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Sammanfattning 

SAAB, Support and Service, Ground Based Radar (GBR) i Arboga har föreskrifter med 2D-

ritningar och bilder till hjälp vid service, reparationer och genomgångar av delar (enheter) till 

radarsystem. Dessa föreskrifter har visat sig bristfälliga när det kommer till att enkelt sätta sig 

in i arbetet för en nyanställd och vid uppdelning av servicearbeten bland de anställda. 

Projektets uppgift var att kvalitativt undersöka möjligheten för GBR att fortsätta arbetet för en 

digitalisering av föreskrifterna. Detta gjordes genom att kartlägga deras nuvarande 

serviceprocess samt undersöka nyttan av en digitalisering med hjälp av teorier och tidigare 

undersökningar. Det var även av intresse att utreda om det redan fanns ett system som skulle 

kunna tillgodose GBR:s behov. 

Resultaten visar att GBR bör fortsätta sitt arbete inom området då digitala föreskrifter har 

visat sig ha övervägande fördelar. Programmet UpTime från Combitech uppfyller deras behov 

enligt detta projekts avgränsning. Slutsatsen är att GBR bör börja uppdatera sina nuvarande 

föreskrifter innan arbetet med att implementera digitala föreskrifter fortsätter. 

Nyckelord: arbetsinstruktioner, digital föreskrift, förundersökning, UpTime  
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Abstract  

SAAB, Support and Service, Ground Based Radar (GBR) in Arboga uses technical 

instructions with 2D-drawings and pictures to help them in services, repairs and overhauls of 

parts to radar systems. These instructions have shown a lack of functionality when it comes to 

introducing the work to a new employee or when sharing work tasks among mechanics.  

The objective was to examine the possibility for GBR to implement digital instructions. This 

was done by qualitative analysis on their current state and by investigating benefits of digital 

instructions from previous theories and studies. It was also of interest to scan the market for 

existing systems that could fit GBR:s current need. 

The results show that digital instructions have positive effects and that GBR should continue 

their work in the field. Combitech’s system UpTime fulfils GBR:s need for digital instructions 

within the project restrictions. In conclusion, GBR should continue the work of updating their 

existing instructions before continuing the implementation of digital instructions. 

Key words: work instructions, digital instruction, prestudy, UpTime 
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Nomenklatur och förkortningar 

MRO – Maintenance Repair and Overhaul 

GBR – Ground Based Radar 

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

ITAR – The international traffic in arms regulations 

FMV – Försvarets materielverk 

SEK – Svensk krona 

BAB – Bästa arbetssätt beskrivning 

TQM – Total quality management 

PDSA – Plan, Do, Study and Act 

MBD/MBE – Model Based Definition/Model Based Enterprise 

IETM/IETP – Interactive Electronic Technical Manual/Interactive Electronic Technical 

Publications 

FN global compact – Världens största företagshållbarhetsinitiativ [1] 

3D-modell – En virtuell modell av en produkt innehållande allt från en del till att vara en 

sammansättning av flera delar. 

CAD program – programvaror som är till för att konstruera 3D- eller också kallat CAD-

modeller. Finns inom flera olika branscher som exempelvis bygg, bil och värmekamera. 

3D-Skrivare – Maskin som kan skriva ut produkter och delar i 3D. Beroende på modell kan 

den skriva ut av olika material och komplexitet. 

Gantt-Schema – Schema som kan användas för att strukturera upp tidsåtgång vid projekt. 

LEAN – är en beteckning för verksamhetsutvecklingsstrategier. 

ISO-9001 – Kvalitetsutvecklingscertifikat. 
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1 Inledning 

Avsnittet startas med information om företagssekretess för att följas av en företagsbeskrivning 

av SAAB. Därtill ges grundinformation om projektets syfte samt framtagna mål och 

avgränsningar. 

1.1 Sekretessbelagda uppgifter 

Företaget hanterar vissa radarsystem som kan råda under klassifikationsgrad hemligt enligt 

FMV och ITAR [2]. Rapporten i fråga berör inte delar som anses hemliga men under arbetets 

gång har examensarbetaren kommit i kontakt med information som anses känsliga och återges 

därför inte i denna rapport. Arbetet har följaktligen kontinuerligt övervakats av handledare på 

SAAB så det som återges i rapporten inte överskridit några regler gällande sekretessen. 

1.2 Företaget 

SAAB är ett ISO-9001 certifierat och teknikinriktat företag som arbetar på den globala 

marknaden inom militärt försvar och civil säkerhet. Deras kunder är regeringar, myndigheter 

samt företag och de viktigaste marknaderna är Europa, Sydafrika, Australien och USA. Hela 

SAAB-koncernen har ungefär 14000 anställda och deras årliga omsättning är cirka 24 

miljarder SEK varav forskning och utveckling står för ungefär 20 procent. [3] 

SAAB har funnits sedan 1937. Företaget bildades efter att Sveriges regering och industri 

förberedde sig för det värsta under en orolig tid för Europa. Avsikten var att säkra nationens 

innehav av militär flygkraft som en del av målet att behålla nationell säkerhet och 

självständighet [4]. Deras första fabrik stod klar 1938 och under 40-talet kom SAAB ut med 

ett flygplan som kallades J29. Mellan 1950-1980 utvecklades flera flygplan, missiler samt 

andra försvarsutrustningar parallellt. Bolag har genom historien förvärvats och sålts. Bland 

kända årtal finns 1990 som var året då SAAB bil skapades som ett separat bolag för 

tillverkning av kommersiella bilar. Även år 2014 var ett år av stor betydelse för SAAB, då 

sjöfarkosttillverkaren Kockums förvärvades så att SAAB Kockums kunde bildas. [4, 5, 6, 7, 

8, 9] 

Idag arbetar SAAB efter en strategi som behandlar fyra prioriterade områden. Dessa är 

”profitable growth”, ”performance”, ”portfolio” och ”people” som tillsammans förenar deras 

mål om att skapa långsiktiga värden [10]. Deras vision säger ”it’s a human right to feel safe” 

och deras mission rekapitulerar deras utvecklingstänk i devisen ”To make people safe by 

pushing mental and technological boundries”. För att sammanfatta dessa ledord finns SAAB:s 

Figur 1: En av SAAB:s första logotyper [4] 
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allmänna företagsansvar som de arbetar efter. Den säger att ”För Saab är ansvar för 

människor, samhällen och miljö en självklarhet för att skapa hållbar och lönsam tillväxt.” 

[11]. De har delat in hållbarhetsarbetet i fyra fokusområden: ”Att göra ansvarsfulla affärer, att 

minska miljöpåverkan, att vara en attraktiv arbetsgivare samt att bidra till samhället”. Arbetet 

går hand i hand med att hela tiden förbättra sig mot FN Global Compact som de varit anslutna 

till sedan 2011 [12]. 

Affärsområdet Support and Services visas i organisationsträdet nedan. Support och Services 

består i sin tur av sju stycken affärsenheter där den berörda avdelningen GBR som denna 

undersökning utförs åt befinner sig under affärsenheten MRO. GBR finns i Arboga, Sverige 

och de sysslar med underhåll, service och uppgraderingar av radarutrustning som tillhör 

försvarsmakten och SMHI. [14] 

Gällande konkurrens på marknaden finns det konkurrenter till SAAB från flera andra länder. 

Dock i det speciella fallet GBR är det lite svårare att hitta exakt konkurrent eftersom GBR 

inte själva tillverkat sin radar de utför den aktuella servicen på. Däremot är en fortsatt god 

hantering och ständig förbättring ett måste för att kunna behålla och göra ett bra jobb emot 

sina nuvarande kunder. 

1.3 Syfte och mål 

Upptakten till projektet beskrivs kortfattat genom att beskriva GBRs önskemål och hur de 

själva anser att det blivit aktuellt till att undersöka deras problem mer detaljerat. 

1.3.1 Företagets vision 

GBR har idag föreskrifter och ritningar på maskiner och maskindelar som levereras till dem 

för servicegenomgång samt reparationer. De önskar att eventuellt kunna föra över dessa 

tekniska föreskrifter samt ritningar till en underlättande digital lösning. Företaget vill också 

veta om en 3D-modell med tillhörande föreskrift, som sedan kan vridas och vändas av den 

som ska utföra arbetet på delen, skulle kunna vara en potentiell lösning som underlättar 

arbetet för företaget. 

Figur 2: Organisationsträd [13] 
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1.3.2 Mål, önskemål med tillhörande krav och avgränsningar 

 Övergripande mål för projektet är att undersöka ifall GBR ska fortsätta arbetet för att 

implementera digitala föreskrifter. 

 

 Delmål 1: Undersöka nyttan med digitala föreskrifter. 

 

 Delmål 2: Undersöka vilka behov GBR har för implementering av digitala föreskrifter. 

 

 Delmål 3: Presentera en exempellösning samt undersöka ifall den matchar GBR:s 

behov. 

Riktlinjer och avgränsningar: 

Eventuella system för GBR som de kan ha nytta av idag går troligtvis att få inspiration av från 

andra delar inom SAAB för att inte lägga onödigt arbete på att försöka utveckla något som 

kanske finns skapat av någon annan redan idag. Även andra företag som kan anses relevanta 

för att lösa denna fråga kommer ytligt täckas in i undersökningen för att kunna upptäcka 

möjliga lösningar från andra branscher. 

Hållbarhet är en viktig aspekt i undersökningen. Beroende på vilken typ av system GBR 

behöver, är målet att kunna presentera en lösning och väg att gå gällande digitaliseringen så 

att GBR får ett system som är hållbart för framtiden och inte blir utdaterat efter en kort tid. 

Projektet kommer inte undersöka den ekonomiska aspekten efter diskussion gällande 

avgränsning mellan examensarbetaren och företaget. 
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2 Bakgrund 

Först beskrivs bakgrunden ur ett generellt perspektiv. Efter berörs GBR:s bakgrund till 

problemet. 

