstruktörer, illustratörer etc.  

[00:08:11]  

Respondenten fortsätter och beskriver att de som kommer efter: “[...] Utifrån sitt sätt att se 

det, förbättra och förfina, om det är produktion, ja då vill dom produktionsbereda så att den 

går att tillverka. Är det ILS, ja så ska de ju exempelvis göras, ja vad heter det nu, jag tappade 

namnet, eh, reservdelsinstruktioner, så heter det”. 

[00:08:57]  

Respondenten fortsätter och understryker: “Så alla nedströms, måste ändå ha det som 

konstruktörerna gör”. Respondenten menar på att konstruktören startar upp det som kallas för 

konfigurerat arbetssätt.  

[00:09:49]  

Examensarbetare 1 frågar hur man skulle kunna hantera informationsutbytet med verktyget. 

Respondenten svarar och menar på att man kan göra det, och att det är en av anledningarna till 

att man bytte till detta verktyg från det tidigare verktyget. Tidigare höll bland annat ILS till i 

Delmia och Mekanik i Catia, men de var inte så integrerade med varandra menar 

respondenten på.   

[00:10:23]  
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Respondenten understryker att i 3DExperience är de sammanlänkade i samma system. Det ger 

bättre datautbyte.  

[00:10:40]  

Respondenten lägger till: “Men det är ju bara kanske hälften av den, kanske 20 % utav utbytet 

är liksom att, ah vi har samma data och kan titta på det här men bara för att jag ger dig den här 

så vet inte du hur den fungerar utan till eller hur den ska sättas ihop eller om jag har något 

speciellt krav på att någonting ska funka på ett visst sätt…”.  

[00:11:10] 

Respondenten fortsätter: “Visst, mycket information finns i systemet men utan 

kommunikation oss emellan kommer vi aldrig kunna bygga det här tillsammans”. 

Respondenten menar på att systemet hjälper till mycket men att det inte löser 

kommunikationsproblemen.  

[00:11:40]  

Den stora fördelen med det nya systemet är att alla tvingas att jobba på samma underlag och 

därav tvingas att kommunicera, förklarar respondenten.   

[00:12:05] 

Respondenten fortsätter: “Tidigare så kommunicerade man inte lika mycket”. Problem och 

utmaningar dök upp mycket närmre i tid för serieproduktion. Genom att arbeta med samma 

data kan man tidigare i kedjan upptäcka saker, ibland redan på en skärmen menar 

respondenten. Produktion och ILS till exempel kan mycket tidigare återkoppla till Mekanik. 

Detta leder till tidigare kommunikation och återkoppling.  

[00:13:40]  

Om man upptäcker saker först när man har en fysisk produkt blir det mycket dyrare, förklarar 

respondenten.  

 

1. Inledningsvis, hur skulle du beskriva det nuvarande arbetssättet mellan disciplinerna ILS 

och Mekanik. 

1a. Hur sker Informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:15:08]  

Respondenten förklarar att: “I dagsläget är det tre stycken projekt som jobbar konfigurerat, 

med fler på väg in och det är de som jag kommer att uttala mig om”. Respondenten anser att 

det nuvarande arbetssättet i de projekten är ganska bra, inte jättebra, men helt okej 

kommunikation och informationsutbyte.  

[00:15:51]  

Respondenten kommer in på att jämföra hur arbetssättet är nu jämfört med hur det var innan 

man började använda konfigurerat arbetssätt: “[...] hundratals gånger bättre nu än det var 

tidigare...”  

 

1b. Vilka dialoger har man? 

1c. Vilka behov finns för samarbete med Mekanik? 

[00:16:34]  

Respondenten kommer in på att någon form av checklista som pushar på och driver arbetet 

och informationsutbytet framåt och även hur man genomför informationsutbytet mer konkret, 

är väldigt bra. “Så behovet finns”. 

 

1d. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:17:20]  
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Respondenten konstaterar att det finns många fördelar, som delvis belysts tidigare i intervjun. 

Respondenten beskriver nackdelar: “Den största nackdelen, den största risken, är att tro att 

bara för att vi har ett bättre system så löser det problemen åt oss, eller bara för att vi får en 

checklista så kommer det att lösa problemen åt oss. Det måste vara ett pågående arbete för att 

förbättras hela tiden och jag tror inte heller att det finns en faktor som löser allt, utan många 

små faktorer där checklistan är en del i den ”. Respondenten lyfter också fram att det är olika 

hur man gör sina checklistor, att det är skillnad på att ha en punkt som säger gör det ena eller 

andra och en punkt som säger genomför detta möte.  

[00:18:21]  

Respondenten understryker att checklistan bör hantera både stort och smått, både konkreta 

saker och stora abstrakta saker för att hjälpa till med informationsutbytet.  

[00:18:51]  

Examensarbetare 1 frågar om respondenten har tidigare erfarenhet (exempelvis från Scania 

där respondenten har arbetat) av den här typen av checklistor som respondenten nämner ovan. 

[00:19:48] 

Respondenten svarar: “den stora skillnaden mellan Scania och SBD är att på Scania så finns 

det alltid någon som har en roll där det ingår att se till så att checklistan efterlevs”. Där har 

man uppföljningsmöten och stämmer av vad man har gjort beskriver respondenten.  

[00:20:19]  

Det här menar konsulten kan vara något som är bristande hos Saab med avseende på 

framgångsrikt informationsutbyte mellan discipliner. 

[00:20:29]  

Examensarbetare 1 flikar in och frågar: “Är det liksom att ansvaret är mer tydligt där då, vem 

som gör vad, eller vad ska man säga?” 

[00:20:34]  

Respondenten svarar: “Ja, dels är det ansvaret men det finns också en helt annan kultur. Det är 

lite mera, hur ska man säga, oftast brukar man prata om att det är hierarkiskt och det är strikt, 

att det är något negativt men det kan bli lite för löst också, så att ingen riktigt har något ansvar 

eller allt ansvar  faller mellan stolarna och det blir ingen uppföljning […]” Respondenten 

menar på att det var mera uppstyrt på Scania, mer gater, mer uppföljning och mer checkar, 

något som blev positivt där. På Saab fungerar det inte riktigt så, anser respondenten.  

[00:21:39]  

Respondenten lägger till: “Men det tror jag mer handlar om en företagskultur eller 

företagsklimat i så fall”. 

[00:21:54]  

Examensarbetare 2 frågar om respondenten bara har varit på Dynamics och kollat eller om 

respondenten även har erfarenhet från de andra enheterna på Saab. Respondenten har bara 

egen erfarenhet från Dynamics men har lite kontakter, bland annat med sin motsvarande roll 

på Aeronautics.  

[00:22:19]  

Respondentens intryck är att man troligtvis kan lära sig mycket från Aeronautics.  

 

2a. Upplever du att konstruktören känner ansvar för ILS-perspektivet? Varför? 

[00:22:54]  

Respondenten svarar: “2a, nej.”...”Respondenten anser att konstruktören känner mest ansvar 

för den egna rollen. Det kan dels bero på att konstruktören själv inte riktigt vet vad som ingår 

i rollen men även för att gater inte kontrolleras så noga, då är det inte så tydligt vad som 

efterfrågas.  

[00:24:11]  
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Respondenten menar på att det då troligtvis följer att man som konstruktör inte känner ansvar 

för ILS-perspektivet heller.  

[00:24:49]  

Respondenten lyfter fram att ansvarsfrågan även är kopplad till personlighetstyp. 

Respondenten understryker återigen att detta troligtvis beror på företagsklimatet. 

Respondenten tror också att många vill och kan ta ansvar, men att dem inte vet vad som 

efterfrågas och hittar exempelvis inte i GMS där det ska stå beskrivet. Respondenten menar 

på att få kanske tittar i GMS om det upplevs svårt att hitta.  

 

2b. Hur ska man få båda discipliner att känna ansvar för helhetsperspektivet? 

[00:26:10]  

Respondenten tror att det börjar med att bara lära känna den andra personen, gå på samma 

möten etc. “Då blir det en person istället för ett begrepp”. På detta sätt förstår man varandras 

perspektiv och då kan man börja ta ansvar för helhetsperspektivet, beskriver respondenten.   

[00:27:27]  

Respondenten kommer sedan in på en annan aspekt som anses vara viktig: Att man måste 

börja lyssna på varandra. Genom exempelvis en checklista kan man se vad den andra har för 

behov, vilket man även kan få när man sitter på gemensamma möten och “pratar om samma 

grejer”.  

[00:28:02]  

Respondenten lägger till: “Med den informationen så kommer förståelse”. Annars blir det lätt 

en “vi-och-dom-känsla”, menar respondenten på. 

[00:28:25]  

Examensarbetare 1 frågar om det är en tydlig uppdelning mellan Mekanik och ILS, att det är 

uppdelat med “vi-och-dom”? Svaret från respondenten är att många inte ens sitter på samma 

ort och varken har träffat varandra, varit på samma möte eller ens pratat i telefon.  

[00:28:56]  

Respondenten understryker också att återkoppling till konstruktören om att exempelvis en 

ändring krävs, kan komma långt efter att konstruktionen har blivit incheckad i IFS eller 

frisläppt i 3DExperience.  

[00:29:37]  

Respondenten tror att konstruktörerna behöver få återkoppling på sitt arbete, och att 

återkopplingen inte kommer alltför sent, vilket är något som ibland sker. “Om man börjar 

jobba lite mer parallellt med varandra så kommer man att förstå vad de andra har för behov, 

och då kommer man att kunna se ett helhetsperspektiv”.  

[00:30:13]  

Handledare 1 flikar in och påpekar att checklistor kan vara ett sätt att tvinga alla att jobba mer 

parallellt. Handledare 1 menar på att “bara 3D-modellen” inte räcker att ha som gemensam 

plattform utan att det behövs ett ändrat arbetssätt också.  

[00:31:05]  

Respondenten håller med. Respondenten menar på att oavsett vad man ska göra så måste man 

prata med varandra, annars är det omöjligt att förstå varandra. “vi måste kommunicera kring 

artiklarna också, det räcker inte med att bara lämna över dem”. Dialog viktigt.  

 

3a. Fungerar samarbetet bättre eller sämre än tidigare?  

[00:31:48]  

Respondenten svarar: “samarbetet fungerar bättre än tidigare, men fortfarande okej, inte bra, 

det är min åsikt iallafall... då tänker jag på Projekt A och Projekt B framförallt, det är dom jag 

har koll på”.  
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[00:32:28] 

Respondenten reflekterar kring hur det kunde vara tidigare “... Nån sitter och lägger ner 

otroligt mycket tid och energi på sitt jobb och sen så efterfrågas det inte ens av nästa som man 

lämnar över det till”, ”och då sitter man och dubbeldokumenterar och jobbar på olika 

underlag och då är det absolut inte MBD, men när vi har samma artikel och underlag att titta 

på, då kan vi få en helt annan förståelse”. 

 

3b. Hur skulle du vilja att arbetet mellan disciplinerna ska fungera? 

[00:33:08]  

Respondenten svarar: “Jag skulle vilja att samarbetet fungerade, haha, hur vet jag inte”. 

Respondenten påpekar att samarbetet måste fungera och att det krävs mer av alla i kedjan för 

att arbeta konfigurerat och parallellt för att man ska få ut någon vinst, det är först när man 

börjar samarbeta som man kan få en vinst. “Då kan vi upptäcka problem och fel på skärmen, 

vilket är mycket lättare och snabbare än att man upptäcker felen när man har en prototyp, 

fysiskt framför sig”, säger respondenten. 

[00:35:18]  

Respondenten påpekar att genom att jobba mer konfigurerat och parallellt kan fel upptäckas 

enklare: “Det kan bubbla upp till ytan genom systemet”.  

[00:36:38]  

Respondenten fortsätter och beskriver att tidigare, innan man arbetade parallellt, kunde 

ändringar kommuniceras tillbaka till konstruktörer via till exempel en mellanchef, först 

kanske ett halvår senare Nu kan förändringen kommuniceras via någon annan person i kedjan, 

troligtvis är det konstruktören som gör ändringen men kommunikationen ska ske via systemet 

snarare än via ett mail, förhoppningsvis blir detta mer personligt.   

[00:37:51]  

Respondenten understryker att upptäckten av fel alltså kan ske via en simulering före ett test 

av en prototyp.  

[00:38:02]  

Handledare 1 påpekar att detta skulle kunna vara med i en checklista, att konstruktören gör en 

simulering på en reservdel till exempel.  

[00:38:28]  

Respondenten svarar: “Fast konstruktören kommer aldrig att göra den simuleringen”, 

Handledare 1 fortsätter och säger att man skulle kunna ha en checkbox för simuleringen och 

så får konstruktören be om hjälp att göra den.  

[00:38:44]  

“Ah visst, absolut, men jag tänker mer att det är en självklarhet... på sånt som ofta byts ut”, 

svarar respondenten.  

[00:40:21] 

Respondenten fortsätter och anser att det oftast är ILS:aren som har kunskapen om när och 

hur saker och ting ska bytas ut. “Då är det dom som gör den simuleringen och sen 

återkopplar”.  

 

4a. Vilka punkter behöver vara med i en checklista som ska säkerställa att konstruktören 

tänker på ILS-perspektivet? 

[00:41:55]  

Respondenten anser sig ha för dålig koll på ILS verksamhet och ILS behov. Frågan hoppas 

över.  

 

4b. När (i vilket läge av utvecklingsprocessen) anser du att checklistor behövs? 
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[00:42:37]  

Respondenten svarar:“Så fort som ILS eller någon annan förutom konstruktören egentligen 

som sitter och filar på sin artikel så fort nån annan är med och tittar på grejerna behövs någon 

form av checklista”. Detta för att säkerställa att man har tittat på samma saker. All tänkbar 

granskning berörs.  

[00:43:47]  

Respondenten fortsätter: “Den första granskningen sker ju när man vänder sig om mot sin 

kollega och säger, du jag har problem, kan du kolla här?”. Första granskningen blir alltså så 

fort någon annan “tittar på dina grejer”, anser respondenten.  

[00:44:17]  

Respondenten understryker att alla har olika glasögon på sig när dom granskar.   

[00:44:36]  

Respondenten bestämmer sig för att rita upp ett exempel på tavlan i rummet. Respondenten 

pratar om mognad av produkten och beskriver att ju längre man kommer i projektet desto mer 

personer involveras i arbetet med produkten/artikeln och får insikt i det som arbetas med, och 

vill vara med och ha sina inputs. 

[00:45:54]  

Sedan finns ett fast datum som säljaren har sagt att serietillverkning startar.  

[00:46:12]  

Respondenten pratar om “brytpunkten, en sweet-spot”, där det snabbt börjar bli ganska många 

som tittar på produkten, man vill att brytpunkten ska komma så tidigt som möjligt. Men inte 

för tidigt, konstruktörerna måste få sin tid.  

[00:47:28]  

Respondenten förklarar att från och med brytpunkten, så kommer det att behövas checklistor, 

formella eller informella.   

[00:47:52]  

Respondenten sätter sig igen och fortsätter resonemanget. Respondenten beskriver att 

checklistor är viktiga hela vägen men att de blir viktigare ju närmare serietillverkningen man 

kommer.  

[00:48:34] 

Respondenten kommer in på innehållet i checklistan, och beskriver att checklistan kan 

innehålla själva kravet eller så kan checklistan innehålla att man ska säkerställa kravet, så 

checklistan kan göras på väldigt många olika sätt. Respondenten tror att det andra sättet ovan 

kan vara det sättet för att starta en dialog och en diskussion.  

[00:49:41]  

Diskussionen fortsätter till att det kan vara bra att ha en checklista på det sättet för att 

checklistan ska kunna appliceras på olika projekt. Respondenten håller med men lägger till att 

det inte får bli för abstrakt för då blir checklistan verkningslös.  

 

4c. Hur ska man få informationen i checklistan att vara relevant för alla projekt, när 

produkterna kan skilja sig mycket åt? 

