
 

 

Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

Examensarbete 

Presentation av  

underhållsföreskrifter med  

modellbaserat konstruktionsunderlag  

av 

Jonathan Ronestjärna 

LIU-IDA/LITH-EX-A--11/020—SE 

2011-06-21 

 
 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronestjärna Presentation av underhållsföreskrifter med modellbaserat konstruktionsunderlag 11:020 



 

 

 

 

Handledare:  Mårten Szymanowski 

  Technical Communications, Saab AB 

Mattias Arvola 

  IDA, Linköpings universitet 

 

Examinator:  Mattias Arvola 

  IDA, Linköpings universitet 

 

Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

 

Presentation av 

underhållsföreskrifter med 

modellbaserat konstruktionsunderlag 
 

av 

 

Jonathan Ronestjärna 

 

LIU-IDA/LITH-EX-A--11/020--SE 

2011-06-21 
 

Keywords: Model Based Definition, Gripen NG,  

Technical Publications, Aircraft Maintenance Publication, 

Augmented Reality 

 

  
 

d 

 

 





 

 
i 

 

 

 

 

 

Förord 

Detta examensarbete utfördes på Saab AB i Tannefors, Linköping, samt vid 

Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Universitet under hösten 2010 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på Saab AB, Support & Service, i Tannefors, 

Linköping, samt vid Institutionen för datavetenskap på Linköpings 

universitet. Ett moment i kvalitetsarbetet för komplexa industriprodukter, som 

till exempel flygplan, är att skifta från tvådimensionellt konstruktionsunderlag 

till tredimensionellt. Tredimensionella modeller har funnits i flera år. 

Nackdelen med dessa modeller är att de inte kunnat bära någon extra 

information, förutom den information som krävs för att de ska vara uppritade. 

Tekniken har gått framåt och nu går det att lagra teknikinformation i 

modellerna samt göra simuleringar som inte gått att göra förut. I och med att 

teknikinformation finns i modellerna, går det även att använda denna 

information till de olika publikationer som skrivs. Syftet med denna studie är 

att analysera hur teknikinformationsflödet mellan modeller och användare 

kan komma att se ut vid användning av modellbaserat konstruktionsunderlag, 

samt att föreslå exempel på hur tekniska publikationer för Gripen NG kan 

komma att se ut i framtiden. När all information finns i modellen, behövs inte 

lika mycket personal som redigerar bilder eller skriver text. Detta kommer 

innebära ekonomisk vinst och efter ett tags användning, kommer det även ge 

en ytterligare ekonomisk vinst, eftersom användarna har lärt sig hur 

produkten fungerar och på så sätt blivit effektivare på att använda den än de 

nuvarande dokumenten. 
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Abstract 

This thesis was carried out at Saab AB, Support & Service, in Tannefors, 

Linköping, and at the Department of Computer Science at Linköping 

University. One item in the quality work for complex industrial products, 

such as aircrafts, is to shift from two-dimensional design data to three-

dimensional. Three-dimensional models have been around for years. The 

disadvantage of these models is that they could not carry any extra 

information, in addition to the information necessary for them to be plotted. 

The technology has moved on and now it is possible to store technical 

information in the models and do simulations that didn’t work before. As the 

technical information is contained in the models, you can also use this 

information to the various publications that are printed. The purpose of this 

study is to analyze how the technical information flow between models and 

users, and also to propose examples of how technical publications for the 

Gripen NG may be in the future when using model-based design documents. 

Once all information is in the model, it is not needed to have as much staff 

employed for editing pictures or writing text. This will involve a financial 

gain, and after some time, it will also provide an additional financial benefit, 

because the users have learned how the product works and will be more 

efficient in using it than the current documents. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte, problemområde 

För att underlätta konstruktion, underhåll och förhandsvisning av Gripen Next 

Generation (NG), har Saab beslutat att ändra sitt arbetssätt. En stor förändring 

inför tillverkningen av Gripen NG är att de börjat modellera det nya 

flygplanet med hjälp av Model Based Definition (MBD). Arbetssättet används 

av olika industriföretag och går ut på att varje tredimensionell detalj i en 

modell ska innehålla teknikinformation, vilken består av verksamhetskrav, 

standarder, design, illustrationer och planeringsinformation. 

Denna modell kan användas i respektive del i tillverkningsprocessen och 

ställer nya krav på flera delar av tillverkningsprocessen. Modellen ger 

samtidigt nya möjligheter för teknikinformationen att presenteras. 

I flera decennier har det gått att rita 3D-modeller, ändå har 2D-modellerna 

stannat kvar i 85% av de som använder sig av datorstödd konstruktionsmiljö 

(Aberdeen Group, 2006). Några av de sista anledningarna till att 3D-

modellerna inte har börjat användas helt och fullt, har varit att det inte funnits 

tillräckligt bra program och prestanda i datorerna för att tekniken ska kunna 

användas i praktiken (Knoche, 2006). 