2.1 Generell utveckling mot digitala föreskrifter 

I en allt mer digital företagsvärld med allt vad internet och öppnare kommunikationsverktyg 

innebär skapas ett klimat som skapar större konkurrensutsatthet för samtliga branscher. Det är 

därför viktigt att företag, som vill vara med och slåss i upphandlingar om jobb, ständigt 

arbetar med förbättringar av processer. Denna rapport, som är en förstudie för implementering 

av digitala föreskrifter, är ur ett större perspektiv därför även analyserat ur ett 

kvalitetsutvecklingsperspektiv. Delmål 1 som är uppsatt i introduktionsavsnittet är delvis 

framtagen ur större synvinkel än företaget i fråga, vilket krävs för att i slutändan kunna säga 

ifall företaget ska fortsätta arbeta med digitala föreskrifter. Kvalitet innebär att ständigt jobba 

med förbättringar och att inse att det alltid går att bli ett bättre företag [15]. Förutom 

kvalitetsteorin som grundbult kommer teoridelen senare i rapporten gällande nyttan med 

digitala föreskrifter vara den största hjälpen för företaget att ta beslut ifall de ska fortsätta sitt 

utvecklingsarbete. 

2.2 Uppdragsgivarens behov 

Frågan om ett underlättande digitalt arbetssätt har dykt upp hos företaget efter att en speciell 

produkt visat sig vara svårtolkad enligt föreskrifterna och den tillhörande 2D-ritningen. Idag 

kan kompetensen om hur en service av denna produkt fungerar knytas till en enda person. Om 

denna person varit borta har det visat sig att föreskrifterna och ritningen inte är tillräckliga för 

att en annan, också insatt och kompetent person för jobbet, ska kunna utföra denna service. 

För att sprida kunskapen och underlätta för en person som inte är lika insatt i just vissa 

enheter men ändå måste utföra servicen ska projektet om en digitalisering av föreskrifterna 

och ritningen undersökas. För just GBR handlar detta projekt om att analysera hur deras 

befintliga situation ser ut idag samt hur den eventuellt kan underlättas med hjälp av ett 

befintligt system som finns på marknaden. Ett möjligt problem för GBR som undersöks 

vidare är att de inte verkar ha några 3D-CAD modeller på sina enheter i dagsläget. 

2.3 Vad har koncernen gjort tidigare 

Olika delar av SAAB har arbetat olika mycket med digitalisering av föreskrifter och 

dokument. Detta beror på vilka krav som ställts på verksamheten och på vilken typ av bransch 

och kund de arbetat mot. 

2.3.1 Aeronautics 

Flygindustrin har kommit längre i framtagandet av digitala underhållsinstruktioner jämfört 

med GBR. Detta beror på deras krav enligt specifikation för flygutrustning och dels för att de 

redan tillverkar sina delar i diverse 3D-CAD program från början och därför har en mer 

lättarbetad övergångsfas till att digitalisera sina underhållsinstruktioner. [Möte med Niklas 

Hedlund, SAAB Aeronautics, Arboga (15/4-2016)] 

Även inom utbildningen av nya tekniker inom underhåll samt produktion av JAS Gripen-

flygplanet används digitala lösningar med 3D-modeller under lektionerna. Även om de är mer 
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låsta och inte matchar digitala föreskrifter som önskas av GBR finns mycket inspiration att ta 

nytta från dessa virtuella verktyg. Det går exempelvis att överskådligt se hur en tekniker ska 

byta en viss skruv genom att följa en virtuell återskapning av flygplanet i en simulerad 3D-

miljö. I denna simulerade miljö finns även information som kan nås om denna skruv, så som 

namn, hållfasthet, storlek eller annan information som kan behövas enligt specifikation. [Möte 

med Joachim Wilhelm, SAAB Aeronautics, Arboga (20/4-2016)] 

Konstruktion och produktionsavdelningen av det nya flygplanet JAS Gripen E har också 

kommit långt gällande digitala föreskrifter och 3D-CAD. De har arbetat i två år med UpTime 

som är ett program för digitala föreskrifter. Produktionen använder sig av programmet för att 

leta upp en viss arbetsbeskrivning för att sedan skriva ut tillhörande föreskrifter på papper. 

Montören tar sedan med dessa till delen av planet där arbetet ska utföras. De skriver ut dessa 

papper för att många ställen på planet som ska arbetas på är svåråtkomliga och skulle vara 

omöjliga att få med sig en dator till. Men detta är valbart, vissa väljer att använda dator-

skärmen direkt då den står placerad precis vid respektive monteringsstation. Då kan de vrida 

och vända på 3D-modeller, dölja delar och zooma in ifall de önskar få större förståelse för hur 

en viss produkt ska monteras. I programmet finns det även information om vilka delar som 

ska ingå som muttrar och skruvar. Dessa instruktioner tas fram av en heltidsanställd 

beredningsgrupp som skickar vidare all information till interna systemet som montören sedan 

loggar in på. Montören kan därmed få uppdaterad information utan att behöva ändra något 

själv. Ronnie Carlén meddelade när vi var på besök att han varmt kan rekommendera UpTime 

och menar att det är lätt att lära sig programmet. [Möte och telefonsamtal med Ronnie Carlén, 

Mekaniker i produktion SAAB Aeronautics, Linköping (12/5-16)] 

2.3.2 GBR 

Internt hos GBR i Arboga har Jacob Wedin arbetat med 3D-CAD program för tillverkning av 

reservdelar med hjälp av 3D-skrivare. Dessa 3D-program har väckt ett tydligt intresse och 

visat på fördelar med att digitalisera föreskrifter med hjälp av 3D-modeller. Detta är en 

bidragande faktor till att projektarbetet blivit intressant att genomföra. Det undersöks även om 

det finns möjlighet att scanna av delar i en 3D-scanner. [Löpande dialog och möten med Jacob 

Wedin, Systems engineer, GBR, och Sture Wedin, Mekaniker, GBR, Arboga] 

Efter undersökning av den nuvarande processen visade det sig att även Bengt Jonsson jobbat 

med föreskrifter internt inom företaget, som nu ligger under gemensam mapp. Denna rutin 

och tillvägagångssättet täcks tydligare in under metodundersökningen av serviceprocessen. 

[Löpande dialog och möten med Bengt Jonsson, Systems engineer hos SAAB GBR och 

Rickard Carlsson, Mekaniker hos SAAB GBR, Möten (26/4-2016 och 2/5-2016)] 

2.3.3 Combitech 

Combitech ingår i SAAB-koncernen och är ett nordiskt teknikkonsulbolag som erbjuder 

teknisk expertis inom flera områden. Speciellt intressant inom detta arbete är att de erbjuder 

lösningar inom 3D-dokumentation. Flera tekniska rapporter och broschyrer går att finna där 

Combitech varit med i framtagandet av produkter som verkar intressant inom detta ämne. 

Detta beskrivs ytterligare under avsnitt 2.6.4, 4.2, 4.3.1 samt bilaga G. [Telefonsamtal med 

Tomi Uimaniemi och ett senare möte med Tomi, Johan Gunnarsson och Joey Laguidao på 

Combitech, Linköping (12/5-2016)] 
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2.3.4 Support and Services 

Affärsområdet SAAB Support and Service har ett system för hur de ska lägga in och spara 

dokument som ska beskriva arbetsrutiner. Detta system kallas för BAB och står för Bästa 

Arbetssätt Beskrivning. Läs mer om detta under metodikdelen samt under bilaga B. 

[Telefonsamtal med Inger Persson, SAAB Support and Services Linköping (6/4-2016)] 

2.4 Vad har andra gjort tidigare 

Liknande undersökningar som matchar företagets problem har inte hittas. Däremot finns delar 

som går att applicera och ta kunskap från till denna undersökning. Mer detaljerat kommer det 

gå att läsa mer i teoriavsnittet. Men en ytlig genomgång på företag och branscher som 

lokaliserats för detta ändamål är listade och kort beskrivna nedan för att enligt delmålet kunna 

identifiera eventuella andra branschers lösningar på liknande problem. 

2.4.1 Atlas Copco 

Använder sig inte av samma typ av service. Deras service utförs på plats när en maskin redan 

blivit levererad till kund. Om den går sönder och behöver lagas skickas den inte tillbaka till 

Atlas Copco utan servicetekniker åker ut till platsen och löser bekymmer på plats. Även om 

GBR kan åka ut till plats för service och reparationer har inte Atlas Copcos servicetekniker 

någon föreskrift om servicen likt den hos GBR. Reparatören lagar maskinen olika från gång 

till gång och inte enligt en speciell rutin. Även om Atlas Copco använder sig av 3D-CAD 

program för konstruktion har det inte förts vidare ner i ledet till underhållsavdelningarna i 

dagsläget. [Telefonsamtal med Lennart Gürlet på Atlas Copco i Örebro (8/4-2016)] 

2.4.2 Roof arkitekter 

Är ett företag som erbjuder alla typer av tjänster inom arkitektur till byggprojektering. De 

använder sig idag av Autocad ADT Architecture programvara. Företaget använder sig inte av 

teknik som fullt ut skulle gå att applicera direkt på GBR. Även om de använder sig av 3D-

CAD finns det ingen motsvarighet, eller del av program, som de använder sig av som inriktar 

sig mot exempelvis underhåll och service av hus eller byggnader. De skapar i de fallen nya 

underlag och byggarna som ska göra underhållet använder sig inte av något digitalt system. 

[Telefonsamtal med David Åwall på Roof Arkitekter i Örebro (12/4-2016)] 

2.4.3 Flir Systems 

Producerar och säljer teknologi som ökar uppfattningen och medvetandet, där en 

exempelprodukt är värmekameran. Deras konstruktionsavdelning använder sig av 3D-CAD, 

men service och support använder sig inte av några liknande programvaror. Så även detta 

företag är svårt att ta inspiration ifrån eftersom de ännu inte använder sig av 3D-systemen 

genom hela produktlivscykeln. [Telefonsamtal med Michael Lantz på Serviceavdelningen hos 

Flir Systems i Täby, (14/4-2016)] 

2.4.4 Virtual Manufacturing Sweden AB 

Är ett bolag som arbetar med leanbaserade produktionsutvecklingstjänster. De har möjlighet 

att skräddarsy program inom ämnet digitalisering av arbetsrutiner för underhållsreparationer. 