[00:50:13]  

Det konstateras att man precis varit inne på den här frågan. Respondenten säger: “Om jag 

skulle göra checklistan skulle jag göra den på sånt sätt så att jag såg till så att det redan tidigt 

fanns frågor eller checkboxar eller någonting för alla roller.” Respondenten menar på att det 

skulle tvinga alla roller att vara med så tidigt som möjligt.  

[00:51:41]  

Examensarbetare 1 frågar om när i utvecklingsprocessen under ett projekt som ILS kommer 

in som resurs. Svaret blir att det beror på projekt, och om inte en ILS-resurs har lagts in i 
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projektet från början så finns inte ILS-ingenjörer med från start. Det ska däremot vara 

resurssatt från början och det brukar fungera när det är personer med erfarenhet, och som 

värnar om parallellt arbetssätt, som resurssätter projektet, beskriver respondenten.  

[00:52:35] 

Respondenten fortsätter och beskriver att: “om det är en person som jobbar enligt good 

enough kan man då kanske anse att det är onödigt att lägga in en ILS-resurs, då tar det bara 

tid”. Om det beror på ekonomi eller inställning kan funderas över, säger respondenten.  

[00:53:48]  

Examensarbetare 1 frågar om man i de fall där ILS-ingenjörer inte finns med från början på 

något sätt kan “tvinga” konstruktören att tänka på ILS-perspektivet, genom exempelvis en 

checklista. Handledare 1 svarar och anser att det kan vara bra då det är konstruktörens ansvar 

att tänka på ILS-perspektivet, men man ändå vill att det ska finnas en ILS-ingenjör med i 

arbetet.  

[00:54:24]  

Respondenten flikar in och anser att det är bättre att hela tiden ha en ILS-ingenjör med på 

plats istället. Respondenten menar att “en konstruktör är en konstruktör och en ILS-ingenjör 

är en ILS-ingenjör, hade konstruktören kunnat ha löst det lika bra så att vi inte behövt en ILS-

ingenjör”.  

[00:55:05]  

Respondenten fortsätter och menar på att kostnaden i början på ett projekt inte är så stor och 

att det är bättre att ha med ILS-ingenjören redan från början.  

[00:56:06]  

Diskussionen kommer in på hur man ska rikta checklistan, var tyngdpunkten ska ligga. 

Respondenten anser att tyngdpunkten bör ligga i att både starta upp en dialog men också att 

försöka skapa ansvarskänsla. “om man tvingar konstruktören att ta ansvar för ILS-frågorna så 

blir det automatiskt så att konstruktören blir tvungen att ta hjälp när det är något som är 

komplicerat”, lägger Handledare 1 till.  

[00:56:43]  

Respondenten lägger till att alla konstruktörer arbetar efter sin bästa förmåga för att göra en 

bra produkt, som ska gå att tillverka och fungera optimalt. Diskussionen fortsätter till att 

irritation kan uppstå när man får feedback för sent.  

[00:57:40]  

Respondenten fortsätter och pekar på att iterationerna blir fler och tätare om man arbetar 

parallellt tidigare och får feedback snabbare. Det anses bättre med mer kontinuerlig 

arbetsbörda med små ändringar hela tiden, än en ojämn arbetsbörda med mycket och stora 

ändringar mot slutet av processen. 

[00:58:26]  

Examensarbetare 1 frågar om kommunikation. Frågan handlar om hur det går till när 

konstruktören vill ha hjälp av en ILS-ingenjör: “kan man alltid höra av sig och be om hjälp 

eller finns bara möjlighet att ställa frågor vid möten eller hur funkar det?”. 

[00:59:10]  

Respondenten beskriver att det kan upplevas som ett hinder, för att ta kontakt, om man inte 

vet vem “personen bakom rollen” är. Respondenten understryker att man tidigt i processen 

bör ha möten där man träffar och lär känna varandra för att samarbetet och kommunikationen 

ska fungera bra senare.   

[01:00:06]  

Respondenten lägger till att i den kommunikationen lär sig även konstruktören vad ILS 

innebär och vad ILS-ingenjörer gör. Alla har förmodligen sin egna uppfattning eller nivå av 
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kunskap där “Jag till exempel har ju ingen aning om vad ILS:arna gör till exempel, mer än det 

lilla jag har snappat upp vid olika tillfällen”, säger respondenten.   

[01:00:51]  

Respondenten menar på att genom en checklista kan man kanske få den här typen av 

kommunikation till en början. Som ny är det ju jobbigt nog att hålla koll på sina egna saker, 

då blir det ännu svårare och få det att komma naturligt att man även ska tänka ur andra 

discipliners perspektiv, beskriver respondenten.  

[01:01:47]  

“Genom att träffas tidigt och få utbyte och kommunikation så bygger man upp sin egen 

kunskapsbank och då sker det automatiskt utan att man tänker på det tror jag”, beskriver 

respondenten när man diskuterar hur man ska få alla att ta gemensamt ansvar för helheten.  

[01:02:23]  

Om man har koll på varandra och för en dialog så blir det heller inte “vi-och-dom-känsla”, 

menar respondenten. Det sparar också mycket tid på mötena, och man kan lägga tid på att 

diskutera relevanta saker, till skillnad från om ingen kommunikation har skett innan.  

[01:03:07]  

“kanske 10 % är själva produkten, resten är kommunikationen”, säger respondenten när 

diskussionen fortsätter kring vad som är viktigt för att få en bra samverkan och slutresultat.  

[01:03:39]  

Respondenten påpekar att checklistan bör handla om att man ska kommunicera kring 

produkten och inte ange vad produkten ska göra eller vilka krav den ska ha. Det är viktigare 

att alla har koll, då blir det lättare att ändra saker, anser respondenten.  

 

4d. Vad har du för erfarenheter/inputs om checklistor? 

[01:04:57] 

“Fokusera på kommunikationen i checklistan”, svarar respondenten och lägger till: “Se också 

till så att alla grupper är med i checklistan så att alla känner sig viktiga tidigt”.  

[01:05:24]  

Man konstaterar att det kan finnas flera eller till och med alla gränssnitt i en checklista. 

Respondenten menar på att det blir en suboptimering att bara fokusera på Mekanik och ILS, 

eftersom dom ingår i en helhet. Det här anses viktigt att komma ihåg för att få till en 

checklista som är användbar.   

[01:06:50]  

Respondenten resonerar kring hur checklistan ska utformas och uttrycker: “Dom här Excel-

listorna är så jävla fula, det är ingen som vill jobba i dom”. Excel-checklistor anses även för 

många vara alltför avancerade konstateras det, då blir det ytterligare ett moment att :”bara lära 

sig hur den fungerar”. “Det ska gå snabbt, det ska vara enkelt, det ska vara snyggt, det ska 

vara lättläst och förståeligt”, lägger respondenten till.  

[01:07:34] 

Diskussionen fortsätter till en frågeställning kring om checklistan ska finnas i 3D-modellen: 

respondenten svarar “Jag tror inte den ska finnas i 3D-modellen, däremot skulle den kunna 

finnas i 3DExperience, lättillgängligt, bredvid modellen så att säga, det skulle den kunna göra 

absolut”. Respondenten fortsätter: “Gör checklistan lite simpel och lite snygg”.  

[01:08:36]  

Handledare 1 frågar om checklistan ska vara i “wizard-format”? Respondenten svarar: 

“konstruktörer och wizard går inte ihop, för svårt att skräddarsy saker.”.  

[01:09:09]  
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Man diskuterar format på checklistan: Respondenten anser inte att checklistan ska ligga som 

varken Excel-fil eller som “wizard”. Det kanske finns något tredjeparts-format att använda sig 

av, lägger respondenten till.  

[01:11:07]  

Intervjun avslutas och examensarbetarna blir inbjudna till en kortare utbildning i konfigurerat 

arbetssätt.  
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Bilaga F: Sammanställd och tematiserad Aeronautics-intervju 

ILS-ingenjör 6 

[00:00:44] (översiktligt arbetssätt på Aeronautics beskrivet av respondenten) 

Aeronautics utvecklar flygplan. Ett flygplan delas in i olika delsystem där olika grupper är 

ansvariga för olika system.  

Två exempel på delsystem är styrsystem och skrov. Respondenten arbetar främst med 

konstruktionsgranskning ur underhållssynpunkt.  

 

1a. Hur fungerar det parallella arbetssättet på Aeronautics, hur går det till? 

[00:03:58]  

Respondenten beskriver att tanken är att de olika systemgrupperna ansvarar för sin egen 

underhållsmässighet, vilket innebär att de exempelvis ansvarar för att apparaterna i 

delsystemen snabbt och enkelt går att byta ut. De som ansvarar för underhållsmässighet 

arbetar tillsammans med de konstruktörer som designar hur apparaterna ska sitta på plats. 

[00:04:55] 

Respondenten beskriver att i praktiken så finns det vissa grupper som inte är vana vid att 

arbeta integrerat med ILS-aspekten tidigt i designen. Detta kan bero på att det integrerade 

arbetssättet är ganska nytt på Aeronautics. Det integrerade arbetssättet har hållit på i ett tiotal 

år nu så respondenten anser att arbetet blivit bättre. 

[00:05:18] 

Respondenten beskriver sin roll i det nya arbetssättet: respondenten sitter med i en 

granskningspanel som har som uppgift att övervaka och genomföra granskningar (“reviewer”) 

vid exempelvis PDR och CDR, som är granskningssteg. 

 

1b. Vilka för-/nackdelar tycker du att parallellt arbetssätt medför? 

[00:06:03] 

Respondenten anser att fördelen med det parallella arbetssättet är att ILS kan komma in 

tidigare i designen, vilket gör att de kan påverka designen ur ILS-synpunkt. Förr var det 

svårare att genomföra ändringar eftersom att ILS kom in senare i designen, det kunde även bli 

dyrt att genomföra ändringar.  

 

1c. Hur har man gjort för att effektivisera och utveckla det parallella arbetssättet? 

[00:07:07] 

Respondenten beskriver att det var en ganska stor förändring som genomfördes. De var 

tvungna att få de som satt högt upp i teknikorganisationen att förstå att man måste arbeta 

parallellt för att kunna stänga kundkraven. Man var även tvungen att få fram att det inte var 

hållbart att färdigställa konstruktionen och sedan lämna över den till ILS för granskning. 

Exakt hur det gick till kommer inte respondenten ihåg men menar på att det var viktigt att få 

med ledningen både på projektsidan och tekniksidan. 

 

1d. Hur fungerade det parallella arbetssättet före effektiviseringen/utvecklingen? 

[00:08:18] 

Respondenten beskriver att “ILS-avdelningen fick ta över en färdig konstruktion och så fick 

man försöka göra det bästa av det”, under perioden innan det parallella arbetssättet 

effektiviserades. Detta ledde till att det ibland inte blev helt lyckat eftersom att 

konstruktörerna inte alltid tänkte på ILS-aspekterna. Att det inte alltid blev lyckat kan också 

ha berott på att konstruktörerna inte riktigt visste hur produkten skulle användas. 
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[00:09:06] 

Examensarbetare 1 frågar om hur det parallella arbetet fungerar rent praktiskt och hur arbetet 

hålls igång. 

[00:09:22] 

Respondenten beskriver att det är så mycket folk i projekten så att det inte alltid går att sitta 

tillsammans, men att systemgrupperna försöker skriva en tydlig kravspecifikation på hur deras 

apparater ska installeras i flygplanet. Denna kravspecifikation innehåller bland annat 

“underhållsmässighetskrav”. Exempel på sådana krav är “Den här apparaten ska gå att byta på 

en viss tid”, “Den här anslutningen ska man kunna komma åt vid klargöring av flygplan” och 

“Den här apparaten får inte sitta i ett apparatrum som blir varmare än si och så”. 

Kravdokument kallas för Interface Control Document (ICD). 

[00:10:39] 

Respondenten fortsätter att beskriva att det är upp till materialgruppen att följa upp att kraven 

uppfylls och att det är upp till konstruktörerna att redovisa hur det blev. På vägen dit har man 

olika möten där man sitter och diskuterar.  

Mellan de stora granskningsmötena hålls mindre, informella, DMU-möten. Vid ett DMU-

möte tittar man på modellen i CAD-programmet och utvärderar det som har gjorts. Vid de 

formella mötena (PDR och CDR) ska sedan allt som har gjorts redovisas, där sitter bland 

annat ILS med och “kollar så att dom sköter sig”. 

[00:11:58] 

Examensarbetare 1 frågar om konstruktörerna har ICD-kraven från början eller om det är 

något som kommer efter hand. 

[00:12:06] 

Respondenten bekräftar att konstruktörerna har ICD-kraven från början och de ska vara 

medvetna om kraven när de ska konstruera apparaten. Bland ICD-kraven finns ca 200 ILS-

krav och runt 40 av dem är underhållskrav, vilket konstruktörerna också ska känna till. 

Sammanfattningsvis besvarar respondenten frågan med att lyfta fram att konstruktörerna har 

en kravbild från början och att de därför bör veta vad de ska förhålla sig till. 

 

2a. Hur sker informationsutbytet mellan disciplinerna? 

[00:13:25] 

Respondenten beskriver att informationsutbytet sker löpande genom att ha olika 

avstämningar, exempelvis vid DMU-möten. Ytterligare “en spelare” som är relevant att 

nämna vid informationsutbyte är leverantören, som apparater kan köpas av. Det 

informationsutbytet kan handla om att ändra någonting i grunddesignen på apparaten, om 

apparaten exempelvis inte passar i utrymmet som den ska placeras i. Då sker en dialog mellan 

konstruktören och apparatleverantören och ILS övervakar att det blir en så bra ILS-lösning 

som möjligt, förklarar respondenten. Sedan får ILS kompromissa med andra avdelningar, så 

eventuellt går inte alla ILS-krav igenom. 

[00:15:18] 

Respondenten fortsätter och beskriver att ICD:erna också hör till informationsutbyte. ILS har 

också en ICD som innehåller en lista med särskilda krav som de vill få in i designen.  

[00:15:50] 

Examensarbetare 2 frågar om vilka forum som används när ILS och Mekanik tar kontakt med 

varandra. 

[00:16:00] 

Respondenten beskriver att det formellt är genom DMU-möten och de formella 

granskningarna som kontakt mellan Mekanik och ILS sker. Vid de formella granskningarna 

anses det eventuellt vara lite för sent för en första kontakt mellan disciplinerna, då ska man 
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helst redan vara överens. Om ILS upptäcker något som behöver ändras så sker det 

förhoppningsvis innan PDR (eller vid PDR), då behöver inte konstruktionen vara färdig än.  

Utöver dessa möten som gemensamt forum för kontakt så berättar respondenten att denne 

även har haft många samtal med konstruktörer som vill kolla om konstruktionen är acceptabel 

från ILS-perspektivet. 

 

2c. Finns det några för-/nackdelar med det nuvarande arbetssättet? 

[00:17:20] 

Respondenten inleder med en fördel: “Vi kan få till en konstruktion som är så bra som möjligt 

ur ILS-aspekterna, det är en klar fördel” 

Respondenten tycker att nackdelar med det nuvarande arbetssättet är svåra att komma på, 

jämfört med hur det var innan det parallella arbetssättet så anser respondenten att det bara 

finns fördelar med det nuvarande(nya) arbetssättet. 

 

3a. Hur ska man få båda discipliner att känna gemensamt ansvar för helhetsperspektivet? 

[00:18:39] 

Respondenten anser att frågan är svår att svara på. Företaget har arbetat i nästan 10 år med att 

etablera det parallella arbetssättet och försöka få medarbetare att förstå att ILS-krav är lika 

viktiga som övriga krav på konstruktionen.  

Det här är något som det arbetas med hela tiden, lägger respondenten till. Det är mycket 

information att ta del av, de krav som finns i kravsamlingen ska alla känna till men det händer 

ibland att konstruktörer som kommer in senare i projekt inte får information om ILS-kraven. 

Respondenten anser att införandet av det parallella arbete går bra men påpekar att införandet 

är beroende av hur många personer som berörs.  

Respondenten beskriver att man vet att man har lyckats med att etablera vikten av ILS-

kravens betydelse när en konstruktör ringer upp en ILS-ingenjör och har funderingar kring sin 

konstruktion från ILS-perspektiv.  