Enligt några av de intervjuade personerna verkar en annan anledning vara att 

det finns en ovilja hos de anställda att börja med något nytt. I dagsläget är 

nyexaminerade ingenjörer, som börjar på dessa arbetsplatser, utbildade i 3D-

konstruktionsmiljöer. Tyngdpunkten, i att det skulle finnas en ovilja att byta 

arbetssätt hos de anställda, är alltså inte lika tung som förut och det börjar bli 

mer och mer naturligt att använda sig av 3D-modeller. 

Inom många företag, med olika arbetsområden, används fortfarande 

pappersdokument och kalkyldokument för tillverkning och underhåll av 

produkter, samt genomgångar vid planering av projekt. Staubu (2007) menar 

att detta ofta är ineffektiva metoder som gör att kostnaden för ett projekt 

snabbt blir hög. I samband med att uppdateringar ofta sker i en hög takt, kan 

pappersdokument bli föråldrade direkt efter utskrift. (Staubu, 2007) 

Gripen NG är ett väldigt avancerat och komplext stridsflygplan med höga 

säkerhetskrav. I och med hög komplexitet och höga krav så är det svårt att 

leverera bra teknikinformation. Det är svårt att veta hur all teknikinformation 

ska hanteras, då det inte utförts på riktigt samma sätt av Saab förut. Det är 

också svårt att veta hur teknikinformationen som finns i MBD-modellen ska 

utnyttjas, för att på bästa sätt effektivisera hela produktionen av 

teknikinformation och för att göra den mer användarvänlig. 

Syftet med arbetet är att klargöra hur teknikinformation kan presenteras med 

hjälp av MBD.   
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1.2 Disposition 

En kort beskrivning av alla kapitel: 

Kapitel 1 – Inledning beskriver syftet/problemområdet för rapporten och ger 

läsaren en förståelse för förkortningar och hur arbetet är upplagt. 

Kapitel 2 – Bakgrund är meningen att ge läsaren en överskådlig bild av hur 

bakgrunden ser ut, samt hur problemet är formulerat. 

Kapitel 3 – Metod beskriver hur studien utförs. 

Kapitel 4 – Teori går in djupare på viktiga begrepp. Begrepp som inte bara 

finns inom Saab. 

Kapitel 5 – Resultat ger en nulägesbeskrivning som visar hur det ser ut på 

Saab i dagsläget. 

Kapitel 6 – Diskussion ger metodkritik, diskuterar studiens resultat samt ger 

förslag på framtida presentationsmöjligheter. 

Kapitel 7 – Slutsatser ger svar på problemformuleringen. 

Kapitel 8 – Referenser består av en lista med använda källor. 

Kapitel 9 – Bilaga med Saab inledande problemformulering. 
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1.3 Terminologi 

För att underlätta för läsaren ges här nedan en kortare beskrivning av 

områdesspecifika termer och förkortningar: 

Förkortning Term 

2D Tvådimensionell 

3D Tredimensionell 

AMP Aircraft Maintenance Publication, 

Flygplansunderhållshandbok, Under-

hållsföreskrifter 

AR Augmented Reality 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CATIA Computer Aided Threedimensional In-

teractive Application 

DELMIA Digital Enterprise Lean Manufacturing 

Interactive Application 

DM Datamodul 

FMV Försvarets Materielverk 

GPS Gripen Publication Standard 

IETP Interaktiv Elektronisk Teknisk Publika-

tion 

IPD Illustrated Parts Data, Reservdelskata-

log 

MBD Model Based Definition, Modellbaserad 

definition 

MBSE Model Based System Engineering 

MGA Materiel Group Manager, Materiel-

gruppsansvarig 

MT Maintenance Task 
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NG Next Generation 

PDF Portable Document Format 

PDM Product Data Management 

PLM Product Lifecycle Management 

PM Publikationsmodul 

PumaX Publication management system eXten-

sible 

RML Regler för Militär Luftfart 

S1000D International Specification for the Pro-

duction of Technical Publications 

SAAB Svenska Aeroplan Aktiebolaget 

SGML Standard Generalized Markup Langu-

age 

TechPubs Technical Communication 

UV U och V beskriver 2D istället för X och 

Y, då X, Y och Z beskriver 3D. 

VPM Virtual Product Manager 

XML eXtensible Markup Language 
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2 Bakgrund 
Saab AB är ett svenskt företag som grundades 1937. Saabs inriktning är mot 

försvarsindustrin, luft- och rymdfart samt civil säkerhet. Saabs nuvarande 

stridsflygplan är JAS 39 Gripen. 