De har tidigare skapat underlag för bil- och flygindustrin. [Telefonsamtal med Jerker Jansson, 

Senior Consultant på Virtual Manufacturing Sweden AB, (25/4-2016)] 
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2.5 Beskrivning av teknikområdet 

Att arbeta med ett tidsbegränsat projekt kräver god planering. Speciellt i upptaktfasen och i 

första planeringen av detta arbete kommer därför kunskap om att arbeta med tidsbegränsade 

projekt behöva tillämpas. Kvalitetsutveckling i teknikföretag är ett brett område som täcker in 

många delar av problemlösning och behovsanalys. Generellt går verktyg inom process-

utveckling och kvalitetsutvecklingsarbete att tillämpa. Kvalitetsteorin inkluderar även 

arbetsmiljö vilket kan vara en viktig beröringspunkt. Mer precist behövs en övergripande 

förståelse för teknik och fysik för att snabbt kunna sätta sig in i företagets produkter. En bred 

kunskap inom tillverkningsteknik, och produktutveckling kan hjälpa till vid urval och 

framtagning av vilken typ av program eller system GBR kan behöva för att lösa just deras 

problem. Mer detaljerad kunskap inom 3D-CAD program för service och underhåll behövs 

för att kunna ta fram lösningsförslag. Även en fördjupad kunskap inom digitalt arbetssätt är 

nödvändigt för att kunna lösa projektets grundfråga. 

2.6 Litteraturstudier och verktyg 

Nedan beskrivs de litteraturstudier och de verktyg som ingått och projektet tagit stöd ifrån. 

2.6.1 Projektarbete från planering till genomförande 

Arbetet hittade sin grund ifrån projektarbeten som också är tidsbegränsade. Till hjälp för att 

förtydliga arbetet finns den normala projektarbetsplansgången i Bo Tonnquist 

projektledningsbok [17]. Mer specifikt passar förstudien som enskilt projekt detta arbete. En 

väg som går att ta inspiration från för detta projekt är Stokab’s förstudiemodell som visas 

nedan. [17] 

Från projektarbetsteorin hittas även grund i att arbeta i projekt utan kravspecifikation [17]. Bo 

Tonnquist skriver här gällande projekt utan kravspecifikation att ”projekt kan genomföras steg 

för steg utan en helt klar kravspecifikation ifrån början eftersom det är svårt i forsknings- och 

undersökningsprojekt att i förväg veta vad en kan komma fram till”. Detta stämmer väl 

överens med systemutvecklingsprojekt vilket detta projekt vuxit fram till. Det är nödvändigt 

att komma en bit in i projektet för att skapa en fullständig kravbild på systemet. [15] 

Forskningsstrategierna kvantitativ och kvalitativ metod skiljer sig på flera sätt, men generellt 

ges en ytlig beskrivning här för att under metodavsnittet förtydliga hur det använts. 

Kvantitativ metod beskrivs enkelt som den metod som till sitt stöd använder sig av tydliga 

värden som ekvationer, siffror och uträkningar. Kvalitativ metod kan beskrivas som 

motsatsen, där intervjuer, möten och mer mjuka värden sammanställs och ger en generell bild 

som analyseras och skapar en väg framåt. [18] 

  

Figur 3: Stokab’s förstudiemodell [17] 
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2.6.2 Kvalitetsutveckling, att arbeta för framtiden  

Ur ett allmänt företagsperspektiv är det viktigt att alltid jobba med kvalitetsutveckling. Enligt 

Bergman och Klefsjö [15] är TQM, eller offensiv kvalitetsutveckling, vilket är svenskans 

motsvarighet, speciellt viktigt för alla företag. Begreppet kvalitet handlar idag om så mycket 

mer än att erbjuda kunder en lång hållbarhet på sina produkter. Idag handlar kvalitets-

utvecklingen om ett helhetstänk och ska vara integrerat i hela organisationen. Även tjänster 

innefattas av kvalitet. De fem hörnstenarna för offensiv kvalitetsutveckling visas nedan: [15] 

Bakom dessa hörnstenar finns engagerat ledarskap som en stöttepelare för att kvalitetsarbetet 

ska fortlöpa. Utan ett engagerat ledarskap kommer inte kvalitetsarbetet genomsyra hela 

företaget och för att alla ska dra åt samma håll krävs det att hela företaget jobbar mot 

gemensamma mål och att alla delar av företaget känner sig delaktiga. [15] 

Från en undersökning som redovisas i boken från Bergman och Klefsjö [15] syns positiva 

kommentarer från medarbetare från Unilever gällande frågan vad kvalitetsutveckling betyder 

för medarbetaren. Dessa svar redovisades till följande punkter: 

 

 Mer tid för egentligt arbete 

 Vi kan göra ett bättre jobb 

 Vi tycker vi arbetar effektivare 

 Större tillfredställelse 

 Större öppenhet i företaget/på 

avdelningen 

 Bättre förståelse för de stora 

sammanhangen 

 Inbjuder till egna initiativ 

 Mer korsfunktionella 

kontakter/arbete 

 Reducerar misstag/fel 

 Tar bort stress 

 Mindre övertid 

 Förenklar rutiner 

 Känner egen utveckling/framgång 

 Stolthet i våra arbeten 

Figur 4: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling [15] 

Engagerat ledarskap 
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Förbättringscykeln inspirerad av Demmings PDSA-cykel som återges omarbetad av Bergman 

och Klefsjö genom PGSL-cykeln. [15] 

Stegen i figur 5 beskriver olika delar för ett ständigt förbättringsarbete. De olika stegen den 

består av är Planera, Gör, Studera och Lär. Cykeln går att ta inspiration av till all kvalitets-

utveckling. 

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som företag certifierar sig med och är ett kvitto på att 

bolaget arbetar med att hela tiden öka kvaliteten samt att de använder vissa instrument som 

hjälpmedel för att åstadkomma detta enligt ISO standarden. Normalt integreras dessa 

kvalitetsledningssystem med företagens andra ledningssystem till ett gemensamt system. 

Detta för att underlätta organisationens fördelning av resurser, men även för att bidra till den 

totala effektiviteten [15]. I modellen för ISO 9001 beskrivs olika delar som berörs genom hela 

företaget. Speciellt intressant är punkterna i teorin gällande ISO 9001 som handlar om att 

arbeta för ständig förbättring av kvaliteten samt dokumentationen av olika processer som ska 

hjälpa till vid mätning, analys och förbättring. ISO 9001 berör även verksamhetsmiljön i 

organisationen [15]. Dessutom visar de senaste uppdateringarna av ISO-9001 på en ännu 

bättre medvetenhet mot risk inom arbetsmiljön än tidigare versioner. [19] Det är viktigt för ett 

företag att arbeta med arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen säger bland annat: 

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant 

som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för 

ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

Arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa 

av att arbetstagaren utför arbete ensam.  

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar 

ska underhållas väl.(Paragrafen ändrad genom 2002:585) [20] 

Figur 5: PGSL-cykeln [13] 
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En produktlivscykel kan se olika ut för olika företag. En typiskt förenklad produktlivscykel 

finns presenterad nedan: 

Det som finns beskrivet här är alltså förstudiestadiet, konceptmodellstadiet, 

utvecklingsstadiet, produktionsstadiet, och eftermarknadsstadiet som innefattar reparationer, 

service och underhåll. 

2.6.3 Digitala arbetsinstruktioner 

Med digitala arbetsinstruktioner menas i denna rapport hjälpmedel vid service, produktion 

eller annan tänkbart exempel då tekniker behöver en instruktion eller föreskrift som tidigare 

dokumenterats, lagrats och kan uppdateras i en dator. Det finns olika definitioner beträffande 

dessa digitaliseringar. I denna rapport likställs digitala föreskrifter med digitala 

arbetsinstruktioner. Här beskrivs digitala föreskrifter på en allmän nivå och exempel på 

digitala föreskrifter finns under avsnitt 2.6.4. 

En tidigare studie har visat på att datorbaserad träning minskar inlärningstiden och att den kan 

ersätta instruktörsbaserad inlärning för en viss typ av monteringskomplexitet. Det har visat sig 

att datorbaserad inlärning är effektivt med att förbereda duktiga operatörer till att producera 

nya bilmodeller. [22] 

Fördelar med att använda elektroniska arbetsinstruktioner tas upp i den tidigare 

undersökningen ”Effekter vid användning av elektroniska arbetsinstruktioner” [23]. I den 

rapporten listas några punkter som anses relevanta för denna rapport. 

 Snabbare utbyte och distribution av information. 

 Mindre fel på produkterna. 

 Förbättrad kontroll i tillverkningsprocessen. 