 

3b. Hur kan man skapa en levande dialog mellan mekanik och ILS 

[00:21:07] 

Respondenten har känt att denne fått vara tjatig, men när respondenten väl har pratat och fört 

en dialog med konstruktörerna så har de förstått ILS-aspekten. Respondenten tror att efter att 

konstruktörerna en gång har fått ILS-aspekten förklarat för sig så sitter den i ryggmärgen.  

Respondenten lägger till att företag med hög personalomsättning kan uppleva att det blir 

problematiskt att uppehålla en bra dialog eftersom att nya medarbetare hela tiden måste förses 

med information. 

 

4a. Hur går det till vid en konstruktionsgranskning? 

[00:22:34] 

Respondenten beskriver att det är de konstruktörer som gjort konstruktionen som kallar olika 

personer till ett granskningsmöte. Granskningsmötet hålls i ett stort rum, med stora skärmar, 

där CAD-modellen samt (exempelvis) en Powerpoint beskriver vad som har gjorts och hur det 

har gått. 

Respondenten förklarar att det finns instruktioner för vad som ska presenteras vid de formella 

granskningsmötena (PDR och CDR), även hur färdigställd konstruktionen bör vara vid en viss 

etapp. 

[00:23:54] 

Respondenten beskriver att DMU-möten kan betraktas som delsteg på vägen.  

[00:24:14] 
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Examensarbetare 1 frågar om DMU-mötena går till på samma sätt som de formella. 

[00:24:22] 

Respondenten beskriver hur det går till på DMU-möten: vid DMU-möten kallas ett mindre 

antal personer, oftast behandlas ett specifikt område eller problem. 

Respondenten fortsätter och beskriver att det istället vid de formella granskningarna kan vara 

exempelvis 40 personer, från olika discipliner som närvarar. Personer från olika discipliner 

ingår i den formella granskningspanelen och som alltid är närvarande vid de formella 

granskningarna. Aktioner både tas och delas ut för vad som ska åtgärdas, förklarar 

respondenten. 

 

4b. När i konstruktionsprocessen sker granskningar? 

[00:25:40] 

Respondenten beskriver att granskningarna sker lite löpande. Vid formella granskningar ska 

konstruktionen vara färdig till en viss gräns. Vid PDR ska  

exempelvis bara en preliminär design vara klar, vilket betyder att allt ännu inte är spikat. Vid 

CDR bör man veta betydligt mer och konstruktionen bör i princip vara färdigställd och endast 

ha lite “finputs” kvar. Vad som sker under granskningarna kan variera lite men det finns ett 

regelverk att följa som beskriver vad som bör vara utfört. 

[00:27:21] 

Examensarbetare 2 frågar hur ofta de informella DMU-mötena hålls. 

[00:27:32] 

Respondenten svarar att det beror på hur mycket besvär man har med konstruktionen och hur 

komplex designen är. Ibland kan det räcka med de formella granskningarna, avslutar 

respondenten.  
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Bilaga G: SBD Wiki och GMS 

Wikisida: MBD 

Definitionen av MBD 

"En alternativ informationsbärare i 3D som innehåller all nödvändig data för att tillverka och 

validera samt underhålla produkten. 3D-modellen ersätter traditionell 2D-ritning men 

utesluter inte att 2D-ritning ändå tas fram i undantagsfall." 

• På Saab Dynamics har man beslutat att MBD inbegriper sammanställningsritning i 3D 

men tillsvidare fortsätta skapa 2D-ritningar för detaljtillverkning på traditionellt sätt. 

Mål på Saab Dynamics 

Målet med MBD är att definitionen av produkten skapas en gång och/eller förädlas i processer 

nedströms. För att uppnå detta krävs tätare samarbete mellan olika roller samt förändringar i 

arbetssätt och systemstöd som resulterar i förtjänster sett över hela utveckling- och 

tillverkningsprocessen. Det är inte bara enskilda rollers arbetssätt som räknas utan resultatet 

totalt sett. I MBD ingår att utnyttja 3D-modellens tydlighet att visualisera. Det finns många 

roller på företaget som tidigt behöver bilda sig en uppfattning om produktens alla krav. Dessa 

roller, ”viewers”, har jämfört med 2D-ritningar möjlighet att uppnå ett snabbare och mera 

korrekt utbyte av information. 

Urklipp från intern wikisida: http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Category:MBD 

Wikisida: MBD på SBD  

Konfigurerat arbetssätt 

När en produktstruktur (BOM) innehåller samtliga revisioner för de ingående artiklarna, 

och/eller man har olika varianter av en produkt i samma struktur så krävs ett konfigurerat 

arbetssätt. Genom att använda fördefinierade produktkonfigurationer och filtrera BOM:en 

erhålls det klassiska utseendet som gällt historiskt, där varje artikelstruktur endast motsvarar 

en variant och bara innehåller en revision av de ingående artiklarna. 

Urklipp från intern wikisida: 
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=MBD_p%C3%A5_SBD 

  

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Category:MBD
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=MBD_p%C3%A5_SBD
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Wikisida: Konfigurerat arbetssätt 

Vad är konfigurerat arbetssätt? 

Det finns många sätt att förklara begreppet konfigurerat arbetssätt, beroende på vilken roll den 

person som får frågan har, blir svaret därefter. Dessa sidor riktar sig i huvudsak till 

mekanikavdelningen, och i första hand konstruktörer, så svaret blir därefter: 

Konfigurerat arbetssätt innebär, i CAD-världen, att en produkt består av, och behåller, alla 

varianter och revisioner av de artiklar som ingår eller har ingått vid framtagandet av 

slutresultatet. När denna överladdning i strukturen sedan filtreras, för att ta fram olika 

produktvarianter, eller visa upp hur produkten vuxit fram över tid, säger vi att den 

konfigureras. Arbetssättet som används för att skapa denna överladdning av varianter och 

revisioner i strukturen, är således det konfigurerade arbetssättet. 

Varianter och Revisioner 

• Varianter, eller konfigurationer: Ur en matris av valbara sammansättningar för en 

produkt, kombineras olika val och en konfiguration, ett utförande, växer fram. 

Exempel En bössa med lång pipa (variant 1) och en bössa med kort pipa (variant 2). Dessa 

kan sedan kombineras med hantering av högerhänta eller vänsterhänta, lägg sedan till om det 

ska vara laser- eller stål-sikte och plötsligt har antalet varianter och kombinationer vuxit 

avsevärt. Alla dessa variant-kombinationer är olika konfigurationer av samma produkt  

Revisioner: En artikel, eller ett strukturobjekt, kan ha en eller flera revisioner beroende på 

dess mognadsgrad. 

• Viktigt är självfallet att mellan de olika revisonerna bibehåller man alltid Form, Fit 

and Function. 

Hur arbetar man konfigurerat? 

För att kunna arbeta konfigurerat, kopplas fördefinierade produktkonfigurationer och 

effektivitetsuttryck till objekten (artiklarna) i strukturen. Sedan används olika filter för att visa 

olika konfigurationer baserat på kombinationer av dessa produktkonfigurationer och 

effektivitetsuttryck. 

Exempel: Revision A av en detalj är giltig under en koncept-fas, revision B skapas sedan i 

samband med en PDR. Båda dessa revisioner tillsammans bidrar till att skapa en 

konfigurerbar struktur (överladdad). När sedan konstruktören ska jobba med strukturen, väljs 

olika filter för att öppna olika konfigurationer. Filter 1 visar konceptfasen; då tas revision A 

med i det filtrerade resultatet. Filter 2 visar strukturens utseende efter PDR; då tas revision 2 

med det utfiltrerade resultatet. 

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Produkt_konfiguration
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Produkt_konfiguration
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=PDR&action=edit&redlink=1
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Varför ska vi arbeta konfigurerat? 

Anledningen till att vi ska arbeta konfigurerat är: 

• Ändringstjänst kommer att underlättas avsevärt och kan ske i en struktur och i ett 

system. 

• 3DExperience möjliggör detta arbetssätt. 

• Konfigurerat arbetssätt finns redan implementerat inom andra organisationer inom 

SAAB. 

• Beredarna på produktion och ILS får möjlighet att skilja på produktens utseende vid 

olika tidpunkter och kan arbeta parallellt och tidigare i projektet. 

• Det finns en geometrisk spårbarhet för produkten. 

• Konfigurerat arbetssätt är en del av och en förutsättning för att MBD ska fungera i 

3DExperience. 

Urklipp från intern wikisida: 

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Category:Konfigurerat_arbetss%C3%A4tt 

  

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Category:Konfigurerat_arbetss%C3%A4tt
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Wikisida: Model i 3DExperience  

Effektivitetsuttryck 

Effektivitet är ett begrepp som används för att beskriva på vilket sätt en modell kan 

konfigurationsstyra en struktur. 

Effektiviteten är det som sedan anges i ett filter för att skilja på två olika tidpunkter, varianter 

eller typer för samma produkt. 

• Date: Ange mellan vilka två datum i ett intervall ett objekt är giltigt. 

• Configuration Feature: Anger om ett objekt är giltigt för en viss variant av en 

produkt. 

Configuration Feature är det effektivitetsuttryck som kommer att användas på SBD för 

varianthantering . 

• Product state: Anger om ett objekt ingår i en viss produktmognands-fas, ett sätt att 

göra avstamp i ett projekt oberoende av tid. Det enda som framgår är att exempelvis 

product state B är mer moget än product state A. Detta kan sedan kopplas mot olika 

milstolpar eller datum om man så vill, men för systemet är det en mognadsgrad, inte 

en tidpunkt. 

Product state är det effektivitetsuttryck som kommer att användas på SBD för att hantera 

produktkonfiguration. 

Produktkonfiguration 

Tack vare ett konfigurerat arbetssätt är det möjligt att bland annat åstadkomma historisk 

spårbarhet i en produkt. Det blir möjligt att se hur produkten har vuxit fram över tiden, 

utifrån revisionshantering av artikelfloran i produkten. Detta är produktkonfiguration. 

En förutsättning är att artiklarna har revisionerats och sedan kopplats med olika 

effektivitetsuttryck, genom Product state. 

Exempel: 

• Artikel 123456 1.1 kopplas till PS_A 

• Artikel 123456 2.1 kopplas till PS_B 

• Artikel 123456 3.1 kopplas till PS_C 

• Det är då möjligt att genom filter kopplade mot olika Product states se hur artikel 

123456 utvecklats och vuxit fram över tid. 

Notera att Form Fit & Function gäller för revisionshanteringen. 

Skillnaden mellan derivation och revision 

• Revision skapar nya utgåvor av ett product state, likt part revision på en artikel. Detta 

är grundflödet för product states. Varje revision motsvarar en projektfas. 

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=SBD
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Namngivning enligt: PS_A, PS_B, PS_C... 

• Derivation skapar en förgrening baserat på ett visst product state. Dessa förgreningar 

används bland annat för att frisläppa en delmängd artiklar i ett separat flöde. Ett 

exempel på detta kan vara att hantera en artikeldelmängd för test. 

Namngivning enligt: PS_A1, PS_B1, PS_C1. 

Exempel och namngivning 

Nedan finns en bild med en mer komplex product-state-struktur. Där framgår även 

namngivningsexempel.  

• Det är möjligt att ha flera deriveringar på en product state (revision). Exempel: 

Revisionen PS_B har deriveringarna PS_B1 och PS_B2 kopplade till sig.  

• Det är möjligt att utföra flera steg i en deriverign genom att revisionera denna 

förgrening. Exempel: PS_B1, PS_B1', PS_B1'' 

 

 

Urklipp från intern wikisida: 
http://sbdwiki.corp.saab.se//index.php?title=Model_i_3DExperience 

Wikisida: Product configuration i 3DExperience 

Vad är Product Configuration? 

En produktkonfiguration, eller product configuration som det kallas í 3DExperience, är ett 

konfigurations-filter som hjälper användaren att filtrera en 120%-struktur. Detta innebär i 

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Model_i_3DExperience
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=120%25
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praktiken att när en 120%-struktur öppnas får användaren ett antal förslag på olika product 

configurations att applicera på strukturen. Det gör att en 120-procentig struktur filtreras till 

att endast visa 100% (eller ännu mindre). 

Urklipp från intern wikisida: 
http://sbdwiki.corp.saab.se//index.php?title=Product_configuration_i_3DExperience 

Wikisida: Lifecycle i 3DExperience 

In work: Objektet är öppet för editering och revisionering 

Frozen: Objektet är fruset och kan inte editeras. Det används för att: 

• Låsa objekt under ett granskningsflöde 

• Skapa en kopia i databasen (tänk save as) 

Released:  Objektet är formellt granskat, godkänt och kan inte raderas från databasen (delete).  

Urklipp från intern wikisida: 
http://sbdwiki.corp.saab.se//index.php?title=Lifecycle_i_3DExperience 

  

http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=120%25
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=120%25
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Product_configuration_i_3DExperience
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Lifecycle_i_3DExperience
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Wikisida: Teknisk publikation 

Alla våra produkter behöver någon form av handledning till användarna. Dokumentationen 

kan vara av skiftande slag och omfattning men ska alltid vara enkel att förstå och snabbt ge 

svar på användarens frågor. 

Inom Tech Pub ansvarar vi för att sammanställa och förmedla tekniskt material på ett tydligt, 

kortfattat och effektivt sätt. Materialet ska vara målgruppsanpassat och enkelt kunna 

publiceras i olika former och genom olika kanaler, allt utifrån användarens behov. 

Vi jobbar aktivt med att ta fram processer och rutiner, för att sedan på ett strukturerat och 

effektivt sätt kunna skapa och underhålla användardokumentation. Till grund för detta ligger 

S1000D, en specifikation framtagen för planering, produktion och leverans av teknisk 

information under en produkts livscykel. Vi har ett nära samarbete med konstruerande 

avdelningar för att täcka in samtliga aspekter av ett system. 

Inom Tech Pub-området ansvarar vi för utveckling, styrning och genomförande när det gäller 

teknisk dokumentation. 

Översikt 

Arbete med tekniska publikationer på SBD ska bedrivas enligt processen Develop Technical 

Publications i GMS. Verktyg som används inom området, verktygsansvariga och lathundar 

till verktygen finns på vår verktygssida. Ett funktionsteam inom tekniska publikationer har 

bildats för att kontinuerligt arbeta med att förbättra processer, metodik och verktyg. 

Urklipp från intern wikisida: http://sbdwiki.corp.saab.se//index.php?title=Teknisk_publikation 

  

http://gms.corp.saab.se/qlmpublish/450/BusinessProcessNetwork/d5564a68-0e05-4a98-9569-7dc615beb3bf.html
http://gms.corp.saab.se/qlmpublish/450/BusinessProcessNetwork/d5564a68-0e05-4a98-9569-7dc615beb3bf.html
http://gms.corp.saab.se/qlmpublish/450/BusinessProcessNetwork/d5564a68-0e05-4a98-9569-7dc615beb3bf.html
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Applikationer_f%C3%B6r_ILS_%26_systems%C3%A4kerhet#Verktygsmatris
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Applikationer_f%C3%B6r_ILS_%26_systems%C3%A4kerhet#Verktygsmatris
http://sbdwiki.corp.saab.se/index.php?title=Teknisk_publikation
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GMS: Develop Mechanics 

 

Processkartan för mekanik är en generell sekvens men det beskrivs i processen att iteration 

sker “på riktigt” under konstruktionsprocessen och arbetet med konstruktion.  

The following major reviews (decision points) are included in this process: 

1) PDR (Preliminary Design Review) Checklista finns 

2) CDR (Critical Design Review) Checklista finns  

3) FAI (First Article Inspection) Checklista finns  

Mekanik process från GMS: 

Plan mechanichal development: Depending on the complexity and safety criticality of 

functions that are to be developed, more or less extensive documentation of the design and 

verification must be done. 

The purpose of the development plan is to define the means by which the functional and 

safety requirements are converted into mechanics with an acceptable amount of evidence of 

assurance that the mechanics will safely perform their intended functions. 

Note: The plans could be integrated with the plans from the System level. Implement system 

and Analyse system requirements. 