JAS står för Jakt, Attack och Spaning. Första Gripen, med versionsbeteck-

ningen A, flög för första gången 1988. Efter uppgradering har nu Gripen fått 

beteckningarna C och D, för ensits- respektive tvåsitsplanen. (Ahlgren, 

Linnér, & Wigert, 2002) 

Det pågår i skrivandets stund ett utvecklingsarbete på Saab, där 

förhoppningen är att en ny Gripen ska byggas, vars namn för närvarande är 

Gripen NG eller Gripen E/F. 

Idag publicerar Technical Communication, en avdelning på Saab som 

vanligen kallas TechPubs bland Saab-anställda, ett stort antal olika dokument 

för underhåll av sina flygplan. Dessa dokument kallas för tekniska 

publikationer och de genereras i dagsläget med hjälp av publikations- och 

dokumentationshanterings-systemet PumaX, vilket är skräddarsytt för Saab. 

Systemet kan producera all dokumentation till de olika uppmärkningsspråken 

SGML, XML och PDF. De typiska användarna erhåller i dagsläget 

dokumentation som PDF-filer och pappersutskrifter. 

De tekniska publikationer som denna studie sätter i fokus är underhållsföre-

skrifter. Dessa föreskrifter utgör anvisningar för hur underhållspersonal kan, 

eller ska, utföra allt underhåll genom steg-för-steg-instruktioner. Dessa har 

funnits länge för att, bland annat, säkerställa efterlevnaden av de hårt ställda 

säkerhetskraven. 

Denna studie ger även, till en viss del, en inblick i hur svårt det kan vara med 

internkommunikation. Detta kommunikationsproblem märks tydligt i ett stort 

företag som Saab. 

Fokus för de anställda kan vara att bara ha kontroll på sin egen del och sedan 

glömma bort att se helheten, eller var ifrån den ursprungliga informationen 

kommit ifrån. Detta är ett problem som gör att det kan vara svårt att söka 

information, då de som vill ha tag i information måste gå från person till 

person för att hitta den som har hand om rätt information. 

2.1 Problemformulering 

Givet problemområdet och bakgrunden, avser denna studie främst att 

undersöka dessa frågeformuleringar: 

i) Vilka förändrade förutsättningar innebär MBD för presentation av 

underhållsföreskrifter? 
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ii) Hur kan MBD på bästa sätt utnyttjas för presentation av 

underhållsföreskrifter? 

Studien kommer även gå in på dessa frågor: 

 Hur kan kommunikationsflödet komma att se ut mellan anställda vid 

införande av MBD? 

 Hur skulle de tekniska publikationerna kunna se ut i framtiden? 

2.2 Avgränsningar 

Denna rapport kommer enbart att fokusera på en typ av publikationer; 

underhållsföreskrifter. Rapporten kommer inte fokusera på hur andra företag 

kan dra nytta av MBD, även om läsaren själv kan göra sådana generalisering-

ar. 

Rapporten kommer inte ge några detaljerade ekonomiska aspekter. Dessutom 

genomfördes inte några intervjuer av kunden/slutbrukaren. 

Ingen undersökning av systemutveckling utfördes. 

Det har inte varit ett stort fokus på hur mjukvarorna som berör TechPubs 

fungerar, bara att de finns och deras uppgifter. 

Rapporten kommer inte heller gå in på noggranna jämförelser mellan 

konkurrenter till mjukvaruföretaget Right Hemisphere. 

Den inledande problemformuleringen som Saab hade, se bilagan i Kapitel 9, 

har varit för stor och inte följts, bara använts som riktlinjer för rapporten. 
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3 Metod 
För att kunna besvara problemformuleringen gjordes en fallstudie med 

multipla datainsamlingsmetoder. 

En fallstudie är en strategi som är till för att ge djupare kunskaper om det eller 

de fall som undersöks. Genom att lägga fokus på sociala relationer och 

processer inom området för det eller de fall som undersöks så kan 

undersökningen komma och visa på hur dessa komplexa sammanhang 

fungerar. (Runeson & Höst, 2009) 

Kvalitativa data var viktigare att ha med istället för kvantitativa data, för i 

kvalitativ forskning utförs observationer, intervjuer samt analyser, medan i 

kvantitativ forskning behöver forskaren veta vad som ska mätas innan arbetet 

påbörjas. 

3.1 Fallbeskrivning 

Fallstudien utfördes på Saab AB i Tannefors, Linköping, och bestod av att 

undersöka Saabs nuvarande publikationsprocess för teknisk dokumentation 

till stridsflygplanet Gripen. 