 Tillåter att information ses ur olika perspektiv. [23] 

Figur 6: Exempel av en typisk produktlivscykel [21] 
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Det nämns även i undersökningen att processer som är gjorda för pappersdokument ofta 

skapar barriärer mellan avdelningar och försvårar eventuella samarbeten internt inom 

organisationer. [23] 

Det finns också fakta från undersökningar om användandet av modellbaserade arbets-

instruktioner i flygunderhållsbranschen. Med modellbaserade arbetsinstruktioner menas här 

att 2D-ritningar och pappersinstruktioner har ersatts med 3D-modeller på antingen stationära 

datorstationer eller på portabla surfplattor. I undersökningen kallad 1 jämfördes 2D respektive 

3D arbetsinstruktionskort där det visades att de människor som använde 2D gjorde dubbelt så 

många fel vid underhåll som när de använde 3D modeller. Vid undersökningen kallad 3 i 

rapporten jämfördes effekten av att använda mobila datorer eller stationära vid användandet 

av 3D-arbetsinstruktionskort. Undersökningen visade att användandet av en mobil lösning 

minskade tidsåtgången men att det samtidigt ökade antalet fel vid användandet av den mobila 

lösningen. Slutsatsen av rapporten tyder dock på att trots att den stationära lösningen visade 

mindre fel är det svårt att säga att det är den bättre modellen, då vederbörande teknikers 

tidigare erfarenhet av mobila lösningar är avgörande. Likaså är en av de mest intressanta 

slutsatserna från undersökningen att animerade hjälpmedel (videklipp etc.) och stillbilder 

(printscreenade 3D-modellet etc.) hjälper lika mycket och att det är från fall till fall som avgör 

vad som är bäst för respektive tekniker. [24]  

Björn Diffner och Erik Edlunds examensarbete [16] har tidigare tagit fram behov vid 

framtagning av digitala arbetsinstruktioner genom att undersöka olika företag som redan 

arbetade enligt olika modeller för arbetsinstruktioner. De olika modellerna för att skapa 

arbetsinstruktioner var fotografier (arbetsinstruktioner med hjälp av fotografier), skärm-

dumpar (skrämdumpar av 3D-modeller används för att skapa arbetsinstruktioner), CAD-

scener (till skillnad från tidigare så blir resultaten inte en bild utan specifika inställningar 

exempelvis kameravinkel och vilka delar av konstruktionen som är tillgängliga) och digitala 

arbetsinstruktioner (i ett 3D-CAD program liknande 3DVIA förbereds instruktioner 

tillsammans med en 3D-modell). Resultatet av undersökningen sammanfattades i följande 

punkter: 

 Att uppdatering av arbetsinstruktioner skall kunna genomföras med så liten 

arbetsinsats som möjligt. 

 Att information från olika enheter, (CAD, Beställningssystem) skall kunna bindas 

samman i ett enda gränssnitt. 

 Inte allt för stora investeringar. 

 Korta inlärningstider för den nya metoden. 

 Att slutprodukten får ett enkelt gränssnitt. 

 Att arbetsinstruktionerna ska vara så bra att konsulter som hyrs in ska bli självgående 

snabbt. 

 Att både pappers- och interaktiva arbetsinstruktioner kan beredas med lite 

dubbelarbete. 

 Att så mycket text som möjligt kan elimineras. 

 Att tiden för framtagning av arbetsinstruktioner kortas. 

 Att försening av produktionsstart till följd av försenade arbetsinstruktioner ska 

undvikas. 
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 Att arbetsinstruktionen ser så verklighetstrogen ut som möjligt. 

 Att upplärningstiden för nyanställda minskas. 

 Att ”mentorstiden” vid nyanställning minskas. 

 Att kvalitén säkerställs på ett bättre sätt. [16] 

2.6.4 Program och system på marknaden idag 

För att fortsätta scanna av marknaden inom digitala föreskrifter med hjälp av verktyg och 

produkter som finns idag är teorier inom ämnet MBD (Model Based Definition) och MBE 

(Model Based Enterprise) intressanta. De kommer teoretiskt beskrivas här för att sedan även 

beröras under metodavsnittet där de dyker upp genom kontakt med andra företag. MBD och 

MBE är metoder för att benämna och definiera delar i en del skapad med 3D-CAD program. 

Under mötet med Combitech berättar Tomi Umaniemni att MBE kan ses som paraply-

modellen över hela produktlivscykeln från förstudiestadiet till eftermarknad medan MBD är 

att lägga in information direkt i 3D-modellen. Se bild för exempel för hur skillnaden mellan 

en 3D-modell, MBD-modell och 2D-ritning kan se ut: 

MBD-modeller är enligt Quintana V, et al. [25] den rätta vägen att gå när det kommer till att 

gå ifrån pappersritningar och pappershanteringssystem till digitala system. Även om företag 

varit osäkra tidigare är det enligt undersökningen den rätta vägen för att utvecklas framåt. 

Dock måste det utredas mer i form av kostnadseffektiviseringar i just den undersökningen 

som gjordes mot två flygplanstillverkare. Det visar sig även att om digitala 3D-modeller är 

framtiden så kommer 2D-ritningar leva kvar under en lång tid, vilket innebär att båda 

systemen måste kunna hanteras framöver. [25] 

Figur 7: Bild över MBD-modell, 3D-modell samt 2D-ritning [25] 
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IETM och IETP är ett samlingsnamn för tekniska manualer som också är en väg som kan lösa 

problem med att dokumentera och underhålla traditionella tekniska manualer på papper. 

S1000D är en specifikation på hur dessa manualer ska vara utformade utefter en internationell 

standard. [26] Ett exempel på en IETM/IETP visas nedan: 

3DVIA Composer är ett program för att tillverka, uppdatera och distribuera utförliga 

produktdokumentationer. [16] 

UpTime är Combitechs program för att effektivisera och automatisera hanteringen av ett 

företags tekniska information. Programmet är speciellt framtaget för att bearbeta, distribuera 

och publicera produktinformation genom hela produktlivscykeln. Programmet använder sig 

av bland annat 3DVIA Composer för att illustrera produkterna i 3D. Nöjda kunder som redan 

använder UpTime är Honda, Volvo Cars och Volvo Construction Equipment. [26], [samt 

mötet med Johan Gunnarsson på Combitech (12/5-16)] 

BAB är SAAB Support and Services samlade sätt för att skapa rutiner och lathundar för allt 

från hur en medarbetare lägger till profilbild till hur en leverans av en produkt ska gå till. Se 

bilaga B för mer information om hur dessa kan se ut. Det beskrivs också var de ska ligga i 

SAAB:s intranät och på vilket sätt. Information kring BAB gavs annars i telefonsamtal med 

Inger Persson, se avsnitt 2.3.4 för mer information om källan. 

Figur 8: IETM exempel [27] 



 

2016-06-08 Niklas Nyström  20 (35) 

3 Metod 

Projektet definierades från start som ett kravspecifikationslöst tidsbestämt förstudieprojekt för 

att kunna hjälpa GBR vid framtida beslut för fortsatt arbete inom utvecklingen av deras 

föreskrifter. Framtagen grundmetod visas nedan och delas upp enligt delmomenten efter 

nedbrytning av problemet för att tillsammans kunna besvara den övergripande frågan. 

Det övergripliga arbetet var av kvalitativt undersökande karaktär som vidare beskrivs i detalj 

under respektive delmoment nedan. 

Grundmetoden är framtagen med stöd från projektteorin. Se avsnitt 2.6.1 för mer information 

gällande den underliggande teorin. 

3.1 Framtagning av avgränsningar och mål 

Projektet enligt definition började kravspecifikationslöst och avgränsningarna och målen var 

från början vagt formulerade. Effektmålet kunde visserligen tidigt styrkas från GBR:s sida 

vilket tillsammans med diskussioner och möten ledde till avgränsningarna och de uppsatta 

målen. Möten och diskussion skedde tillsammans med de redan ämnesinsatta medarbetarna 

Sture Nyberg, Björn Håkansson och Jacob Wedin på GBR. 

3.2 Litteraturstudier 

Sökandet efter relevant teori utgick till en början från SAAB:s intranät om ämnen inom 

digitala föreskrifter vilket ledde undersökningen in på fördjupningar. Detta gjordes tidigt för 

att lokalisera allt som gjorts inom området i SAAB-koncernen, för att inte missa eventuella 

redan framtagna interna lösningar på någon annan avdelning inom koncernen. Vidare letades 

även information från internet genom att söka efter vetenskapliga artiklar, företag och 

branschtidningar inom ämnen som uppenbarat sig allt eftersom olika sökord visat sig 

relevanta för undersökningen. Sökord som MBD/MBE och IETM/IETP är exempel som ledde 

arbetet vidare. För att besvara delmål 1 söktes teorier kring kvalitetsutveckling men speciellt 

söktes även information från tidigare undersökningar, examensarbeten, tidskrifter och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet digitala arbetsinstruktioner för undersöka nyttan med att gå 

ifrån pappersföreskrifter. 

3.3 Inventering av befintliga lösningar – Internt och externt företaget  

En kvalitativ undersökning av några branscher gjordes för att täcka alla möjliga vägar till en 

lösning för GBR. Men snabbt efter diskussion och beslut tillsammans med GBR bestämdes att 

fortsätta internt med det som hittills framkommit. Internt leddes sökandet framåt med hjälp av 

människor som hade idéer om vem som skulle kontaktas på respektive avdelning. Detta för att 

se om dessa personers nuvarande system kunde vara något för GBR. Studiebesök och möten 

utfördes hos andra affärsenheter i Arboga men även studiebesök hos SAAB i Linköping. Det 

valdes att inrikta sig mot Gripenverksamheten eftersom de enligt information som 

Figur 9: Detta projekts variant av Stokab’s förstudiemodell 
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framkommit i tidningar, teori och möten är de som kommit längst i processen med att 

digitalisera sina föreskrifter och arbetsinstruktioner. 