The development plan shall include reuse of IP (Intellectual Property) 

The plan should consider how specialist engineering activities in areas such as safety, 

corrosion, etc will be conducted during the development. 

Ensure that the development tools for the project are selected together with the responsible 

line organisation (PM&T). 
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Prepare/update document breakdown structure. 

• Plan development activities. 

• Prepare, review, correct and file the plan documents.  

• Plan verification and validation activities. Validation of derived requirements only. 

System requirements shall be validated on system level.  

• Plan mechanical component management. 

• Plan long lead activities. 

• Plan rigs, test equipment, support equipment, tools, prototypes/models etc. required. 

• Plan ILS activities. 

• Plan System Safety activities.  

• Plan requirements management.  

• Plan transition/decision points. 

Inputs 

• Implementation plan 

• System design description (SSDD) 

• System specification (SSS) 

• Verification criteria 

Outputs 

• Hardware Test Plan (HTP) 

Define mechanical requirements: General 

The requirements from systems engineering shall be analysed and transformed into 

requirements for mechanical design e.g.: 

• Stress requirements 

o Choice of methods for production 

o Environmental requirements affecting the design 

o Production Cost target and so on 

The result from the concept phase shall be used for the continuous development work. 

http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=e68dc016-236c-45d5-bb46-084ca2bef3db
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=e68dc016-236c-45d5-bb46-084ca2bef3db
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=20fc6502-5436-4c37-af2b-329900ea91ca
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=20fc6502-5436-4c37-af2b-329900ea91ca
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=a851ef86-be5f-454b-9c70-02844b714bde
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=a851ef86-be5f-454b-9c70-02844b714bde
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=e70d48a1-0785-48be-b748-2ac5c8e48282
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=e70d48a1-0785-48be-b748-2ac5c8e48282
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=183a017a-30be-4c21-8a39-42694cbb0caa
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=183a017a-30be-4c21-8a39-42694cbb0caa
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Once the requirements are approved they shall be under configuration control. If changes are 

needed they shall be addressed to the CCB (Configuration Change Board). 

The major purpose of this step is: 

• To define what is going to be developed. 

• To ensure that there are defined methods regarding how to verify each requirement . 

Ensure that there are defined methods for verification of each requirement. 

Identify and define requirements that are connected to the solution. 

Categorise the requirements in suitable technical areas. 

Define the requirements so that they are solely defined. 

All requirements shall be traceable and documented in a requirement specification in the 

specification tree. 

Inputs 

• Hardware Test Plan (HTP) 

Create preliminary mechanical design: The preliminary design step aims to establish a 

more confident solution based upon the concept solutions. 

The preliminary design review shall be fulfilled. The design can be drawings, models etc and 

are not required to be released in the PDM-system. 

The preliminary design is more complete and the design is more mature than earlier reviews. 

In addition to design documentation, analyses will be done to find weaknesses in the design, 

so that verification will be successful later. 

The aim is to fulfil the requirements in the product specifications and to answer to the 

questions in the PDR checklists for each product. 

Interface data is collected from the system level. 

Identify the long lead items. 

Prepare all different disciplines data before PDR according to each product's PDR instruction. 

PDR 

Perform the preliminary design review, according to each product’s PDR instruction and 

compile an Environmental Review list. 

The design shall be updated according to the actions from the PDR. 

The actions from the PDR meeting shall documented. 

The documents/models shall be updated archived according to each product's requirements. 

http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=183a017a-30be-4c21-8a39-42694cbb0caa
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=183a017a-30be-4c21-8a39-42694cbb0caa
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Information to be collected from previously done activities. 

Outputs 

• Preliminary design review (PDR) report 

Create detailed mechanical design: The detail design phase aims to establish the design of 

the product. 

Formal Configuration Management is added during this phase. See process Configuration 

management. 

The Critical Design Review shall be fulfilled. 

The aim is to fulfil the requirements in the product specifications and to answer to the 

questions in the CDR checklists for each product 

The manufacturing methods shall be established and evaluated regarding e.g. mounting 

principles or testing for new production methods. 

Materials and components shall be chosen from each products preferred materials/ 

components list if available. 

Final analysis (calculations and predictions) are carried out to support the solution chosen, in 

order to reduce the risk of a redesign in a later phase, e.g. thermal calculations, load 

frequencies etc. 

If needed tool design can be started after apporval of design documents have been done. 

Identify the long-lead items.  

CDR 

The actions from the CDR meeting shall be incorporated within the data. 

The data shall be released and archived according to each product's requirements. 

Information regarding the solution shall be sent to the system level. 

Support: Implement system 

Outputs 

• Critcal design review (CDR) report 

• Mechanical Design Data 

Release mechanical production data: The production data shall be finalised. 

The production data together with the design data ends up in manufacturing data for 

production. Collect information from process Industrialisation. 

• Check and update Environmental documentation if necessary. 

http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=ebf8604b-1390-46f6-977e-0b26f8d32933
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=ebf8604b-1390-46f6-977e-0b26f8d32933
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=f7694800-d11e-40b4-bd18-11ae413e0036
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=f7694800-d11e-40b4-bd18-11ae413e0036
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=5296484e-c4fd-4410-a992-d36951fadae1
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=5296484e-c4fd-4410-a992-d36951fadae1
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o Check the documentation of chemical products (such as Safety Data Sheets). 

o Check Prototype production plan (if applicable). 

o Initiate prototype production (if applicable) 

o Evaluate production process, supplier, production method. 

o Updating of documentation for production adaption. 

o Review cost calculation. 

o Perform Assembly check and assemble all parts (if the designer is involved in 

prototype assembly). 

Verify mechanical design: The mechanical design is verified according to the verification 

plan, and information is collected from the verification process. 

The verification consists of: 

• Preparation:  

The verification shall be prepared and planned so it can fulfil the verification plans produced 

in previous stages and at system level. 

This activity shall define a detailed plan describing how the system shall be verified based on 

the system requirements and within the framework of the applicable Verification and 

Validation Strategy. 

The purpose of establishing Verification Plans is to define and communicate the specific 

strategy that will be used to produce evidence of requirements fulfilment. 

The verification plan shall be documented as part of the Verification and Validation Plan 

according to references below. 

• Performing the verification 

The verification shall be done according to the verification plan. 

Analyse verification result. 

• Reporting and analysing the results 

The Verification Report is provided as evidence that the applicable requirements have been 

fulfilled.  

First article inspection mechanical:  

Perform First Article Inspection Mechanical: FAI is a complete physical and functional 

inspection process, intended to verify that the prescribed production methods have produced 

an acceptable item as specified by engineering drawings, manufacturing documents and other 

engineering specifications. 

The inspection shall verify the product definition, i.e. design, manufacturing engineering 

documents and tools, to ensure that they are consistent for efficient serial production. The 
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inspection shall also verify that the product or article fulfills business requirement like 

estimated manufacturing time and material cost. FAI 

Outputs 

• First Article Inspection (FAI) records 

• Mechanics Declaration of Design and Performance (DDP) 

Urklipp från Global Management System (GMS): 

http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=f9cdbff3-e3d2-412e-b7bb-9d3737bb612a 

http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=7f4e48b1-9b5c-46f6-963e-6c062656f5d4
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=7f4e48b1-9b5c-46f6-963e-6c062656f5d4
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=7f4e48b1-9b5c-46f6-963e-6c062656f5d4
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=7f4e48b1-9b5c-46f6-963e-6c062656f5d4
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=b9b1392d-ffe1-4cb6-8579-87b6207f6242
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=b9b1392d-ffe1-4cb6-8579-87b6207f6242
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=b9b1392d-ffe1-4cb6-8579-87b6207f6242
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=b9b1392d-ffe1-4cb6-8579-87b6207f6242
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=f9cdbff3-e3d2-412e-b7bb-9d3737bb612a
http://corpappl16140.corp.saab.se/GMS/?oid=f9cdbff3-e3d2-412e-b7bb-9d3737bb612a
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GENERELL MÅLBILD FÖR ILS-ARBETE

• Prediktera systemets behov av underhåll under operativ drift – skapa 
medvetenhet och acceptans

• Utöva konstruktionspåverkan för att minimera behov av underhåll

• Hjälpa till med utvärdering av konstruktionsalternativ ur 
livscykelkostnadsperspektiv

• Identifiera och tydliggöra behovet av supportresurser för att hantera 
underhållsbehovet

• Anskaffa och driftsätta supportresurser, d.v.s. skapa förutsättningar för att 
systemet skall kunna möta kundens operationella krav
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Exjobbets syfte

Exjobbet ska undersöka hur olika discipliner kan arbeta parallellt och 

modellbaserat tillsammans på ett effektivt sätt, samt ta fram förslag 

på checklistor som kan användas i samarbetet mellan 

mekanikkonstruktörer och ILS /systemsäkerhetsingenjörer.

Bakgrund
Om vi inte tänker brett kring hur vi vill samarbeta effektivt i den 

modellbaserade miljön finns risken att vi inte utnyttjar de nya 

möjligheterna med modellbaserat arbetssätt.
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Exempel på ILS-frågor i checklista

Information till ILS & Systemsäkerhet vid frisläppning av enhet

• Hur är enheten ansluten. Antal kablar, kontakter?

• Hur och på vilket sätt är enheten infäst?

• Finns det någon form av indikatorer/mätare som ej får täckas för 
avläsning? (Så att man exempelvis inte bygger en skyddskåpa runt en 
indikator) 

• Finns det någon preliminär FMECA? 

• Finns det Reliability-siffror från underleverantör? 

• Systemsäkerhet: Finns det en uppenbar risk med denna enhet som 
behöver märkas ut?

• Finns det något planerat underhåll som troligen behöver göras?

• Är enheten enkel att hantera avseende montering och installation? 

• Finns det några specialverktyg kopplade till enheten?

• Finns det mer som är bra för ILS och systemsäkerhet att känna till? 

/H Nilsson
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(Konstruktionsperspektiv)

• För att konstruktionsprocessen ska rulla på smidigt behöver ILS 

hålla jämna steg och fortlöpande ge input till konstruktionen, 

eftersom det blir svårare att genomföra konstruktionsändringar 

med tiden.

• Hur ska konsktruktören få alla ILS-krav så tidigt som möjligt? Var 

ska t.ex. ett kundkrav på ”mindre än 20 minuter att byta motor” 

synas? Det räcker inte att få det kravet efter två år…
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(ILS-perspektiv)

• ILS vill att ILS-kraven säkerställs under konstruktionsfasen, t.ex. om en 
undervattensfarkost ska klara ett visst tryck, hur vet vi att den klarar detta krav 
under 30 års livslängd? Vad innebär det för krav på planerat underhåll, t.ex. 
korrosionsskydd och ommålning? 

• ILS-ingenjören supportar konstruktören med kostnadsberäkningar, simuleringar 
och förslag på underhållsorganisation, etc men konstruktören är ansvarig för att 
konstruktionen fungerar under hela livslängden.

• Konstruktionsgranskningar bör innefatta livscykelperspektivet och konstruktören 
ska presentera konstruktionens uppskattade livscykelkostnad, eventuellt 
alternativkostnader med olika komponenter. Det ska framgå vad skillnaden blir att 
använda en komponent som behöver bytas vart tredje år jämfört med vart tionde 
år. Vad kostar det att göra själva bytet? 

• Om en laptop ingår kanske livscykelkostnaden måste innefatta byte vart femte år 
och förutom hårdvarukostnaden även alla kringkostnader, t.ex. vad det kostar att 
anpassa produkten om operativsystemet behöver uppgraderas.

• Hur ska konstruktörerna få rätt morot för att vilja få produkten att fungera bra över 
lång tid? Om konstruktörerna blir motiverade att se att deras konstruktion fungerar 
även efter 10-20 år får ILS-ingenjören rollen att hjälpa dem att uppnå det målet, 
vilket är så ILS skulle önska att det fungerade.
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Informationsbehov för concurrent engineering

• Vilka informationsbehov har ILS och Konstruktion under 
konstruktionsfasen?

• Var läggs ILS-krav in?

• Hur ska granskningsprocessen se ut för att få med ILS-krav?

• Hur ser man till att felintensiteten på högre nivå uppfyller 
kundkraven?

• När ska åtkomst och ergonomiska aspekter undersökas?

• Hur ska standardverktyg hanteras och kopplas till rätt ställen?

• Var och när ska information om reservdelar sparas?

• Vem ska lägga in information från konstruktören som ILS använder? 

• Vad ska sparas i konstruktionsstrukturen och vad ska lagras i ILS-
strukturen?

• Vad ska lösas med processer och vad ska lösa med systemstöd? 

6
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MBD – MODEL BASED DEFINITION, VARFÖR?

• Besparing  kalendertid och kostnad

• Alla använder samma data

• Konstruktion, minskat behov av ritningar

• Produktionsberedning, tidigare start och 
snabb återmatning till konstruktion, möjlighet 
till monteringsanalys/simulering och effektiv 
genomlysning av konstruktioner

• ILS, tidigare start och snabb återmatning till 
konstruktion och produktion, återanvändning 
av underlag från konstruktion och 
produktionsberedning, möjlighet till 
monterings/demonteringssimulering och 
effektiv genomlysning av konstruktioner
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MBD TAKEAWAYS

3
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VISION
COLLABORATION SPACE  –PERSPEKTIV FÖR EN ANVÄNDARE 

• The virtual model is created 
once and processed in 
downstream processes.

• To achieve this, closer 
collaboration between 
different roles is required.

• It is not just the individual's 
way of working that counts. 
Instead, focus on the overall 
result and the entire value 
chain

4
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Manufacturing Planning

ILS

System Eng.Simulation/Analysis

Operator
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VISION
COLLABORATION SPACE – ILS/SÄKERHETS - PROJEKTET

• I Dynamics fall är det databasen i 3DExperience som 
lagrar den digitala modellen, men för ILS och 
systemsäkerhet behöver även integrationer med andra 
system etableras.

• Visionen är fortfarande att engagera flera roller tidigt i 
utvecklingscykeln och förädla den digitala modellen.  

• Sidosystemens uppgift är att möjliggöra bearbetning 
och infoga konfigurationshanterad data i den 
integrerade plattformen.
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CONFIGURED PRODUCT STRUCTURE

• Configured way of working is mandatory for 
MBD 

• Good benefits from configured way of working 
have already been experienced in other SAAB 
organizations.

• Once implemented, configured product structure  
will lead to more effectively management of 
changes

• There is a geometric traceability for the product 
(legal requirements)
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3DVIEWER FOR EVERYONE

• The MBD concept also includes to 
benefit from the 3D models easier and 
quicker product understanding.

• 3Dviewer for everyone: When more 
different roles early in the project 
contribute to the final solution, a higher 
degree of concurrent engineering is 
achieved as well as higher quality. 

• Addition to that: Lead time is reduced 
when the time between "iterations" is 
reduced

7
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DESIGNER

New way of working for Designer
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NON-MBD WAY OF WORKING
FOR DESIGNERS, 2D-DRAWINGS FOR DETAILSAND ASSEMBLIES

9

Funktionstestas enl. spec. xxx

Minmått 10 

Assembly drawing

Detail drawing

Åtdragningsmoment xx NM



COMPANY UNCLASSIFIED | NOT EXPORT CONTROLLED | NOT CLASSIFIED

Gabriella Gelland| Document number | Issue  1

ASSEMBLY REQUIREMENTS - NEWS FOR DESIGNERS

Geometrical & Functional Requirements 

‒ I.e. areas to adhesive, seal, paint, dimension, 
electrical contact, waterproof
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Instance Requirements (Non Geometrical) 

‒ I.e. sealant, lubricant, adhesive, torque

ASSEMBLY REQUIREMENTS - NEWS FOR DESIGNERS

11

Long-Term Archiving via PDL in IFS

XML XPDM 
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MBD WAY OF WORKING
FOR DESIGNERS,  3D MODELFOR ASSEMBLIES
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1. 3D-modell – Handtag

2. 3D-modell – Fäste

3. 3D-modell – Stoppskruv inkl. åtdragningsmoment

4. 3D-Req-modell – Minmått 10,

samt funktionskrav 

New

New
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MANUFACTURING ENGINEER

New way of working for Manufacturing Engineer
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PROCESS PLANNING THE OLD WAY
MANUFACTURINGENGINEERS

• MBOM build manually in IFS and based on paper
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PROCESS PLANNING THE NEW WAY
MANUFACTURINGENGINEERS

• Create MBOM

• Operation Structure

• Work Instruktion

15

• Integrationen 

MBOM->IFS-MPS?

UC20.10.1 Create manufacturing structure MBOM_Provided Part.avi
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PROCESS PLANNING THE NEW WAY
MANUFACTURINGENGINEERS

• Create Label
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UC20.20.2 Create Lable in Work Instruction.avi
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DEMO – WORKFLOW  
PRODUKTIONSBEREDNINGSMETODIK
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SHOP FLOOR OPERATOR

• New way of working for Shop floor operator
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WORK ORDERS THE OLD WAY
SHOP FLOOROPERATORS
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WORK ORDER THE NEW WAY
3D VISUALIZATION
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in the right moment 
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ILS ENGINEER

• New way of working for ILS Engineer
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NÅGRA VINSTER MED MBD FÖR ILS & 
SYSTEMSÄKERHET
• ILS och Systemsäkerhet kommer att analysera, 

se risker och ge återkoppling på 
designlösningar tidigare under produkt-
utvecklingen när produktdata finns tillgängligt 
direkt i källan, vilket förkortar ledtiden.

• ILS och Systemsäkerhet kommer att jobba på 
samma sätt i olika produktprojekt, vilket gör det 
möjligt att utvärdera och effektivisera  arbetssätt 
över tid.

• Underhållsinstruktioner kommer att kunna visas 
på 3D-format med rätt information i rätt 
arbetssteg.

22
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• Att ILS & Systemsäkerhet har tillgång till data så fort de finns och kan arbeta 
parallellt med konstruktörer och produktionsberedare i 3D-modellen.

• Att alla data vi genererar vid analyser och simuleringar finns tillgängliga på 
rätt plats och går att återanvända enkelt.

• Att vi har full spårbarhet på data och alltid kan se varifrån de kommer och 
för vilka versioner och varianter de gäller.

• Att vi inte behöver skriva in samma data flera gånger någonstans, utan när 
masterdata uppdateras kopieras det till alla ställen där det används, och 
gamla värden sparas i historiken.

VISIONER KRING 
DATATILLGÄNGLIGHET
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• Att verktygsstöd för ILS-aktiviteter är heltäckande och erbjuder 
fullskalig integration för relaterade aktiviteter.

• Att vi kan testa förutsättningar för underhållsåtgärder direkt i 3D-
modellen.

• Att vissa delmoment är automatiserade, t.ex. generering av 
illustrationer eller underlag till illustrationer.

• Att vi kan producera 3D-utbidning, 3D-instruktioner och instruktioner i 
Augmented Reality till våra kunder.

VISIONER KRING ARBETSSÄTT
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CONCLUSION
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1 General

This document describes the overall Global Management System, GMS. For 
more detailed information, see the relevant INF document (ref. paragraph 1.2).

The scope of Global Management System, GMS is defined based on the 
information given in the Operations Manual INF-0001 General Operations 
Manual and SaabNet in the Management systems channel.

1.1 GMS document types

The following GMS document types on which the Global Management 
System, GMS comprises of are described below.

Policy (WHY) INF-0021 Principles for establish Policy 
(WHY) and Requirement 
(WHAT) in the Global 
Management System, GMS

Saab Internal Requirements 
(SIR)

INF-0682 Principles for establish Internal 
Requirements, SIR

Requirement (WHAT) INF-0021 Principles for establish Policy 
(WHY) and Requirement 
(WHAT) in the Global 
Management System, GMS

Organisation/Role (WHO) INF-0017 Rules for establish organisational 
descriptions, WHO

INF-0195 Rules for establish Roles, WHO, 
in the Global Management 
System, GMS

Expositions (EXP) INF-0021 Principles for establish 
Expositions (EXP) in the Global 
Management System, GMS

Process (HOW) INF-0018 Principles for describing 
processes, HOW

Instruction (INF) INF-0022 Principles for establish 
instructions, INF

Detailed information (GMS) INF-0185 Principles for establish Detailed 
information (GMS) in the Global 
Management System, GMS

References
INF-0015 
App 1

Writing rules for  information in the Global Management 
System, GMS

INF-0015 
App 2

Principles for structures and names in the Global Management 
System, GMS
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2 Overall description

2.1 GMS document types and their purpose

GMS document types are selected based on the purpose of the information and 
what area is to be controlled/regulated.

2.2 General instructions for all GMS document types

The Global Management System has the following GMS document types:

 Policy (WHY)
 Saab Internal Requirements (SIR)
 Directive/Requirement (WHAT)
 Exposition (EXP)
 Organisation/Role (WHO)
 Process (HOW)
 Instruction (INF)
 Detailed information (GMS).

British English is the language to be used in Global Management System, 
GMS and, where there is particular reason for doing so, also in other 
languages.

When documents are issued in multiple languages, they must be published as 
separate entities with same revision issue.

The unique ID of the GMS document types comprises of the prefix for the 
document type (WHY, SIR, WHAT, WHO, HOW, INF or GMS), followed by 
a four-digit serial number e.g. WHAT-0023. Each GMS document type has its 
own number series starting with 0001.

The PM&T Leader must ensure that all procedures meets those requirements 
stated by the relevant requirement owner and that they are balanced regarding 
influence on and relation to other affected GMS information.

Rules for determining the different information are specified in each INF.

Organisation designations, the names of organisational units and personal 
names in main text may only appear in WHO-documents, but not in role 
descriptions. In other GMS information, connection to functions is made via 
roles, positions or by a general designation of the function being stated.
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2.3 Archiving

Each issue of a GMS document type must be stored and archived. Detailed 
writing rules are evident from the following reference.

References
INF-0015 
App 1

Writing rules for GMS information in the Global Management 
System, GMS

INF-0585 Establish and Cancel Company Instruction

2.4 Publication and validity

Validity is evident from the system. Unless otherwise specified, the validity of 
information in the Global Management System also applies to Saab globally.

Printed versions are valid at the time of printing. The information must be 
checked prior to use to ensure the correct edition.

Reference
INF-0015 
App 1

Writing rules for information in the Global Management 
System, GMS

3 Instructions for each GMS definition

To control the operations one of the following GMS document types must be 
used. Instructions as support for selection of GMS documents are given under 
the relevant point. GMS documents are selected based on the purpose of the 
information.

3.1 Management information

3.1.1 Policy (WHY)

Policy (WHY) must be used to document basic values and policies within 
specific areas.

A Policy (WHY) must be written on a general level and be concise. Strategies 
concerning how Policy (WHY) is to be achieved must not be described in the 
text.

Corporate Management representative is responsible for authorisation.
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3.1.2 Saab Internal Requirements (SIR)

Saab Internal Requirements (SIR) is a document describing requirements from 
a governing function within Saab.

Reference
INF-0682 Principles for establish, update or cancel Saab Internal 

Requirements, SIR.

3.1.3 Requirement (WHAT)

Requirement (WHAT) is used to specify and describe the company's 
interpretations regarding requirements from internal and external stakeholders 
that the operation must satisfy. The requirements are the base for the 
developing way of working described in processes and other company 
instructions.

Requirement (WHAT) must be written on general level and contain a clear 
description of what must be achieved.

The appointed requirement owner, in consultation with the affected 
stakeholder's representative, is responsible for establishment.

The PM&T Owner approves the requirement which is established by the 
requirement owner.

3.1.4 Expositions (EXP)

Exposition (EXP) is used to define and describe how Saab complies with 
requirements within the scope of the Approvals received from the Authorities. 
I.e. Approval concerning Airworthiness, Explosives, Fire Protection, 
Accreditations for Pressure Testing etc. 

The Exposition can be compared to a Quality Manual (QM) for a corporation 
and can be seen as a view of GMS meeting the specific Approval.

The appointed Exposition Change Approver, in consultation with the affected 
Approval Representative, is responsible for establish this GMS definition.
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3.2 Resource information

3.2.1 Organisation/Role (WHO)

Organisation/Role (WHO) must be used to graphically and verbally describe 
how responsibilities and authorisation is distributed in the organisation, 
including delegations. In addition, the responsibility providing resources and 
competence for those roles the operations cover is stated.

Organisation/Role WHO my also refer to an organisation alongside the normal 
line – e.g. advisory bodies and other forms of collaboration. The purpose of the 
group, its objectives, authorisations and roles must be stated in the 
Organisation/Role (WHO) text and participants' names can be specified on the 
home page of the advisory body/collaboration form on SaabNet.

The graphical representation of an organisation structure - the organisational 
chart - must show a maximum of 2 levels – the manager responsible for the 
section and the nearest subordinate level.

The text description connected to the organisational chart must indicate the 
manager's responsibility for the whole section on a superior level.

If necessary, more detailed descriptions of the immediate subordinates must be 
documented in the corresponding document for the relevant subordinate level.

The appointed line manager for the organisational level or the corresponding 
responsible person is responsible for establish the organisation chart and 
description, and it is to be authorised by the superior manager.

Any delegation documentation must be registered and archived as an appendix 
to WHO. In some instances, the document is archived with the recipient's 
personnel file and on those occasions a reference must be entered in the WHO 
on the level from which delegation has occurred.

In the WHO delegation has occurred to, the delegation must be reported as a 
received delegation, referencing the delegation reference number and whether 
it is an appendix or to be held in the personnel file.

Delegation with delegation documentation for an individual person, a "position 
delegation", e.g. responsibility for electrical safety must be done on a line path 
and be appended to the WHO document, i.e. delegation in these instances must 
also take place organisationally one level at a time.
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References
INF-0239 Delegation of Company Management Responsibility within 

Sweden
INF-0017 Rules for establish organisational descriptions, WHO

Organisation/Role (WHO) must also be used in order to provide 
organisationally-independent documentation for a role and its responsibilities, 
authorisations and competence profile (which means that the role must not be 
applicable to any one specific department).

Each PM&T is responsible for developing relevant roles for the area concerned 
and to apply for approval of the roles from the Role Coordination Team.

References
HOW-0026 Manage processes
INF-0195 Rules for establish Roles, WHO, in the Global Management 

System, GMS

3.3 Operations information

3.3.1 Process (HOW)

The GMS definition Process (HOW) is used to describe ways of working.

The appointed PM&T Leader is responsible for establishment and 
authorisation is performed by the PM&T Owner.

Reference
INF-0018 Principles for describing processes, HOW

3.3.2 Instruction (INF)

(INF) is to be used to describe activities where more detailed instructions are 
required or to supplement a process stage.

The Instruction (INF) may also take the form of a handbook, a compilation of 
INF’s within a particular area, e.g. health and safety/working environment. The 
responsible item function for the area is responsible for establishment.

An INF shall always belong to a process or a handbook. An Instruction (INF) 
must not refer to a process (HOW) or requirement (WHAT), it shall not refer 
upwards in the structure. 

Reference
INF-0022 Principles for establish, update or cancel instructions, INF
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3.3.3 Detailed information (GMS)

Detailed information (GMS) is used for specific information related to GMS.

The document type Detailed information (GMS) shall always belong to a 
process.

Reference
INF-0185 Principles for establish Detailed information (GMS) in the 

Global Management System, GMS

4 Other

4.1 Supplementary information

The Global Management System is to be regarded as a single entity comprising 
the above mentioned GMS document types and references to SaabNet.

4.2 Supplementary support for publication of information

Publication is done on the Management systems channel on SaabNet with a 
portal as the homepage. The portal can take any form and must be quality 
assured as part of the SaabNet organisation's overall responsibility.

Reference
INF-0015 
App 1

Writing rules for GMS information in the Global Management 
System, GMS

4.3 A source principle

All links and publications or supplementary information via SaabNet must only 
comprise one original and one source of the information. Copies, different 
versions, extracts, etc. must not be published without being clearly marked.

Information classes
The information classes of GMS definitions included in Global Management 
System GMS are normally as set out in the table below.

English Swedish
Classification Company 
Confidentiality

COMPANY 
RESTRICTED

INTERN

Classification Defence Secrecy NOT 
CLASSIFIED

EJ FÖRSVARS-
SEKRETESS

Classification Export Control NOT EXPORT 
CONTROLLED

NOT EXPORT 
CONTROLLED
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Reference
DIR-C-025 E Classification of Company Information

5 Appendices

INF-0015 
App 1

Writing rules for GMS information in the Global Management 
System, GMS

INF-0015 
App 2

Principles for structures and names in the Global Management 
System, GMS

6 Change History

Issue Date Change
1 --- Change history is not introduced.
2 2012-09-17 Revised.
3 2013-09-02 Owner, Authorised by changed. Section 1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4, 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1, 4.2 
updated.

4 2013-09-13 Section 3.3.2 and 3.3.3 updated.
5 2014-01-22 Owner, Authorised by changed. Section 3.3.3 updated.
6 2014-03-25 Exposition (EXP) with definition added
7 2017-08-15 “GMS definition” changed to “GMS document type” 

Document type SIR added. Minor corrections.
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Table of Contents Page

1 General 2

2 Process levels 2
2.1 GMS Portal 3
2.2 Process top chart 3
2.3 Process Area 3
2.4 Sub Process Area 4
2.5 Top Process Level 4
2.6 Sub Process Level 5
2.7 Activity Level 5

3 Symbol library 6

4 Mandatory or optional flow 7

5 Process content 7
5.1 Process/Process step 7
5.2 Process Link 8
5.3 Interacting processes 8
5.4 Activity 8
5.5 Decision point 9
5.6 Business Object 10
5.7 Business Event 10
5.8 Inputs/Outputs 11
5.9 Supporting documents 12
5.10 Text link 12
5.11 Document 13
5.12 IT Tools 13

6 GMS “wordings” 14
6.1 Addition 14
6.2 Scope 14

7 Change History 15
 

 

i

Copy printed 2019-05-08

Kopia utskriven 2019-05-08

http://open.saabgroup.com/regel?doc=INF-0018&metadata


INSTRUCTION 2 (17)

 

Issue Document ID

 9 INF-0018
Classification Company confidentiality

 COMPANY RESTRICTED
Classification Export Control Classification Defence Secrecy

NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED
 

 

IN 5000357-328  Issue 7

T
h
is

 d
o
c
u
m

e
n
t 
a
n
d
 t
h
e
 in

fo
rm

a
tio

n
 c

o
n
ta

in
e
d
 h

e
re

in
 is

 t
h
e

p
ro

p
e
rt
y
 o

f 
S
a
a
b
 A

B
 a

n
d
 m

u
st

 n
o
t 
b
e
 u

s
e
d
, 
d
is

c
lo

se
d
 o

r
a
lte

re
d
 w

ith
o
u
t 
S
a
a
b
 A

B
 p

ri
o
r 
w

ri
tt
e
n
 c

o
n
se

n
t.

1 General

This instruction describes principles for describing processes, HOW, within the
Global Management System, GMS.

2 Process levels

All process content in GMS follows a strict hierarchy shown in the picture
below.

Figure Process Levels in GMS
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The number of levels should be the same throughout the whole process
meaning that it should not differ between different process steps within the
same process.
 
Note A process can be only an activity flow and be accessed directly from a

Process Area level.

2.1 GMS Portal

This is the gateway to the Global Management System accessed from SaabNet.

2.2 Process top chart

The process top chart is the process entry page. It shows Process Areas and
operative processes.

2.3 Process Area

Naming convention
Process Area: [Function], e.g. ”Process area: Procurement”.
 
Naming convention – IPC
[Area + processes], e.g. ”ILS processes”.
 
Definition
A Process Area is a container that holds one or several processes that are
closely connected in a certain area of field/function. It is a “garage” of
processes, not a process in itself I.e. Finance, Communication or Quality.
 
Description
A Process Area can contain:
 
· Sub Process Area
· Process Step
· Phase Object (only within IPC).
 
On a Process Area you can add:
 
· Processes
 
· Placeholders
 
· documents and web links that concern all processes part of the Process
Area, if they don’t concern all processes, they shall be added to concerned
processes on a lower level
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· documents that are governed by the concerning PM&T but does not
necessarily concerns a specific process on the Process Area, i.e. Quality
Policy.