3.4 Behovsanalys 

Behovsanalysen gjordes enligt den kvalitativa analysmetoden, där intervjuer, möten och 

diskussion leder till en helhetsbild av problemet. Denna ansågs vara den bäst lämpade 

metoden för att skapa sig en rättvis bild av GBR:s situation. Efter diskussion bestämdes att 

med hjälp av tillhörande föreskrift och 2D-ritning försöka återskapa arbetet för hur en service 

av en roterskarv går till. Det beslutades att denna endast skulle demonteras då det räckte för 

att skapa sig en bild av en hel service. Efter en första servicegenomgång och första omgång 

intervjuer med berörda GBR insågs att flera produkter skulle behöva analyseras för att få en 

rättvisare bild av hur en allmän serviceprocess går till. Därför adderades två enheter till 

undersökningen. Här valdes enheter efter att kunna bidra genom att vara i olika svårighets-

grad. Valet av dessa enheter togs fram av Jacob Wedin på GBR. Den andra servicen, vilket var 

vågledarhornet, utfördes. Där beslutades det att en hel service skulle göras då det var rimligt 

efter diskussion med medarbetare på GBR. Den tredje servicen, vilket var vridbordet, 

genomfördes genom att enbart analysera tillhörande föreskriftsförslag. För att kunna ta 

kunskap för kommande beslut analyserades processen enligt den framtagna föreskrift som vid 

den aktuella undersökningen inte blivit en officiell föreskrift ännu. Parallellt intervjuades och 

hölls möten med medarbetare på GBR, för att kunna kartlägga olika delar av företaget som 

ansågs vara berörda av möjligheten att kunna digitalisera föreskrifterna. Se sammanfattade 

resultat från dessa undersökningar, möten och intervjuer under avsnitt 4.1 och mer detaljerad 

dokumentation kring hur serviceprocesserna går till under bilagorna C, D, E. Även en fjärde 

exempelföreskrift finns med i bilaga F som bidrar till en helhetsbild. Övriga föreskrifter råder 

under militär sekretess och får inte visas som exempel. Den generella serviceprocessens flöde 

lades sen ihop efter diskussion och möten där det redovisades vad som framkommit under 

respektive del. 

3.5 Framtagning av förslag 

Här användes den kvalitativa metoden inom de avgränsningar som diskuterats fram och som 

redovisats i kapitel 1. Den kvalitativa metoden användes här för att snabbt kunna komma 

vidare till rimliga vägar att gå för GBR. Information letades från internet, vetenskapliga 

artiklar och andra artiklar samt branschtidningar. Efter diskussioner med medarbetare på GBR 

fortsatte sökandet internt inom koncernen. Detta ledde till en närmare granskning av vilka 

lösningar Combitech hade att erbjuda. Telefonsamtal och mejlkorrespondens med Tomi 

Umaniemi på Combitech ledde till att ett möte bokades för att de skulle presentera vad de 

kunde erbjuda. 

3.6 Urval och rekommendationer 

Med hjälp av tidigare fakta som framkommit från litteraturstudier har det tillsammans med 

medarbetare på GBR, men också med hjälp av externa experter, diskuterats och värderats 

fördelar och nackdelar med digitala föreskrifter vilket lett fram till vilka delar och förslag som 

vi kunnat stryka för fortsatt arbete för GBR. Det görs även en matchning av de olika behov 

som framkommit i behovsanalysen emot förslag på system som framkommit. 
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3.7 Utvärdering av metod 

Den framtagna metoden för detta projekt värderas som trovärdig och har matchat projektets 

effektmål väl. Det skulle enkelt kunna gå att följa igen för liknande projekt i framtiden. 

Utrymme för felmarginal finns vid sökandet av information. Eftersom den kvalitativa 

analysen mestadels använts i brist av kvantitativt material finns risk för felmarginal i 

framtiden. Då kanske det kvantitativa materialet kan spela en större roll för andra liknande 

undersökningar i och med att mer forskning utförts på ämnet. För företaget som ligger till 

grund för detta projekt ser dock den kvalitativa metoden ut att vara den bästa metoden 

eftersom storleken på företaget inte räcker till kvantitativ analys. 
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4 Resultat 

De avgränsningar och mål som arbetats fram redovisas i avsnitt 1.3.2. Även resultat från 

litteraturstudier och inventering av befintliga lösningar finns komplett redovisade tidigare i 

rapporten under avsnitt 2. Vidare beskrivs resultatet av övriga undersökningsområden. 

4.1  Behovsanalys 

Resultatet av undersökta processer redovisas under respektive serviceanalys och avslutas med 

en lista på punkter som är viktiga för GBR att ta med sig vid implementering av digitala 

föreskrifter. 

4.1.1 Serviceprocess roterskarv 

Se bilaga C för dokumentation om hur demonteringen av produkten gått till. Föreskrifterna 

som följdes och 2D-ritningen samt bilder är under militär sekretess och går inte att visa, men 

se bilaga F för information om hur en föreskrift ser ut. Nedan följer en sammanställning av de 

viktigaste punkterna från serviceprocessen: 

 Svårtolkad 2D-ritning. 

 Ej uppdaterad föreskrift där vissa arbetsmoment saknas.  

 Utan Sture Nybergs, mekaniker på GBR, vägledning hade servicen ej gått att utföra. 

 3D-modell av denna enhet saknas idag. Dessutom är produkten från 1970-talet och 

modifieringar har gjorts i efterhand, vilket gör att en 3D-modell skulle behöva 

efterkonstrueras. 

 Det saknas information om arbetsmiljöfara. 

4.1.2 Serviceprocess vågledarhorn 

Se bilaga D för information om dokumentation angående serviceprocessen. Tillhörande 

föreskrift samt bilder är skyddade av militär sekretess, men se exempelförskrift i bilaga F för 

information om hur en föreskrift kan se ut. Sammanfattande kommentarer från denna service 

lyder: 

 Steg-för-steg-instruktion. 

 Enkla överskådliga bilder dokumenterade med tillhörande text. 

 Information saknades om att limmet som användes kan vara farligt vid felhantering. 

 Det gick att sätta sig in i processen enkelt och hjälp behövdes enbart för att hitta de 

olika reservdelarna som behövdes bytas ut. 

 3D-modell finns inte att tillgå, men behövs ej eftersom servicen är så pass enkel att 

utföra. 
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4.1.3 Serviceprocess vridbord 

Se bilaga E och för dokumentation om anteckningar för en service som tagits fram för denna 

enhet. För att kunna följa denna process dokumenterades delarna med fotografier: 

Detta är en produkt som tidigare levererats till extern partner för service. Kunden har nu 

efterfrågat om GBR kan utföra service istället. Det intressanta för projektet är själva texten 

om hur servicen går till. Här finns mekanikerns anteteckningar för vad som ska ingå i servicen 

jämfört med föreskriftsförslag framtaget av systemingenjör. Ur den jämförelsen kan följande 

resultat punktas: 

 Föreskrift går att följa då den är uppdaterad. Däremot skiljer sig systemingenjörens 

framtagna föreskriftsförslag mot vad mekanikern utför. 

 Även här saknas information om arbetsmiljöfara. 

 Komplex enhet som skulle dra nytta av en 3D-modell eller liknande. 

 Finns ej 3D-modell i dagsläget. 

Figur 10: Bild av vridbordet innan service 
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4.1.4 Serviceprocess intervjuer, möten 

Parallellt med serviceprocessen har mekaniker Sture Nyberg och Rickard Carlsson samt 

systemingenjörerna Jacob Wedin och Bengt Jonsson fått möjlighet att beskriva sin bild hur en 

serviceprocess går till. Från dessa har följande resultat sammanfattats gällande 

serviceprocesser samt önskemål för framtida system: 

 Genomloppstiden hålls sällan enligt föreskrivna tider, men är sällan ett problem då bra 

dialog hålls med kunden.  

 Arbetsprotokoll fylls i för vissa enheter, så en funktion för det bör finnas i framtida 

system. 

 Olika enheter kräver olika digitala verktyg som hjälp. Sture ser fördel med 3D-ritning 

till roterskarven. 

 Rickard ser fördelar med att kunna ha video och fylla i arbetsprotokoll direkt via dator 

eller liknande.  

 Hur en uppdatering av en föreskrift ska gå till finns begränsad kunskap kring. Det 

skulle behövas tydligare riktlinjer. 

 Skapandet av en föreskrift görs genom samarbete mellan mekaniker och 

systemingenjör, men det råder oenighet kring hur proceduren eller mallen ska se ut.  

 Det finns behov av att enkelt kunna orientera sig i föreskriften då olika saker utförs 

vid olika tillfällen. Exempelvis krävs ej en hel service vid vissa reparationer. 

 Bengt önskar någon koppling till Sherpa (internt affärssystem inom SAAB). 

 Föreskrifterna finns idag i DOORman (digital mapp för lagring inom SAAB). Dock 

finns tveksamheter ifall de är fullständigt uppdaterade. 

 Jacob ser fördelar med att jobba i 3D-modeller för föreskrifter eftersom han redan 

använder CAD-programmet Inventor för 3D-utskrifter. 

 Det finns inga 3D-modeller på enheterna. Då åldern av enheterna utgör ett problem är 

det oklart om det går att få 3D-modeller i dagsläget. Ur produktlivscykeln kan det 

bekräftas att SAAB befinner sig i underhållsstadiet utan att ha tillgång till tidigare 

delar i dagsläget. 

 Uppdateringar av delar i enhet görs ibland. Det behövs då kunna göras modifikationer 

i föreskriften. 

 Det saknas information om eventuella hälsofarliga medel som används i servicen. I 

dagsläget får en vända sig till andra pärmar för att få den informationen. 

 Det efterfrågas en surfplattelösning där begränsad information ska kunna tas ur 

föreskrifter då delar av informationen kan råda under sekretess. [Möte med Björn 

Håkansson, manager, GBR (26/4-2016)] 
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4.1.5 Generell serviceprocess 

Med hjälp av ovan utförda serviceundersökningar, möten och diskussion har den generella 

serviceprocessen hos företaget tagits fram, se figur 11: 

4.1.6 Sammanställning av behovsanalys 

Efter diskussion med berörda medarbetare (Jacob Wedin, Bengt Jonsson, Sture Nyberg, 

Rickard Carlsson) på GBR sammanfattades önskemål och behov till nya föreskrifter från ovan 

servicegenomgångar till följande krav och önskemål: 

Krav: 

 Visande mediabild (3D-bild, Fotografier, 3D-modell, 2D-ritning, Videoklipp) 

 Beskrivande text i vy. 

 Lättorienterat. Innehållsförteckning eller liknande kan vara en lösning. 

 Fylla i vad som utförts. Möjlighet till att fylla i arbetsprotokoll eller liknande. 

Figur 11: Generell serviceprocess hos GBR 
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 Enkel att uppdatera. 

 Info om hälsofaror ur en arbetsmiljösynpunkt. 

 Gemensam lagringsplats av informationen. 