 
Following principles applies for a Process Area.
 
· Try to keep supporting documents to a minimum. Avoid documents
describing way of working. Those documents shall be part of a process on
the lowest level possible.

 
· It is not allowed to add supporting processes. They should be added to
concerned processes on a lower. A common process can have a common
supporting process. A local process can have a common supporting process
but can also have a local supporting process.

2.4 Sub Process Area

If there is a need to collect processes within a certain area at the Process Area,
a Sub Process Area can be created.
 
A Sub Process Area can contain:
 
· Process step.
 
Placeholder
A Placeholder is a temporarily solution until it is released as a Process Area or
a Process.
 
The Placeholder is needed to either display documents that is part of a former
Operational Management System (OMS), or to point at an existing OMS.
 
It can also be used as an entrance point to an existing Local Management
System that is not transferred to GMS.

2.5 Top Process Level

Describes the flow of the process and sub-processes. This shows the end-to-end
view of the process.
 

Copy printed 2019-05-08

Kopia utskriven 2019-05-08

http://saabnet.saabgroup.com/saabnet/Saab_sv.htm?NavigationType=SiteNavigationDataSource


INSTRUCTION 5 (17)

 

Issue Document ID

 9 INF-0018
Classification Company confidentiality

 COMPANY RESTRICTED
Classification Export Control Classification Defence Secrecy

NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED
 

 

IN 5000357-328  Issue 7

T
h
is

 d
o
c
u
m

e
n
t 
a
n
d
 t
h
e
 in

fo
rm

a
tio

n
 c

o
n
ta

in
e
d
 h

e
re

in
 is

 t
h
e

p
ro

p
e
rt
y
 o

f 
S
a
a
b
 A

B
 a

n
d
 m

u
st

 n
o
t 
b
e
 u

s
e
d
, 
d
is

c
lo

se
d
 o

r
a
lte

re
d
 w

ith
o
u
t 
S
a
a
b
 A

B
 p

ri
o
r 
w

ri
tt
e
n
 c

o
n
se

n
t.

2.6 Sub Process Level

A lower level of process steps. Should be avoided if possible.
 
A Top Process Level and Sub Process Level can contain of following symbols:
 
· Process step*
· Business Events*
· Business Object
· Process link*
· Decision Point.

2.7 Activity Level

Definition
Here is where the process is executed by different roles. This level describes
the flow of activities within a process.
 
Description
An Activity flow can contain following symbols:
 
· Activity*
· Business Event*
· Business Object
· Process link*
· Decision Point
· Role*.
 
* Mandatory symbol
 
Following principles applies for an activity flow:
 
· this level should consist of at least three activities or more
 
· it is better to have a little scroll (left-right) than dividing the processes into
many different process steps.
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3 Symbol library

The Global Management System contains a standardised symbol library and
rules for processes.
 
Type Symbol/Figure Reference
Process step 

 

5.1

Internal Process 
link (blue)

5.2

External Process
Link (grey)

5.2

Activity 5.4

Decision point 5.5

Business object 5.6

Business Event 5.7

Role INF-0195
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4 Mandatory or optional flow

Mandatory flow Used to describe a mandatory flow
where all process steps or
activities needs to be carried out.
These occur in parallel.

Optional flow 

 

Used to describe an optional flow
where the process takes different
paths depending on the situation.
Which path to follow needs to be
described in a decision or activity
prior to the intersection.

5 Process content

The following describes how the symbols are used and the principles for
designing a process.

5.1 Process/Process step

Naming convention
Verb + Noun.
 
Definition
A process is a chain of activities that produces a service or product to a specific
receiver that fulfils a specific need. 
 
Examples of receiver are internal customer, external customer or stakeholder.
 

Copy printed 2019-05-08

Kopia utskriven 2019-05-08

http://saabnet.saabgroup.com/saabnet/Saab_sv.htm?NavigationType=SiteNavigationDataSource


INSTRUCTION 8 (17)

 

Issue Document ID

 9 INF-0018
Classification Company confidentiality

 COMPANY RESTRICTED
Classification Export Control Classification Defence Secrecy

NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED
 

 

IN 5000357-328  Issue 7

T
h
is

 d
o
c
u
m

e
n
t 
a
n
d
 t
h
e
 in

fo
rm

a
tio

n
 c

o
n
ta

in
e
d
 h

e
re

in
 is

 t
h
e

p
ro

p
e
rt
y
 o

f 
S
a
a
b
 A

B
 a

n
d
 m

u
st

 n
o
t 
b
e
 u

s
e
d
, 
d
is

c
lo

se
d
 o

r
a
lte

re
d
 w

ith
o
u
t 
S
a
a
b
 A

B
 p

ri
o
r 
w

ri
tt
e
n
 c

o
n
se

n
t.

Description
The process starts with a need, or in some cases by an event that triggers the
process to start, e.g. an incident, and stops when the process has fulfilled its
purpose. 
 
The process can be divided into different phases, process steps.

5.2 Process Link

Naming convention
The name of a process link is automatically the same as the activity level or
process step it links to.
 
Definition
There are two different types of Process Links:
 
· Internal Process Link
 
the Internal Process Link is a link to the previous or next process step within
a process

 
· External Process Link
 
the External Process Link is a link to another process.

 
Description
The process link makes it easier for the end-user to navigate through the
process, from start to end or to another process. It shall always link to the same
level (as you are), meaning that it shall not navigate up or down in the process
hierarchy.

5.3 Interacting processes

It is possible to show other processes that has a relation to the process.

5.4 Activity

Naming convention
Verb + Noun.
 
Make sure that the name is not too general, e.g. “Update supplier agreement”
instead of “Update agreement”.
 
Definition
An activity is where the process is executed by a certain role.
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Description
An activity contain a short instruction and have one or several documents tied
to it with detailed instruction on what to do.
 
The following principles apply to activities:
 
· the role symbol connected to the activity is responsible for the execution of
the activity

 
· all activities must have a Responsible role (symbol)
 
· an activity can have a Supporting role
 
· activity text is written in imperative tense
 
· it is possible to add inputs to and outputs from an activity
 
· if the output from the activity needs to be saved as a record, use Information
Item

 
· if an activity is optional this is described in the general text.

5.5 Decision point

Naming convention
Common: XX1 (1-3 capital letters + number) - must be unique!
Local: 1XX1 (number + 1-3 characters + number).
 
Use no more than 5 characters in total.
 
Definition
A Decision Point indicates the necessary decisions that must be made before
the process can continue.
 
Description
Note A decision is not an activity. If something needs to be performed, it

has to be described in one or several activities prior to, or after the
decision.

 
· Roles included in the decision must be defined according to RAPID
(Recommend, Agree, Perform, Input, Decide). Mandatory Roles in a
decision point are Recommend and Decide.

 
· It is possible to show inputs and outputs from a decision (Information
items).
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· If the output from the decision needs to be saved as a record, this must be
stated on the output.

5.6 Business Object

Naming convention
Status + Noun, e.g. Approved change.
 
Description
Describes the refining status of the process in a certain stage. Is visible as a
symbol on the diagram. 

5.7 Business Event

Naming convention
 
· Start
 
Reflects when the process starts, e.g. Need of change, Identified customer
complaint.

 
· End
 
Reflects when the process is finished, e.g. Implemented Change.

 
Definition
A Business Event defines the start- or end of a process. 
 
Description
The Business Event is owned by the process it is visualised in. A Business
Event can only exist in one process which implies that it cannot be re-used in
other processes.
 
· Start
 
Describes when the process starts and what major inputs that the process
requires from other processes. An input can be received from an external
source.

 
· End
 
Describes when the process is finished and no more activities are being
performed and what major outputs the process delivers to other processes.
An output can be delivered to an external receiver.
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The start and end of a process defines the process scope and is related to the
purpose of the process. Always have the end receiver (internal or external) in
mind when defining the start and the end of a process.
 
If the Business Event is used on the top level diagram of the process, it is
visualised on all lower process diagrams and on the Activity flow.

5.8 Inputs/Outputs

Naming convention
Noun, singular and no status, e.g. Audit Finding.
 
If the input/output has an abbreviation the abbreviation is mentioned last in the
object name, e.g. Operational Concept Description (OCD).
 
If the input/output can have different statuses, this is described in the general
text description of the object.
 
Description
Inputs/outputs are used to show inputs/outputs to/from a process and specifies
what information that is exchanged between processes or what is
created/used/updated within one process.
 
It is not allowed to use inputs/outputs only as input, they also have to be an
output from another process. This is necessary from an ownership perspective.
The input/output is owned by the process it is created in.
 
Inputs/outputs are connected to and can be visible on:
 
· Business Events
· Business Objects
· Activities
· Decision Points
· Process steps.
 
Note Inputs/outputs are referenced from Activities and Decision Points as

minimum. It is not allowed to connect Inputs/outputs only on the top
process step.

 
Inputs/outputs holds information about:
 
· if the output is a record that needs to be stored, see section 5.9
· if a certain template shall be used when creating the information.
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It is only mandatory to use Inputs/Outputs for IPC. If another process needs an
output in order to use it as an input, the output has to be created.
 
Record
Records provides proof that defined and anticipated requirements have been
met.
 
· If an output needs to be saved as a record, it must be stated.
 
· Where to archive the record and retention time should be specified in a
Document plan or an Information plan.

 
Reference
INF-0472 
App 4 

OMS Information Guide

 

5.9 Supporting documents

Definition
A document that is needed in the process to support the end user.
 
Description
A document is either a common addition - valid for Saab Group, or a local
addition - valid for a limited target group.
 
References
INF-0022 Principles for describing INF-document in a common process

within GMS
INF-0185 Principles for establish Detailed information (GMS) in the

Global Management System, GMS
 

5.10 Text link

Naming convention
Reflect the content it links to.
 
Example: Additional instruction for managing LiveLink documents -
Aeronautics.
 
Definition
A Text Link is a link in a free text that is clickable with a detailed description.
The detailed description can be either a more detailed description of the text in
the concerned object. This means that if the text link is within an Activity, the
information is a further detail of the activity (such as a detailed instruction). If
the text link is within a role, the information is a further information of the role
description.
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Description
When you click on a Text Link, a Pop-Up window appears.
 
A Text Link can have a scope, see chapter about scope. It is possible to use this
object to meet a requirement which then is shown in a cross reference matrix
for requirements.
 
Note The text that is selected in order to open the pop-up window needs to

be an entire sentence if it is scoped.
 
Note Only text links with organisation “Saab Group” can be used within the

free text field.
 
Local text links will be visible under the heading “Local text link” on
following objects:
 
· Process
· Role
· Activity
· Decision Point

5.11 Document

Naming convention
 
· ID + title of document.
· Same language that the document is written in.
· Capital letters according to the title of the document.
 
Description
A document can have a scope, see 6.2. It is possible to use this object to meet a
requirement which then is shown in a cross reference matrix for requirements.

5.12 IT Tools

Naming convention
Common: Must be the same as ”Application Name” in the Application
Catalogue.
 
Local: Follow local naming conventions.
 
Description
All IT Tools that can be added in GMS must be listed in the Application
Catalogue. An IT Tool can have a scope, see 6.2.
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Both common and local IT Tools are governed by a common PM&T. It is not
allowed to create local Tools. Only re-use existing common IT Tools.

6 GMS “wordings”

6.1 Addition

Definition
Addition is a specific extension to a common description (process) of a
working method or a compilation of data or the like.
 
An addition is made for any of the following reasons:
 
· Location (country etc.).
 
Temporarily there may also be organisational additions on a business area
level, but with the ambition to review them over time and take an active
decision to keep them or remove them.
 
An addition can, in some instances, be an entire process step or in its simplest
form, an addition to a paragraph in a document, but usually an addition is an
alternative activity or an alternative reference (i.e. INF) specific to a market,
product or geographical location.
 
In order to minimise the number of local additions, the local addition is pushed
down in the process structure and added where it is used, i.e. in the activity
rather than on top process level.

6.2 Scope

Following content types can be an addition (have a specific scope):
 
· Organisation
 
- Process area
- Process
- Role
- Document
- IT Tool
- Text link
- Web link.
- Change Requests
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· Location
- Document
- Sub-requirements (WHAT)
- Web link
- IT Tool
- Text Link.

7 Change History

Issue Date Change
1 --- Change history is not introduced.
2 2012-10-09 Revised.
3 2013-02-01 Owner and Authorised by changed.

General changes: All pictures are updated.
Paragraph 5.6, the last sentence, New roles shall be keep
to a minimum. Paragraph 5.8 the last sentence has been
changed, addition shall be applicable, legible and
identifiable.

4 2013-09-02 Chapter 3 new picture and level 3 the Main Process
changed to process.
Chapter 4, all picture changed due to new layout (lines
sharper and text in the symbols changed from blue to
black.
Chapter 5.2 Changed Version management, due to
version management according to new QLM platform.
Chapter 5.4 Added three bullets in the bullet list;
· how to write optional processes, WoW action 162, 
· rules for write general information in Process steps
and activities, WoW action 417.

Chapter 5.5 added one bullet, mandatory roles in the
Decsision point.
Chapter 5.6 Roles: First bullit in the list; sentence softer
description, WoW action 551 and 405.
Second bullit; Headings for a Role changed to
Responsibility, Authority and Competence profile, WoW
action 442.
Chapter 5.7 Business Object new definition according to
decision in WoW action 429.
Chapter 5.8 Records: the words “and Business object”
deleted, according to decision in WoW action 429.
Chapter 5.10 Principles which process level local
additions is placed on. WoW action 557.
New chapter added: 5:10 Supporting processe(s), WoW
action 417.
Old chapter 5.9. Templates and model deleted.
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Issue Date Change
5 2014-02-26 Pictures changed.

Business object and Records updated.
Updated due to GMS CR flow.

6 2014-11-14 Picture and text changed in chapter 2.
Chapter 5.3 reference change to INF-0384 Principles for
describing Local Content processes within Global
Management System, GMS.
INF-0018 App 1 removed due to cancellation.

7 2016-01-28 The definition of Business object is changed due to new
solution for managing inputs/outputs.
A new object type “Information item is added.

8 2018-04-06 · New picture describing ”Process levels”. Note, new
naming conventions.

Following sections added:
· GMS structure
· Process Area
· Sub Process Area
· Mandatory and optional flow
· Process Link
· Text Link
· Document
· Supporting documents
· Tools
· Scope
· Release Notes.
Following sections totally changed:
· Process/ Process step
· Activity
· Supporting process.
Following sections removed:
· Role. Is described in INF-0195.
New rules or major clarifications:
· The number of levels should be the same throughout
the whole process meaning that it should not differ
between different process steps.

· A decision point is not an activity, meaning that things
that needs to be done prior/after a decision must be
described in an activity before or after the decision.
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Issue Date Change
9 2019-03-14 · GMS symbols and appearance changed to new QLM6

format.
· Possibility to create processes that are only visualised
as an activity flow.

· Information Items > Inputs Outputs
· Updated info about how and when to use Text Links.
· Updated info about scope (Location and
Organisation).

· New object type “Business Event” introduced.
· A process Link can be both internal or external.
· Change management and archiving moved to new
document INF-0945.
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ILS Handbook - FMEA

Table of Contents Page

1 General 1

2 Activity information 1
2.1 Input 3
2.2 Output 3

3 Activity responsible 3

4 More information 3

5 Business Area additions 4

6 Templates 4

7 Change History 4
 

1 General

The Failure Mode Effects Analysis (FMEA) is a methodology to systematically
evaluate and document, the potential impact of each functional or hardware
failure on specified criteria such as mission success, system safety, and system
performance. A FMEA can be made from different perspectives. However, it is
recommended to work with one perspective at the time.
 
A FMECA is a FMEA with the criticality analysis, i.e. adding the comparison
of the probability of individual failures against the severity of their
consequences. The criticality for a fault is obtained by multiplying probability
of the fault occurring with the effect of that fault.