 Reservdelsinformation. Delarna märks med rätt information exempelvis med 

artikelnummer för att underlätta vid beställningar av kund. 

Önskemål: 

 Kunna kopplas till andra system som Sherpa. 

 Surfplattelösning. 

 Möjlighet att ta ut delar av hela informationen, då delar av den kan vara hemliga. 

 Möjlighet att hitta historik. Tidigare arbetsprotokoll ska ligga samlade. 

4.2 Framtagning av förslag 

Efter tidigare beslut under metod om att fullfölja Combitech-spåret och därmed utesluta 

möjliga förslag som redovisats i avsnitt 2.4, redovisas en sammanställning av det mest 

väsentliga för GBR som framkom under mötet med Combitech nedan: 

Det lades stor vikt vid programmet UpTime som vi efter diskussion tidigare velat veta mer om 

då det vid en första anblick såg ut att kunna matcha behoven hos GBR. Från vad koncernen 

tidigare arbetat med förtydligades nyttan med detta program vid studiebesök hos Ronnie på 

SAAB i Linköping, där han talade väldigt gott om programmet. Nedan ges mer information 

om programmet UpTime som Combitech presenterade för oss på mötet: 

  

Figur 12: Grundläggande information gällande UPTIME [Bilaga G] 
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Bilden visar delar av vilka lösningar UpTime kan erbjuda. Det gavs även information om att 

UpTime kan anpassas efter vem som ska använda det. Nedan följer en sammanfattning över 

vad UpTime kan erbjuda som är relevanta för GBR: 

 Mediabild, där det kan läggas in animeringar, 3D-figurer, 2D-ritningar, sprängskisser 

(dock grundar sig alla dessa från 3D- CAD modeller). 

 Beskrivande text om det önskas. 

 Innehållsförteckning. 

 Arbetsprotokoll. 

 Möjlighet till uppdatering. Kunskap om att ändra i 3D-CAD krävs 

 Reservdelsinformation kan läggas in. 

 Papperslösa tekniska dokument på ett samlat ställe. 

 Kan kopplas till andra system (programmet måste skräddarsys). 

 Systemet finns till surfplattor. 

 Möjlighet att skriva ut särskilt material finns. 

 Tidigare arbetsprotokoll kan sparas. 

4.3 Urval och rekommendationer 

Utifrån Bergman och Klefsjös teorier kring kvalitetsutveckling för företag går det att dra 

paralleller till problemet i detta projekt. Alla hörnstenar är viktiga för att kunna dra 

förbättringsarbetet med föreskrifterna framåt. Viktigt att förstå är att dessa bidragande faktorer 

ofta grundar sig på en underliggande företagskultur som påverkar hur dessa punkter går att 

påverka inom ett företag. Ett starkt engagerat ledarskap är viktigt för att dessa punkter ska 

kunna förändras och för att undvika att den rådande företagskulturen håller tillbaka arbetet. 

Det går även att dra paralleller till medarbetarens situation på arbetsplatsen och hur viktigt det 

är för gemene man att känna tillfredställelse på arbetet vilket bevisligen kan uppnås genom ett 

aktivt kvalitetsarbete. [15] 

Sammanfattningsvis kan det av litteraturstudierna av digitala föreskrifter redovisas att det 

finns stora möjligheter att spara tid och öka kvaliteten samt effektiviteten genom att arbeta 

med digitala föreskrifter. Nyttan av att kunna erbjuda en surfplattelösning kan delvis styrkas 

från litteraturen även om att det varierar från fall till fall. Det kan även styrkas efter intervjuer 

och möten samt av litteraturstudier att det finns positiva effekter av ett digitalt system, dock 

måste det göras undersökningar på hur mycket tid och kraft beredningsarbetet kräver då det är 

viktigt ur teoretisk synpunkt att arbetet med underhåll av systemen inte får vara för komplext. 
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4.3.1 Behovsanalys vs UpTime 

Nedan visas en sammanställning av GBR:s behovsanalys kontra vad UpTime har att erbjuda. 

Detta ska tydliggöra en jämförelse för att se hur väl UpTime matchar GBR:s behov. 

Tabell 1: Uppställning av utvalda egenskaper från behovsanalysen jämfört med programmet UpTime 

Behov GBR UpTime Kommentarer 

Visande mediabild Mediabild i.  

Beskrivande text Beskrivande text ii.  

Lättorienterat Innehållsförteckning iii.  

Fylla i vad som utförts Arbetsprotokoll iv.  

Uppdateras enkelt Möjlighet till uppdatering v.  

Info om hälsofaror Beskrivande text vi.  

Gemensam lagringsplats Samlade papperslösa dokument vii.  

Reservdelsinformation Skriv info direkt i 3D-modell viii.  

Koppla mot Sherpa Kan programmeras mot andra system ix.  

Surfplattelösning Systemet finns till surfplatta x.  

Möjlighet att ta ut delinfo Möjlighet till utskrift av delar xi.  

Historik Tidigare arbetsprotokoll kan sparas xii.  

Förtydligande kommentarer: 

i. Visande mediabild med fotografier, 2D-skisser, 3D-modeller önskades. UpTime kan 

erbjuda lösningar i miljö som kommer gå att vridas vändas. Animationer kan skapas 

och tydliga sprängskisser och 2D-ritningar kan visas. Däremot kommer UpTime 

behöva 3D-CAD modeller som grund för samtliga lösningar. 

ii. Beskrivande text som tillhör föreskriften önskades. UpTime kan erbjuda lösningar 

men beroende på vad som önskas bör det undersökas vidare. 

iii. GBR:s behov av att programmet ska vara lättorienterat var tydligt. Beroende på vad 

som önskas kan UpTime erbjuda översiktsbilder och innehållsförteckningar som går 

att klicka sig fram i efter önskemål. 

iv.  Behovet att kunna skriva arbetsprotokoll eller på något sätt dokumentera arbetet finns 

hos GBR. UpTime kan erbjuda detta beroende på hur det programmeras. 

v. UpTime kan uppdateras, men kunskap krävs om programmet. Det är därför tveksamt 

hur enkelt det är. 

vi. Nuvarande föreskrifter behöver uppdateras med information gällande hälsofaror. Detta 

skulle kunna förtydligas i den beskrivande texten. 

vii. Gemensam lagringsplats önskas och uppfylls vid användandet av UpTime. 

viii. Önskemål om att kopplas mot andra system finns, detta måste undersökas från fall till 

fall. 

ix. Surfplattelösning finns i form av applösning. 
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x. Önskemål om att kunna ta ut delinfo behöver undersökas vidare. Däremot går det att 

skriva ut delbeskrivningar. 

xi. Önskas finnas lättillgänglig historik, vilket bör kunna sammanställas allt eftersom 

arbetsprotokoll skapas i nytt system. 

Den avgränsande listan visar på att UpTime erbjuder de flesta egenskaper som GBR önskar. 

Dock återstår problemet att många delar endast fungerar med förutsättningen att det redan 

finns en befintlig 3D-modell. 
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5 Diskussion 

Eftersom projektet är av undersökande karaktär finns inga resultat som kan definieras som rätt 

eller fel. Däremot kan resultaten jämföras med företagets långsiktiga mål och se om de 

stämmer överens. Det kan då konstateras att GBR bör titta över möjligheterna att digitalisera 

sina föreskrifter. Det är även viktigt enligt ISO-9001 och arbetsmiljösynpunkt att fortsätta 

arbetet för GBR. 

Fördelen med ett tydligare arbetssätt kring dessa föreskrifter genomsyrar alla resultat, från 

tidigare undersökningar till analysen av GBR:s situation. Resultat som kan ifrågasättas är de 

gällande UpTime. Det ser ut som UpTime är en möjlig lösning på GBR:s eventuella 

digitalisering, men här är det viktigt att komma ihåg att den ekonomiska aspekten inte berörts. 

Det har visat sig vara viktigt med ett lätthanterligt system. Detta bekräftades vara en faktor 

som påverkar vad som är rimligt att gå vidare med. Combitech kunde efter diskussion 

konstatera, på grund av att GBR idag inte har 3D-modeller, att det kan vara en stor tröskel att 

ta sig över innan UpTime kan bli aktuellt för dem. Även problemet om att GBR befinner sig i 

slutet av produktlivscykeln förtar en stor del av nyttan med UpTime som handlar om att göra 

effektiviseringar i hela produktlivscykeln genom att återanvända delar från förstudie till 

underhållsdokumentation. Från studiebesöket hos Ronnie Andersson vid konstruktionen i 

Linköping visades det också att de hade heltidsanställda som bereder och håller deras 

program uppdaterat. Berörda medarbetare menar att detta inte är rimligt hos GBR. Det har 

även visat sig att vissa enheter hjälps tillräckligt av ett enkelt fotografi vid service. Då blir 

fallet att skapa en bild från en 3D-modell onödigt extraarbete. Vilket förtar hela arbetet om att 

underlätta föreskrifterna från start. 

5.1 Utvärdering av källor 

Gällande källorna och referenserna finns alltid en risk till felaktigheter, speciellt med tanke på 

att den kvalitativa metoden och vissa internetsidor använts. Dock ska det i detta fall inte 

finnas många källor eller referenser som kan komma att förändras då majoriteten är tagna från 

publicerat material. Men likt utvärderingen av metoden finns det självklart en risk, speciellt 

eftersom ämnet är så pass nytt, att det i framtiden kommit betydligt flera undersökningar och 

personer som håller på med detta ämne. Det kommer i så fall kunna komma till nya resultat i 

frågan. Men egentligen gäller det snarare hur snabbt tekniken går framåt och det har inte med 

de nuvarande källorna att göra.  

5.2 Fortsatt arbete 

Viktigast för företaget är att komma ihåg att detta är starten på ett arbete som inte ska stressas 

igenom då det är viktig att få det rätt från början. Ur teoriavsnittet kan det ses som beroende 

på var vi nått i slutresultatet av denna rapport fortsätter utvecklingscykeln ytterligare ett varv 

där digitaliseringsarbetet kan fortsätta för företaget till önskat resultat är nått. Men helt klart 

kan det konstateras att arbetet för digitala föreskrifter bör fortlöpa.  

Generella tips från examensarbetaren med den uppfattning och kunskap som erhållits under 

arbetets gång är: 
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 Strukturera upp befintliga föreskrifter med hjälp av BAB. I grunden finns 

oklarheter hur de befintliga föreskrifterna skapas och uppdateras. Detta skulle inte 

avhjälpas enbart med digitala föreskrifter. Det krävs tydligt engagemang från samtliga 

och även teorin om engagerat ledarskap styrker detta. Mitt tips till företaget att först 

kartlägga hur proceduren för att skapa och uppdatera föreskrifterna idag går till samt 

förmedla den informationen till samtliga. SAAB har redan BAB-systemet som ska 

tillämpas inom Support and Service. I dagsläget är det för stor differens mellan 

medarbetarnas olika sätt att skapa och underhålla föreskrifterna. Tillsammans bör det 

också analyseras vad som ska ingå i en mall för föreskrifter. Exempelvis skulle en 

varningstriangel kunna användas vid de delar, medel, färger som anses hälsofarliga vid 

ovaksam hantering. Efter att en BAB för hur föreskrifterna ska ändras och skapas bör 

mallen långsamt implementeras på befintliga föreskrifter allt eftersom en föreskrift 

används. När detta är gjort kan det återigen undersökas om möjligheten om ett 

program kan behövas för att digitalisera alla föreskrifter. 

 

 Fortsätta arbetet för att förtydliga komplexa enheter som roterskarven. Detta kan 

göras med hjälp av sommarjobbare eller Combitech. Jag rekommenderar även GBR 

att kontakta företaget Virtual vidare för att se vad de kan erbjuda. Detta för att kunna 

jämföra lösningar emot Combitech. Klart är att vissa av dessa föreskrifter behöver 

uppdateras oavsett system i framtiden. 

 

 Börja begära 3D-modeller av leverantörer. Ett tips för fortsatt arbete framåt är att 

efterfråga 3D-CAD modeller vid all kommande kontakt med leverantörer som 

levererar delar eller system. Detta för att långsamt börja bygga upp möjligheten att 

lättare kunna implementera 3D-föreskrifter i framtiden. Dock är det just i framtiden 

detta kommer kunna ske fullt ut. Vilket bekräftas av undersökningar vid företaget i 

fråga tillsammans med tidigare teori om att 2D-ritningar inte kommer försvinna helt 

inom en lång framtid. 
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6 Slutsatser 

6.1 Delmål 1 

Nyttan med digitala föreskrifter har undersökts och slutsatsen, med hjälp av analyser och 

teorier, är att det är övervägande positivt att arbeta med digitala föreskrifter.  

6.2 Delmål 2 

Det har genomförts en undersökning över vilka behov GBR har för att kunna implementera 

digitala föreskrifter. Nedan följer en lista över vad GBR bör tänka på vid en eventuell 

implementering.  

Krav: 

 Visande mediabild (3D-bild, Fotografier, 3D-modell, 2D-ritning, Videoklipp) 

 Beskrivande text i en vy. 

 Lättorienterat. Innehållsförteckning eller liknande kan vara en lösning. 

 Fylla i vad som utförts. Möjlighet till att fylla i arbetsprotokoll eller liknande. 

 Uppdateras enkelt. 

 Info om hälsofaror ur en arbetsmiljösynpunkt. 

 Gemensam lagringsplats av denna information. 

 Reservdelsinformation. Delarna märkta med rätt information, m-nummer som används 

för beställningar av kund exempelvis. 

Önskemål: 

 Kunna kopplas till andra system som Sherpa, vilket är ett affärssystem GBR använder. 

 Surfplattelösning. 

 Möjlighet till att ta ut delar av hela informationen, då delar av den kan vara hemliga. 

 Möjlighet till att hitta historik. Tidigare arbetsprotokoll ska ligga samlade. 

 

6.3 Delmål 3 

Exempellösningen som tagits fram enligt önskemål, att presentera en lösning samt undersöka 

ifall den matchar GBR:s behov, skedde internt inom koncernen. Enligt detta projekts 

avgränsningar visade sig UpTime vara en möjlig lösning för GBR att implementera. Vid 

mötet med Combitech visade det sig dock att det inte är rätt väg att gå för GBR eftersom de 

inte har 3D-modeller idag. 

6.4 Övergripande mål 

Det huvudsakliga målet, att undersöka ifall GBR ska fortsätta arbetet för att implementera 

digitala föreskrifter, kan konstateras vara uppfyllt. Det är tydligt att GBR bör fortsätta sitt 

arbete inom området, dock blir det första steget att finna en gemensam väg framåt gällande 

sina nuvarande föreskrifter. 



 

2016-06-08 Niklas Nyström  34 (35) 

7 Referenser 

[1] UN-Global Compact [Internet]. UN; Hämtad från: 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc. 2016-05-23 

[2] US department of state [Internet]. Hämtad från: 

https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html. 2016-05-23 

[3] Company in brief [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/company-in-brief/. 2016-04-07 

[4] Historia 1930-talet [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/history/1930s/. 2016-04-05 

[5] Historia 1940-talet [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/history/1940s/. 2016-04-05 

[6] Historia 1950-talet [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/history/1950s/. 2016-04-05 

[7] Historia 1960-talet [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/history/19560s/. 2016-04-05 

[8] Historia 1970-talet [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/history/1970s/. 2016-04-05 

[9] Historia 1980-talet [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/history/1980s/. 2016-04-05 

[10] Strategy [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-company/strategy/, 

2016-04-07 

[11] Mission and values [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/mission-vision-and-values/, 2016-04-05 

[12] Support and Services [Internet]. SAAB; Hämtad från: 

http://saabgroup.com/responsibility/.  2016-04-05 

[13] SAAB, Support and Services, MRO, Ground Based Radar, Företagspresentation för 

offentligheten, hämtad från SAABs intranät, Hämtad 2016-04-05 

[14] Business areas [Internet]. SAAB; Hämtad från: http://saabgroup.com/about-

company/organization/business-areas/, 2016-04-06 

[15] Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning. 4. rev. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2007. 688 s. 

[16] Diffner B, Edlund A. Utvärdering av 3Dvia Composer-för arbetsinstruktioner och 

beredning [Internet]. Linköping: Linköpings Universitet Monteringsteknik [2009]. Hämtad 

från: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A207671&dswid=3768 

[17] Tonnquist B. Projektledning. 4. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning; 2012. 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html
http://saabgroup.com/about-company/company-in-brief/
http://saabgroup.com/about-company/company-in-brief/
http://saabgroup.com/about-company/history/1930s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1930s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1940s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1940s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1950s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1950s/
http://saabgroup.com/about-company/history/19560s/
http://saabgroup.com/about-company/history/19560s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1970s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1970s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1980s/
http://saabgroup.com/about-company/history/1980s/
http://saabgroup.com/about-company/strategy/
http://saabgroup.com/about-company/mission-vision-and-values/
http://saabgroup.com/about-company/mission-vision-and-values/
http://saabgroup.com/responsibility/
http://saabgroup.com/about-company/organization/business-areas/
http://saabgroup.com/about-company/organization/business-areas/
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A207671&dswid=3768


 

2016-06-08 Niklas Nyström  35 (35) 

[18] Svensson K-E. Kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem-behovet av ett 

holistiskt förhållningssätt [Internet]. Borås: Borås Högskola, Informatik [2010]. Hämtad från: 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/6918/1/2010KI15%20.pdf 

[19] Offerman C. Ökat fokus på risk i nya 9001 [Internet]. Umeå: Kvalitetsmagasinet 

[uppdaterad 21/8-2016; citerad 8/5-16]. Hämtad från: http://kvalitetsmagasinet.se/okat-fokus-

pa-risk-nya-9001/ 

[20] Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) [Internet]. Stockholm: Arbetsmiljöverket [uppdaterad 

25/6-2016; citerad 9/5-2016]. Hämtad från: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5 

[21] Seshabhattaru V, K. Model-based methods for improved maintainability and safety 

[Internet]. Göteborg: Chalmers University of Technology, Department of Computer Science 

and Engineering [2011]. Hämtad från: 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/154816.pdf 

[22] Malmsköld L, et al. Instructor Based Training versus Computer Based Training-A 

Comparative Study [Internet]. Göteborg: Chalmers University of Technology, SAAB 

Automobile AB, University West [2006-2007. Vol 35(4); 457-478]. Hämtad från: 

http://ets.sagepub.com.db.ub.oru.se/ 

[23] Sjörén P. Effekter vid användning av elektroniska arbetsinstruktioner [Internet]. 

Halmstad: Växjö University [2007]. Hämtad från: http://lnu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A204912&dswid=8960 

[24] Hartman N, W & Ropp T, D. Examining the use of model-based work instructions in the 

aviation maintenance enovironment [Internet]. USA, Purdue University, West Lafayette 

[2013, IFIP AICT 409, pp 78-89]. Hämtad från: 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-41501-2_9 

[25] Quintana V, et al. Will Model-based definition replace engineering drawings throughout 

the product lifecycle? A global perspective from aerospace industry [Internet]. Canada: 

Department of Automated production engineering Ecole de Techologie Superieure, montreal. 

Department of Mathematics and Industrial Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal 

[2010, Computers in Industry 61, 497-508]. Hämtad från: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361510000060 

[26] Zheng-Jing W. Study of development IETM Based on S1000D Specification [Internet]. 

China: Institute of computer application, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 

[2012, Applied Mechanics and Materials vols. 190-191 pp 249-252]. Hämtad från: 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1442700217?pq-origsite=summon 

[27] Combitech. +Combined. Linköping: Charlotte Magnusson. 2015. Nr 2. 