2 Activity information

The goal of a FMECA/FMEA is to perform a bottom-up analysis of a system
or subsystem, often by grouping individual components into functional blocks,
in order to determine all relevant failure modes on a higher level, and if needed
classify them according to their criticality. A FEMA can also be used to
determine cause of a failure, corrective action needed and detection method for
that failure. 
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A FMEA is normally presented on a table format, where each
function/hardware item is represented with a unique ID, followed by some
variation of the following columns:
 
· Name and/or description
 
· Failure mode number (if the same functional ID has more than one
identified failure mode)

 
· If data is available: Probability of failure occurring
 
· Identified failure mode, for example:
- Loss of function (e.g. no output power)
- Limited function (e.g. reduced output power)
- Erroneous function (e.g. too high output power)
- Open/short circuit
- Leakage, corrosion, material changes, cracks

 
· Effect of identified failure mode (sometimes split up two columns; local and
higher level effect)

 
· End effect on system level. Below are examples of these, which may be
rephrased and/or modified to fit the evaluated system:
- Critical – system is out of order
- Degraded – some parts/functions of the system are out of order
- Minor – limited effects but still a fault.
- None – no functional and/or operational impact.

 
Once the basic FMEA sheet is finished, it can then expanded for several
different purposes, of which a few are given here as an example:
 
· Acting as a preliminary specification regarding what BIT tests that need to
exist in order for the system to comply with specified BIT requirements

 
· Evaluating BIT coverage, for when the BIT is already specified
 
· Ensuring there are no new safety critical faults
 
· By including degraded mode analysis, evaluating system robustness
 
· If the FMECA is shared with a customer, it can be used to determine sought
behaviour during fault conditions, such as when and what to report upwards,
and when to cease all operation(s).

 
Note: The inputs and outputs mentioned in this chapter may not always be

applicable. 
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2.1 Input

· ILSP
· Technical information (Specifications, datasheets, drawings, etc.)
· Intended operational usage, and the conditions thereof
· Functional structure / circuit diagrams
· Input from design engineers
· Physical structure
· Test capabilities, both internal (BIT) and external
· Failure rates from reliability prediction.

2.2 Output

· FMEA/FMECA Report(s)
· Information about design improvements based on undesirable faults.
 
The following output may also be acquired, depending on the scope of the
analysis and the input(s) provided:
 
· Lower level functional block diagram (FBD)
 
· Testability performance, including BIT coverage
 
· A “bottom-up” safety assessment (complementing the “top-down” Fault
Tree Analysis)

 
· Identified corrective actions
 
· FMEA/FMECA data (as input to the maintenance- and operation- plan).

3 Activity responsible

The ILS engineer is responsible for this activity.

4 More information

Further information of the process can be found in the following
documentation:
 
· MIL-STD-1629A–Procedures for performing a failure mode, effects and
criticality analysis
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· ASD 3000L–International procedure specification for Logistic Support
Analysis(LSA), (Chapter 7 cover the topic LSA failure modes and effects
analysis).

 
The progress milestone for this activity can be found in the document
IN 5000362-189, Technical Reviews, Checklist.

5 Business Area additions

TBD.

6 Templates

TBD.

7 Change History

Issue Date Change
1 2018-08-30 New document.
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ILS Handbook − Introduction

Table of Contents Page

1 Acronyms and Abbreviations 2

2 Introduction 3

3 Global Management System 3

4 Tailoring 6
4.1 Organizational Tailoring 6
4.2 Project Tailoring 7
4.3 Customer Tailoring 8
4.4 Tailoring Risks 8

5 Integrated Logistics Support 9
5.1 Purpose and Scope 9
5.2 Performing ILS 9
5.2.1 Planning and Concepts 10
5.2.2 ILS Influence on System Design 10
5.2.3 Logistic Support Analysis 12
5.2.4 Support Solution 14
5.2.5 Technical Publications 15
5.2.6 Training 15
5.3 Additional Guidance 16

6 Roles and Responsibilities 16

7 ILS Activities 17
7.1 Disposal Plan 17
7.2 Transition Plan 18
7.3 Operation Plan 18
7.4 Maintenance Plan 18
7.5 Integrated Logistic Support Plan 18
7.6 Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System 18
7.7 Packaging, Handling, Storage and Transportation Analysis 18
7.8 Operational Performance Report 18
7.9 Maintenance Report 19
7.10 Availability Analysis 19
7.11 Life Cycle Cost Analysis 19
7.12 Maintainability Analysis 19
7.13 Reliability Analysis 19
7.14 Supportability Analysis 19
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7.15 Testability Analysis 20
7.16 Usability Analysis 20
7.17 Failure Mode Effect Analysis 20
7.18 Level of Repair Analysis 20
7.19 Support Concept 20
7.20 Training Needs Analysis 20
7.21 Maintenance Concept 20
7.22 Schedualed Maintenance Analysis 20
7.23 Software Support Analysis 21
7.24 Maintenance Task Analysis 21

8 Change History 21

1 Acronyms and Abbreviations

AIA Aerospace Industry Association (of America)

ASD Aerospace and Defence Industries Association (of Europe)

BA Business area

FMV Försvarets materielverk

FRACAS Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System

GMS Global Management System

IEC International Electro-technical Commission

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ILS Integrated Logistics Support

ILSP Integrated Logistic Support Plan

INF Information

IPC Integrated Product Creation

ISO International Organization for Standardization

LCC Life Cycle Cost

LCCA Life Cycle Cost Analysis

LSA Logistical Support Analysis

LSAR Logistical Support Analysis Record

LSI Lead System Integrator

NATO North Atlantic Treaty Organization

PHS&T Packaging, Handling, Storage & Transportation

RAMT Reliability, Availability, Maintainability, Testability

SoI System-of-Interest

TBD To Be Defined
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2 Introduction

The Integrated Logistics Support (ILS) Handbook describes ILS work in
accordance with the Saab management system “Global Management System”
(GMS). The ILS Handbook consists of the following chapters:
 
· Change History
· ILS Introduction
· ILS Activities
· ILS Templates 
· BA Additions.
 
This document constitutes the ILS Introduction, describing the general
workflow for ILS activities, the different roles and responsibilities, and the
context of the ILS activities with respect to GMS Integrated Product Creation
(IPC).
 
The ILS Handbook should be seen as a toolbox, describing activities that can
be performed during a project, and not as a complete set of ILS activities. To
design an ILS program, activities should be chosen in accordance with the
contract or scope of the project, this customization process is called tailoring,
and is described later in this document.

3 Global Management System

The Global Management System (GMS) is the business system defining WHY,
WHAT, WHO and HOW work at Saab should be conducted. GMS can be
accessed through a common portal on SaabNet. A description of GMS for Saab
is found in INF-0044.
 
Reference
INF-0044 Handbook Directions for Global Management System (GMS)
 
GMS includes the Integrated Product Creation (IPC) process, which consists of
activities related to creation of systems. IPC is based on the standard
ISO/IEC/IEEE 15288 and the INCOSE Handbook for systems engineering.
 
GMS IPC includes several ILS activities, detailed in the ILS Handbook. The
intention of this document is to introduce them and outline the general ILS
activity workflow. Each ILS activity specified in GMS IPC is described on a
general level in a document called “INF”, defining goal, input, output, and the
role responsible for the specific activity. The Technical Reviews Checklist,
IN 5000362-189, provides mapping of deliverables to milestones in the IPC
process.
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Local work instructions may, for some ILS activities, be available in the BA
Additions part of the ILS Handbook. These instructions, at business are level,
may give more detailed information on tools and/or routines for a specific ILS
activity.
 
The ILS Handbook is accessible through the IPC Life Cycle Model view in
GMS where it is referred to as a general instruction. ILS activities takes place
in different steps of the life cycle. The ILS activities can be accessed through
different locations in GMS but the ILS Introduction is the only place to find all
ILS activities in one place. The IPC Life Cycle Model is accessed from
SaabNet as shown in Figure 1.
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GMS

GMS Processes

GMS IPC

IPC Life

Cycle Model

Figure 1. How to access GMS IPC Life Cycle Model
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Saab uses the ISO/IEC/IEEE 15288 systems engineering standard covering
processes and life cycle stages as basis for GMS IPC. The purpose of this
standard is to provide a defined set of processes to facilitate communication
among acquirers, suppliers and other stakeholders in the life cycle of a system.
The standard defines processes divided into the following categories:
 
· technical
· project
· agreement
· enterprise.
 
Each process is defined by a purpose, outcomes, and activities. The standard
describes how to take a system and its enabling systems through its life cycle
stages. The described life cycle stages are shown in Figure 2.

Figure 2. Life cycle stages for IPC
 
This ILS Handbook and including INFs focus on the ILS activities at Saab
trough these stages.

4 Tailoring

The GMS IPC model is constructed based on a life cycle model, usable for
large projects developing complex systems and/or products. Thus, all parts of
GMS IPC may not fully apply to a given organization and/or project and must
be tailored (adapted) to the scenario at hand. The general GMS tailoring
process is found in HOW-0146 “Tailoring”.
 
It is essential that the tailoring is based on the potential Life Cycle Cost (LCC)
associated with the system and not only on the initial cost of system creation,
so that the full life cycle consequences are apparent before the decision is made
to tailor out a specific activity. More guidance for tailoring of ILS activities is
described in the following subchapters.

4.1 Organizational Tailoring

This ILS Handbook gives an overview of the scope of ILS as mandated by the
current GMS version. Future organizational requirements, such as new
standards and/or development projects in cooperation with external parties may
change this scope. This handbook may then still be used as a reference as long
as deviations from the current edition of the handbook are detailed.
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4.2 Project Tailoring

Project tailoring of the GMS ILS processes apply to the work executed through
programs and projects. When tailoring the GMS ILS processes to a specific
project or program, not only the list of ILS activities but also the scope of each
activity should be evaluated.
 
In addition to common constraints such as project budget, schedule as well as
system and project requirements, also the type of project should be taken into
account when performing project tailoring.
 
Each new project requires tailoring. The following bullets are short examples
of different project types and their implications on the tailoring of GMS ILS
processes:
 
· Lead System Integrator (LSI) vs. subsupplier
Has a large impact on project structure and thus also on the project ILS
work. ILS in a LSI project should ensure that subcontracted ILS activities
are sufficiently accounted for and that sufficient information is provided
from subsuppliers for the ILS activities performed in-house. This may also
include process adaptions between different subsuppliers and/or subsystems
and of their supply chain for the system life cycle.
 

· Developing new system(s) vs. modifying and/or updating
When performing a modification, such as customer adaption of a baseline
system or a midlife upgrade, some GMS ILS activities or parts of individual
activities may have been performed previously and no update is needed. To
evaluate this, the tailoring process should be repeated. A modification might
also re-introduce (or expand) an activity that has previously been tailored
out.
 

· Project/system complexity
Complex systems often result in complex projects with multiple
stakeholders, initial ambiguities, and conflicting requirements. In addition to
increasing the time and difficulty of individual ILS activities, it often also
increases the need for efficient ways of reviewing, reporting, and
cooperating, both with other parts of the project and the ILS team, and
between individual team members.

 
· Intended system life cycle
The GMS ILS processes are affected by the intended life cycle of the system
being developed. As an illustrative example, an internal prototype
development project might not need to produce a full range of qualified
support equipment, but the initial analysis ensuring future supportability
should still be performed.
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4.3 Customer Tailoring

Customer related projects may have specific requirements on both ILS work
and documentation, which can increase the number of ILS activities to be
performed. These specific requirements may also not be in line with GMS.
Note that the GMS processes by default apply. Thus care should be taken when
performing customer tailoring, both to reduce duplicate work, and not to skip
an activity simply because the customer did not ask for it. All ILS programs
must therefore be carefully planned and thought out.

4.4 Tailoring Risks

When performing tailoring, care must be taken to reduce unnecessary risks. For
this reason, when starting any new project traps should be avoided, some
examples follow.
 
· Reuse of a tailored baseline from another system without redoing the
tailoring. Just because a step was left out earlier, does not mean it can be left
out now.

 
· Just as cutting corners induce risk, so does applying all activities in this
handbook to every system or project “to be on the safe side”. All activities
should be performed with a purpose.

 
· Not including all relevant stakeholders before performing tailoring. This
may cause issues in other disciplines/GMS activities that require
information from a specific ILS activity.

 
· To not fully understand the intended use of the system over its life cycle. It
is important to evaluate and agree on the scope of the project.

 
· The above risks are just as likely in other parts of a project. During the
initialization of a new project, the proposed tailoring of other GMS
processes should also be accounted for, ensuring that inputs for planned ILS
activities are available when needed.
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5 Integrated Logistics Support

This chapter describes a general workflow for ILS activities. The workflow is
not a complete roadmap for performing ILS activities and should be seen as
overview guidelines.

5.1 Purpose and Scope

ILS is an integrated and iterative process for developing systems together with
their support solutions to produce supportable and cost-efficient solutions over
the complete life cycle of a system. To do this, ILS aspects are considered early
in a systems’ life cycle, laying the foundation for supportability and availa-
bility. As the system development progresses, ILS activities are performed to
identify requirements on future logistic support elements such as spares,
training, technical publications, and test equipment, as well as detailing
measurements by which the supportability can be measured.
 
The degree of ILS involvement in a development project depends on the
complexity and intended life cycle usage of a system. Chapter 5.2 presents how
ILS is performed at Saab.

5.2 Performing ILS

The GMS ILS processes contain several activities spread out over a systems
life cycle. The ILS Handbook activities are divided into:
 
· planning and concepts
· ILS influence on system design
· logistic support analysis
· technical publications
· training
· support solution.
 
Before ILS activities starts, some kind of concept should exist for the System-
of-Interest (SoI), often about which operative capabilities that the system to be
developed aims to have. Based on this, an initial operational profile and initial
maintenance concept can be created.
 
Several ILS activities can then be initiated based on this input, where the depth
and level of detail of each activity increases as the system development
progresses. The following subchapters give a general description of major ILS
areas present in most projects.
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5.2.1 Planning and Concepts

Planning and concept activities described by the ILS Handbook are:
 
· Integrated Logistic Support Plan, INF-0783
· Maintenance Concept, TBD
· Support Concept, INF-0793
· Transition plan, INF-0796
· Operation plan, INF-0789
· Disposal plan, INF-0779
· FRACAS plan, INF-0781.

5.2.2 ILS Influence on System Design

One of the key parts of good ILS work is influencing the system design. How
the influence is asserted and its purpose depends on the intended position of a
systems life cycle.
 
As seen in Figure 3, the committed Life Cycle Cost (LCC) is generally low in
the early life cycle stages, enabling large conceptual changes. At the same
time, often little to no detailed information is available, meaning that it may not
be possible to fully grasp the consequences of decisions made at this point.
Thus, it can be beneficial to have ILS representatives involved in a system’s
early life cycle stages.
 
For an ILS engineer involved in the early life cycle stages, supporting
information may come from other sources, such as comparative systems,
previous projects or customer needs. Work performed during these stages
depend on the system to be developed. The work may contain topics such as
tender preparation, analysis work, comparing possible concepts, producing
high-level requirements, or producing an initial ILS view of how emerging
systems should be used and/or supported.
 
The more a design evolves, and progress in the life cycle, the more the
committed LCC rise. This means that design changes late in a system
development process have less effect and a higher cost, from a life cycle
perspective.
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Figure 3. Theoretical view of the opportunity to influence design and support
costs over time
 
An ILS engineer may use several activities to assert influence on the SoI as
follows:
 
· Reliability analysis, INF-0792
· Maintainability analysis, INF-0786
· Testability analysis, INF-0795
· Availability analysis, INF-0778
· Usability analysis, INF-0797
· FMEA, INF-0780
 
The activities have several purposes including, but not limited to, the
following:
 
· ensuring the right system quality, both with respect to explicit and possible
technical requirements as well as how customers perceive our systems

 
· providing feedback to the Systems Engineering processes, regarding both
status of stated requirements as well as any missing/conflicting requirements
and impact on system design

 
· producing support solution requirements
 
· identifying and detailing inherent logistic support parameters, by which
supportability may be measured

 
· producing qualification evidence.
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The standard ASD S3000L, International procedure specification for logistic
support analysis (LSA), gives examples of how ILS activities are related, see
Figure 4.

Figure 4. Design & RAMT and Integrated Logistic Support as described by
ASD S3000L

5.2.3 Logistic Support Analysis

The LSA activities heavily depends on the system to be developed and its
intended service life. As a subsupplier it can entail ensuring that a new system
will fit into an already existing maintenance organization. On an LSI level it
may instead entail specifying the entire maintenance organization and assisting
in its development.
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The SoI maintenance concept and operational profile provides the foundation
for the support solution. Together with information and requirements from
other ILS activities, they enable the creation of a more detailed maintenance
plan.
 
The level of teamwork required with other disciplines and project areas depend
on which logistic support elements are required in order for a system to achieve
its intended logistics performance. In this work, information about internal and
external organizational requirements and capabilities are often needed, to
highlight discrepancies that can affect LCC.
 
The outcome of the LSA lays the foundation of the creation of a Support
Solution. A simplified LSA overview can be seen in Figure 5.

Figure 5. Simplified LSA task view
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LSA activities described by the ILS Handbook are:
 
· Supportability Analysis, INF-0794
· Schedualed Maintenance Activities, TBD
· Level of Repair Analysis, INF-0785
· Maintenance Task Analysis, TBD
· Software Support Analysis, TBD
· Life Cycle Cost analysis, INF-0784
· Maintenance plan, INF-0787
· PHS&T analysis, INF-0791.
 
Logistic Support Analysis (LSA), may be collected into a logistics database,
often called Logistical Support Analysis Record (LSAR).

5.2.4 Support Solution

As an example of the above, RAMT and LSA work on a complex system may
show the need for a certain spares stock. In order for Saab to provide spares,
the spares stock requirement needs to be detailed in time, together with the
internal organizations delivery capabilities, the supply chain, and the costs of
doing so.
 
In some cases, it might be most cost efficient to produce all spares in one single
batch. In other cases, the manufacturing organization may not have this
capability, and/or result in a too large cost of bound capital, that is internal
funds cannot be used for other purposes such as producing another kind of
spares that may also be needed.
 
In addition to requirements posed by the SoI itself, care must also be taken to
account for requirements between different logistic support elements. As an
example, the proposed inclusion of a new kind of test equipment due to the
inclusion of a new spare may result in changed facility requirements, new
training, additional technical publications, and an updated LCC profile.
 
Accurately and successfully managing such trade-offs is a key element to
achieve the highest logistics supportability. In practice, this is sometimes
difficult, as the time window for when the different trade-off solutions are
possible may not coincide with each other. If the support solution work is
initiated too late this information might not become known until it is too late.
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Figure 6 presents an overview of how Saab’s General Support solution looks
like. The different areas seen in the support solution are influenced by ILS
activities.

Figure 6. Saab General Support solution
 
ILS activities related to the in service support are:
 
· maintenance report
· operational performance report.

5.2.5 Technical Publications

The Technical Publication process can be found in HOW-0148.

5.2.6 Training

Training activities described by the ILS Handbook are:
 
· Training Needs Analysis.
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5.3 Additional Guidance

Several external standards and handbooks exist for the logistics support area.
Different countries may mandate the usage of their own standards, such as
Sweden’s FMV, NATO, the US Department of Defence, or the UK Ministry of
Defence. Large defence projects also have their own reference documentation.
To complicate matters, customers may also mandate the usage of other
standards.
 
As a way to cope this, the Aerospace and Defence Industries Association of
Europe (ASD) and the Aerospace Industry Association of America (AIA) have
started initiatives to promote ILS industry guidelines. These are known as the
ASD-STAN standards and are used as baselines by Saab.

6 Roles and Responsibilities

The roles described in GMS regarding ILS activities are listed below.
 
· Customer Support Engineer, WHO-0218
· ILS Engineer, WHO-0181
· Maintenance Technician, WHO-0217
· Operator, WHO-0249
· Publication Engineer, WHO-0178
· Systems Engineer, WHO-0092
· Transition Manager, WHO-0219.
 
The ILS manager is not a GMS role, but can be used in different projects. The
ILS manager is a subproject manager that is defined in the project ILSP. The
ILSP describes the purpose of the role, its obligations and its
authority/authorization. The ILS manager role is not used in all projects.
 
When applicable, Saab appoints an ILS manager that, for example, carries out
the customer adaptation of the ILS program. The ILS manager is normally a
member of the project management team, managing ILS activities. The ILS
manager drives and monitors the proceedings of the ILS-program and reports
its status to stakeholders.
 
The ILS manager can also be head of an ILS team that have special skills in
different areas such as RAMT, LSA, technical publication, and training.
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7 ILS Activities

The following activities are ILS activities in GMS.
 
Activity Abbreviation Chapter in 

ILS 
Handbook

Process in 
GMS

INF in GMS

Disposal plan  7.1 HOW-0072 INF-0779
Transition plan  0 HOW-0068 INF-0796
Operation plan  7.3 HOW-0070 INF-0789
Maintenance plan  7.4 HOW-0071 INF-0787
Integrated Logistic Support 
Plan

ILSP 7.5 HOW-0146 INF-0783

Failure Reporting, Analysis and 
Corrective Action System

FRACAS 7.6 HOW-0070 INF-0781

Packaging, Handling, Storage 
and Transportation Analysis

PHS&T 7.7 HOW-0068 INF-0791

Operational performance report  7.8 HOW-0070 INF-0790
Maintenance report  0 HOW-0071 INF-0788
Availability analysis  7.10 HOW-0064 INF-0778
Life cycle cost analysis LCCA 7.11 HOW-0064 INF-0784
Maintainability analysis  7.12 HOW-0064 INF-0786
Reliability analysis  7.13 HOW-0064 INF-0792
Supportability analysis  7.14 HOW-0064 INF-0794
Testability analysis  0 HOW-0064 INF-0795
Usability analysis  7.16 HOW-0064 INF-0797
Failure mode effect analysis FMEA 7.17 HOW-0064 INF-0780
Level of Repair Analysis LORA 7.18 HOW-0064 INF-0785
Support Concept  7.19 HOW-0062 INF-0793
Training Needs Analysis TNA 7.20 TBD TBD
Maintenance concept  7.21 TBD TBD
Schedualed Maintenance 
Analysis

SMA 7.22 TBD TBD

Software Support Analysis SSA 0 TBD TBD
Maintenance Task Analysis MTA 7.24 TBD TBD

7.1 Disposal Plan

The disposal process is a process with the purpose to dispose a system element
(item, subsystem, complete system, or operation) in a sustainable way. A set of
disposal requirements should be defined during system design and updated
throughout the system life cycle, as guidelines, laws, and regulations about
recycling of material may change.
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7.2 Transition Plan

The transition process enables the transfer of custody of a system and
responsibility for system support from one organizational entity to another.
Typically, this is the hand over process from the manufacturer to the system
operator or system maintenance organization.

7.3 Operation Plan

The operation process sustains system services by preparing for the system
operation, supplying personnel to operate the system, monitoring operator-
system performance, and monitoring the system performance. The Operation
Plan activity is to plan for the system operation.

7.4 Maintenance Plan

Maintenance include activities to provide operational support, logistics, and
material management. The purpose is to ensure that the system is functional
and performs optimally until end of life.

7.5 Integrated Logistic Support Plan

The Integrated Logistics Support Plan (ILSP) serves as the master logistics
planning document for a project. It describes scope, implementation and
coordination of the ILS program activities, the necessary logistic resources, and
assigns responsibility for those activities.

7.6 Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System

Failure Report Analysis and Corrective Action System (FRACAS) is a process
to handle failure reporting and feedback the experience it provides to the
organization.

7.7 Packaging, Handling, Storage and Transportation Analysis

A Packaging, Handling, Storage, and Transportation (PHS&T) analysis focuses
on identifying the unique requirements involved with packaging, handling,
storing and transporting a complete system, subsystems, spare parts and other
supply and infrastructure items.

7.8 Operational Performance Report

To review and evaluate the system operational performance, and to summarize
performance indicators such as system availability and supportability, an
operational performance report can be written.
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7.9 Maintenance Report

To overview a system maintenance status and/or effectiveness, a maintenance
report can be written. The maintenance report summarizes the status, results,
and outcomes of the maintenance activities for a system. The report can be
used to continuously or routinely communicate the delivered maintenance.

7.10 Availability Analysis

Availability can be defined as the probability that a system, when used under a
stated condition, will operate satisfactory. Availability depends on the
reliability and maintainability of the system as well as the support environment.

7.11 Life Cycle Cost Analysis

Life Cycle Cost (LCC) refers to the total cost for a system throughout its life.
The LCC is the total sum of direct, indirect, recurring, non-recurring, and other
related costs associated with the design, research and development, investment,
operation, maintenance, support and disposal of a system over its life cycle.

7.12 Maintainability Analysis

The purpose of maintainability analysis is to ensure that a successful
maintenance action can be performed to restore the system to its intended
operational state. Key objectives for maintainability are to influence the design
of systems and equipment so that the ease, handling and speed of repair are
optimized.

7.13 Reliability Analysis

The reliability of a system describes how often it will/may fail. The reliability
analysis is a statistical study of a system to determine how and when it may
fail, and to propose mitigation actions. A reliability program consists of
management, analysis and testing activities, all which aim to ensure a
reliability target of the system related to a given cost.

7.14 Supportability Analysis

Supportability is a measure of resources needed to maintain a system.
Supportability includes all elements of ILS support resources, such as technical
publications, support equipment, spares, personnel, and so on. The
supportability can be increased by considering maintainability and reliability in
the system development process.
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7.15 Testability Analysis

The purpose of the testability analysis is to ensure a system’s internal and
external test capability and fault isolation. The testability analysis should be
performed both for internal test, that is Built In Test (BIT), and external test,
that is the system to be tested together with enabling systems.

7.16 Usability Analysis

Usability or “human system integration” is the interdisciplinary technical and
management process for integrating human considerations within all system
elements. Usability consider all personnel interacting with a system.

7.17 Failure Mode Effect Analysis

The Failure Mode Effects Analysis (FMEA) is a methodology to systematically
evaluate and document, the potential impact of each functional or hardware
failure on specified criteria such as mission success, system safety, and system
performance.

7.18 Level of Repair Analysis

A Level of Repair Analysis (LORA) is an analytical methodology used to
compare and assist in the development of maintenance concepts, to produce a
cost-effective maintenance solution for a customer.

7.19 Support Concept

A support concept describes how a system is to be supported so that it retains
its operational availability over its intended life cycle. For complex systems
with long life cycles, the support concept will have a large impact on the cost
of ownership. The scope and complexity of a support concept differ between
systems, products and customers. 

7.20 Training Needs Analysis

TBD.

7.21 Maintenance Concept

TBD.

7.22 Schedualed Maintenance Analysis

TBD.
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7.23 Software Support Analysis

TBD.

7.24 Maintenance Task Analysis

TBD.

8 Change History

Issue Date Change
1 2018-08-29 New document.
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ILS Handbook − Maintainability Analysis

Table of Contents Page

1 General 1

2 Activity information 2
2.1 Input 2
2.2 Output 2

3 Activity responsible 2

4 More information 3

5 Business Area additions 3

6 Templates 3

7 Change History 3

1 General

The purpose of maintainability analysis is to ensure that a successful
maintenance action can be performed to restore the system to its intended
operational state. Key objectives for maintainability are to influence the design
of systems and equipment so that the ease, handling and speed of repair are
optimized. The maintainability analysis should consider the need for both
corrective and preventive actions with a minimum of downtime.
 
Tasks related to the maintainability program is the Maintenance Task Analysis
(MTA) and Level of Repair Analysis (LORA), which can be included in the
maintainability program or performed as separate activities.
 
Mean Time To Repair (MTTR) is a basic measure of the maintainability of
repairable items. MTTR includes the actual time for troubleshooting,
disassembly, reassembly, and adjustment (if necessary).
 
The maintainability engineering effort in the concept and design phase is
critical to ensure that high system availability is obtained at optimum Life
Cycle Support Cost.
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2 Activity information

The goal with this activity is to plan, and perform, maintainability analysis for
a system in its development stages in order to influence design.
 
Note the inputs and outputs mentioned in this chapter may not always be

applicable.

2.1 Input

· ILSP
· Maintainability requirements
· Detailed system design information
· Hardware, 3D-models
· Maintenance concept
· Support concept
· Testability analysis (anticipated test and fault isolation capabilities)
· Reliability analysis
· Technical information from suppliers.

2.2 Output

· Maintainability analysis report
· Maintenance task analysis (MTA)
· Maintenance constraints on design
· Requirements on maintenance enabling systems
· Updated maintenance structure
· Maintenance cost
· Tools required
· Input to maintenance plan
· Input to availability analysis.

3 Activity responsible

The ILS engineer is responsible for this activity.
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4 More information

Further information of maintainability analysis can be found in the following
documentation:
 
· MIL-STD-471, Maintenance verification/demonstration/evaluation
 
· MIL-HDBK-472, Department of Defence. Maintainability Prediction
 
· MIL-STD-1472D, Human Engineering Design Criteria for Military Systems
Equipment and Facilities

 
· MIL-STD-46855B, Human Engineering Requirements for Military Systems
 
· MIL-STD-470B, Maintainability program for systems and equipment
 
· S3000L, International procedure specification for Logistic support analysis
LSA.

 
The progress milestones for this activity can be found in the document
IN 5000362-189 Technical Reviews, Checklist.

5 Business Area additions

TBD.

6 Templates

TBD.

7 Change History

Issue Date Change
1 2018-06-15 New document.
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ILS Handbook − Reliability Analysis

1 General

The reliability of a system or a product describes how often it will/may fail.
The reliability analysis is a statistical study of a system in order to determine
how and when it may fail, and to propose mitigation actions. A reliability
program consists of management, analysis and testing activities, all which aim
to ensure a reliability target of the system related to a given cost.
 
A reliability prediction is often included in the reliability program. This
prediction can be based on a prediction standard, testing activities and/or
historical data.
 
Other tasks related to the reliability program are the Failure Mode Effects and
Criticality Analysis (FMECA), Reliability Cantered Maintenance (RCM) and
the Fault Tree Analysis (FTA), which can be included in the reliability
program or performed as separate activities.
 
The earlier in a system’s lifecycle the reliability analysis starts, the greater the
influence on design will be.
 
Mean Time Between Failure (MTBF) is a common expression used to define
reliability. MTBF can be obtained from reliability predictions, field experience,
or data from similar systems.

2 Activity information

The goal with this activity is to perform reliability analysis for a system in its
development stages in order to influence design.
 
Note: the inputs and outputs mentioned in this chapter may not always be

applicable.
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2.1 Input

· ILSP
· Reliability requirements
· Functional description of the system
· Component parts lists
· System circuit diagrams
· Working environment (on component level if available)
· Historical data (if available).

2.2 Output

· Reliability prediction
· Reliability constraints on design
· Input to availability analysis
· RCM
· Reliability report
· FMECA
· FTA.

3 Activity responsible

The ILS engineer is responsible for this activity.

4 More information

More information about reliability analysis can be found in:
 
· MIL-HDBK-217F, Notice 2, Reliability prediction of electronic equipment
 
· RIAC 217Plus, Reliability Information Analysis Center, Handbook of 217
Plus Reliability Prediction Models

 
· NPRD-17, Reliability Information Analysis Center, Nonelectronic parts
reliability data

 
· MIL-STD-785B, Reliability program for systems and equipment
development and production

 
· MIL-HDBK-1547B, Department of defence, Electronic parts, materials and
processes for space and launch vehicles

 
· MIL-STD-2173, Reliability Centered Maintenance
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· NSWC-10, Naval Surface Warfare Center, Handbook of Reliability
prediction procedures for mechanical equipment

 
· MIL-HDBK-781, Handbook for Reliability Test Methods, Plans and
Environments for Engineering Development, Qualification and Production.

 
The progress milestones for this activity can be found in the document
IN 5000362-189, Technical Reviews, Checklist.

5 Business Area additions

TBD.

6 Templates

TBD.

7 Change History

Issue Date Change
1 2018-06-19 New document.
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