  

http://bada.hb.se/bitstream/2320/6918/1/2010KI15%20.pdf
http://kvalitetsmagasinet.se/okat-fokus-pa-risk-nya-9001/
http://kvalitetsmagasinet.se/okat-fokus-pa-risk-nya-9001/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/154816.pdf
http://ets.sagepub.com.db.ub.oru.se/
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A204912&dswid=8960
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A204912&dswid=8960
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-41501-2_9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361510000060
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1442700217?pq-origsite=summon


 Bilaga A 

2016-06-08 Niklas Nyström  1 (1) 

Bilaga A: Gantt-Schema 

 



 Bilaga B 

2016-06-08 Niklas Nyström  1 (6) 
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Bilaga C: Dokumentering av serviceprocess: roterskarv 

Roterskarven ankommer till byggnaden efter att kunden, FMV samt Försvarsmakten, skickat 

in den för reparation eller servicegenomgång enligt givet tidsintervall. Där hamnar den på 

hyllan tills kunden skickat in beställning på vad som ska utföras. När kundens beställning 

kommit in utformas en work order (WO) som säger att produkten har ett kostnadsställe. 

Denna WO följer med delen men skapas inte hos GBR utan av annan administrativ avdelning. 

En vanlig servicegenomgång följer sedan instruktionerna i föreskrifterna som säger vad som 

ska göras enligt överenskommelse med kunden. Det finns även en 2D-ritning att tillgå som 

funnits sedan 1970-talet vilken är skapad av tillverkaren. Enligt Sture Nyberg är föreskriften 

omfattande, men avslöjar inte hur roterskarven ska demonteras och monteras ihop för bästa 

resultat vid kalibreringar och mätningar som enligt föreskriften krävs före och efter servicen. 

Föreskriften och ritningen hämtar Sture från pärmar på plats i verkstaden eller kontoret.  

När WO kommit in beställs reservdelar som ska bytas ut enligt föreskriften av Jacob Wedin 

eller annan person som kan göra beställningen. Beställningen görs inte av Sture, dock 

meddelar Sture vad som ska beställas. Beställningen görs genom att skicka en rekvisition till 

Försvarsmakten på vad som behövs. Det är sedan Försvarsmakten som beställer hem delarna 

och skickar orderbekräftelse tillbaka till GBR. 

När delarna kommit hem kan servicegenomgången startas. Sture behöver inte använda 

föreskriften eller titta på ritningarna eftersom han kan produkten utan och innan. 

Först görs en okulär inspektion som avgör om delar ska skickas in för ytbehandling och 

bearbetning. Därefter börjar demontering av produkten. 

För att testa hur föreskriften förhåller sig till verkligheten utförs ett försök till att plocka isär 

delen för en helt ny person med hjälp av föreskriften och 2D-ritningen. Resultatet redovisas 

nedan: 

Det är många steg som fattas i instruktionen och det saknar viktiga moment i föreskriften. 

Exempelvis saknas instruktion om hur en ska börja plocka isär delarna. Det saknas även vilka 

moment som är viktiga vid mätningar efter montering, för att dessa ska bli så korrekta som 

möjligt. 

Delarna byts ut enligt föreskriften. När allt blivit demonterat och delar blivit ersatta monteras 

produkten ihop igen. Här saknas väsentlig information om viktiga saker att tänka på vid 

monteringen. Exempelvis berättar Sture om vikten av att montera vissa skruvar i en viss 

ordning och på ett visst sätt för att slutkalibreringarna och mätningarna ska hålla 

specifikationen. 

När produkten gått igenom service enligt specifikation packas den i förpackning och skickas 

tillbaka till kund. 

Annan information som uppkommit genom samtal och diskussion med Sture Nyberg och 

Jacob Wedin: 
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Om delen behöver skickas utomlands, till annan part, för service tas exportdokument fram av 

berörd person på GBR. Dock kan detta kräva att information om produkten behöver 

lokaliseras och det vore då gynnsamt att notera detta i en digital föreskrift. 

Övriga noteringar från behovsanalysen av roterskarven är att Sture meddelar att 

genomloppstiden sällan hålls. Detta är dock aldrig ett bekymmer enligt honom, eftersom bra 

dialog alltid hålls med kunden. En annan orsak till att det inte är ett problem är att 

produkterna de får in på service normalt är utbytesenheter (UE), vilket betyder att delen 

redan blivit ersatt på plats så att radarsystemet kan köras vidare. UE:n som skickats in kräver 

service och hamnar därefter i kö för att återigen tas i bruk vid behov. 

Diskussion: Vilken nivå en föreskrift ska hålla är omöjligt att säga efter så kort tid med 

produkten, men det kan dock konstateras att det behövs en rutin för uppdatering av 

föreskriften. Även om servicen skulle kunna underlättas med någon form av digitalt system 

krävs det kunnig personal inom dessa system så att den digitala informationen kan hållas 

uppdaterad. Utan det faller meningen med vilket system som helst.  

Slutsats: Denna service skulle gynnas av ett digitalt system. Dock är det största bekymret att 

föreskriften som de har idag inte hålls uppdaterad mot vad som egentligen görs och behövs 

göras när produkten kommer in. Arbetsprocessen skulle kunna göras tydligare med 3D-

ritningar eller bilder. Exakt hur är inte klart men att 2D-ritningen och föreskriften inte är 

tillräcklig för en ny person är tydligt! 
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Bilaga D: Dokumentering av serviceprocess: vågledarhorn 

När vågledarhornet kommit in till GBR söks den tillhörande föreskriften fram. Jacob Wedin 

hämtar föreskriften från DOORman, vilket är ett system på intranätet där en kan lägga upp 

dokument som kan behövas av övriga medarbetare. 

Därefter kontrolleras att WO:n kommit in före en servicegenomgång startas enligt 

föreskriften. WO:n skapas av en annan avdelning inom SAAB efter att de mottagit beställning 

från kunden. Personen använder systemet Sherpa för att skapa WOn. Sherpa är ett 

affärssystem som även används av vissa personer i byggnaden hos GBR, men föreskrifterna 

har i dagsläget ingenting med Sherpa att göra. 

För vågledarhornet finns ingen 2D-ritning att tillgå. Däremot finns bilder i föreskriften som 

beskriver hur en ska gå tillväga gällande servicen. 

Servicen försökte göras enligt föreskriften för att se hur mycket processen skiljer sig från 

själva föreskriften. Till hjälp fanns Jacob Wedin som vanligtvis gör denna service. 

Servicen börjar med att kolla i föreskriften efter reservdelar som behövs. I denna fattades 

radomet vilket ska bytas ut enligt servicen. Det är ett täckskydd som släpper i en limfog efter 

en viss tid och behöver då bytas ut. 

Jacob visade hur en inköpsrekvisition går till vilket även används till andra produkter. Han 

skickar iväg inköpsrekvisitationen via mail till försvarsmakten som i sin tur återkommer med 

leveransdatum i en orderbekräftelse. Saker som kan vara nyttigt i föreskriften för att kunna 

skapa rekvisitionen är m-nummer på de olika reservdelarna som behöver köpas in. 

Servicen kan påbörjas med okulär genomgång och efter bedömning skickas vågledarhornet 

för ytbehandling om det behövs. Vidare tas även befintligt radom bort med skalpell och hornet 

görs sedan rent inuti med rengöringsmedel. I föreskriften saknas information om att aceton 

ska användas för rengöring. Därefter ska nytt radom limmas på plats och tätas med 

produkterna som finns nämnda i föreskriften. 

Diskussion: Denna föreskrift är betydligt bättre uppdaterad och lättare att följa än 

föreskriften för roterskarven. Det är dock viktigt att poängtera att roterskarven har en mer 

komplex service än vågledarhornet och en rättvis jämförelse är därför svår att göra. Båda 

föreskrifterna kan förbättras genom ett gemensamt system. Andra saker att ta med sig från 

denna service är nyttan av att kunna lägga in m-nummer i föreskriften. Under servicen visade 

det sig också att vissa lim som användes under servicen kan vara hälsofarliga. Information 

om dessa finns i andra pärmar och saknas helt i föreskriften. Eftersom det inte fanns någon 

hänvisning till pärmarna från föreskriften skulle en ny person inte veta ifall ett medel är 

farligt eller ej. 
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Bilaga E: Dokumentering av serviceprocess: vridbord 

Vridbordet som ska servas ankommer SAABs lokaler. Denna produkt är fortfarande under 

utredning ifall SAAB ska få utföra kommande reparationer på den. I dagsläget har en 

reparation genomförts och förslag har framtagits på hur servicen ska se ut. 

En föreskrift har framtagits för exempel som förhoppningsvis stämmer med hur den ser ut i 

framtiden. Servicen studerades med hjälp av föreskriftsexemplet och bilder för exjobbaren för 

att se hur föreskrifterna matchar arbetet. Nedan listas Rickard Carlssons beskrivning av 

servicen steg för steg. Dessa steg har varit till hjälp vid skapandet av föreskriften. För att visa 

hur väl föreskriften matchar Rickards riktiga service jämfördes dessa anteckningar med 

föreskriften. 

Efter granskning av exempelföreskriften är Rickards beskrivning mer utförlig. Liknande som 

för roterskarven kan det konstateras att föreskriften ej matchar vad som ska utföras vid en 

service. Vridbordet konstruktion är för komplicerad för att vid service enbart kunna följa en 

ofullständig textbeskrivning, bilder och dokumentation behövs i föreskriften som hjälpmedel. 

Diskussion: Från denna exempelföreskrift och beskrivning syns det tydligt att det blir en 

skillnad mellan föreskriften och den rätta beskrivningen, eftersom ingenjörens bild och 

mekanikers bild över servicen inte helt stämmer överens. De skulle ha nytta av tydligare 

kommunikation med varandra. Produkten skulle också ha nytta av en 3D-modell eller bilder 

då den är så komplicerad att en 2D-ritning inte är tillräcklig. 

Figur 13: Rickards handskrivna anteckningar för service av vridbord. 
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Bilaga F: Exempelföreskrift 
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Bilaga G: UpTime PowerPoint 
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