En annan central del i fallstudien var undersökningen av Saabs initiala 

införande av MBD för hela tillverkningsprocessen, från konstruktion till 

underhållsberedning. 

Den totala studien gick ut på att undersöka vilka presentationsmöjligheter för 

underhållsföreskrifter som uppkommer. Därför ingick en undersökning av 

dessa områden i studien: 

 Information 

 Informationsflöde 

 Aktörer 

 Mjukvaror 

 Filosofier och strategier 

 Framtida presentationsmöjligheter 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Detta delkapitel kommer gå in på information samlades in. 

3.2.1 Dokumentanalys 

En analys utfördes av Saabs interna dokument. De dokument som användes 

från Saab hittades på intranätet eller så delgavs de av de anställda. Dessa 
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dokument bestod bland annat av underhållsföreskrifter, publikationsguide, 

baskursmaterial och Powerpoint-presentationer. 

3.2.2 Intervjuer 

Under arbetets gång skedde intervjuer på två olika sätt; semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. 

Kontakt med de intervjuade personerna togs genom telefon, e-post eller 

muntlig kommunikation. Intervjuerna skedde öga mot öga med de intervjuade 

personerna. 

En kort informationstext om de intervjuade personerna som användes i 

rapporten kommer här nedan: 

 MBD-förespråkare – Konsult som varit med och fört in MBD på 

Saab. 

 PDM-expert – Saab-anställd CM- och PDM-expert samt har koll på 

MBD. 

 AMP-kunnig – Saab-anställd som har koll på underhållsföreskrifter. 

 Trainee-instruktör – Saab-anställd som har koll på verkstaden. 

 MBD-kunnig doktorand – Saab-anställd och LiU-doktorand som har 

lite koll på MBD och erfarenheter av andra arbetssätt som varit på 

Saab. 

De intervjuade personerna är experter på sina områden och deras namn anses 

inte vara relevant att skriva ut i den här rapporten.  

3.2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

De flesta intervjuerna var semistrukturerade, där en del av frågorna var 

förberedda i förväg. I och med att intervjuerna var semistrukturerade så var 

det naturligt att ytterligare frågor kom upp efterhand och de intervjuade 

personerna svarade även på sådant som inte frågades om. (Runeson & Höst, 

2009) 

De semistrukturerade intervjuerna dokumenterades genom anteckningar och i 

några fall spelades intervjun in. Eftersom att det inte alltid var så lätt att 

transkribera de inspelade intervjuerna, utfördes inte inspelning av alla. 

Det gavs inte några ledande frågor, utan de intervjuade personerna hade chans 

att svara såsom de själv önskade. I flera fall så var det en allmänt ställd fråga 

om hur just deras område såg ut. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med ett flertal anställda vid 

Saab. Dessa personer valdes ut baserat på deras områdeskunskap eller roll 
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inom MBD, Product Data Management (PDM), Technical Communication 

(TechPubs), underhållsföreskrifter, PumaX, illustrationer, verkstad och 

processer. Alla de intervjuade personerna hade många års erfarenhet av sina 

områden. 

3.2.2.2 Ostrukturerade intervjuer 

Det fanns även tillfällen till intervjuer som inte var förberedda och 

strukturerade, utan mer spontana och naturliga. Dessa intervjuer 

dokumenterades genom anteckningar. 

De ostrukturerade intervjuerna genomfördes med ett utomstående företag som 

är specialister inom Augmented Reality (AR), men även på Saab då det var 

naturligt att gå och fråga de anställda om det var något som var oklart. 

3.2.3 Observationer 

Observationer var naturligt att utföra hela tiden under studien. Det var extra 

viktigt att vara observant när de intervjuade personerna visade upp praktiska 

exempel, såsom hur det ser ut i hangaren eller hur en underhållsföreskrift ser 

ut. Detta för att med egna ögon kunna se vilka tillgångar eller brister som 

finns inom respektive område. 

Trainee-instruktören visade hur det såg ut i hangaren och då observerades det 

att det var ordning och reda på var alla verktyg och handböcker låg. 

Underhållsföreskrifterna som studerades kändes gamla, då de säkerligen sett 

ut på samma sätt i flera decennier. 

Observationerna antecknades ner allteftersom de utfördes. 

3.3 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes till viss del under tiden som datainsamlingen 

skedde. Efter datainsamlingen utfördes några veckors analys på heltid. 

Analysen genomfördes i olika steg, vilka gränsade till varandra. 

I första steget granskades intervjuer, artiklar och övriga informationskällor. 

Granskningen gick ut på att gå igenom alla information som hittills hittats, för 

att ge en helhetsbild av problemet. 

I andra steget togs de referenser, som inte behövdes för vidare studie i 

rapporten, bort. Detta gjorde det lättare att fokusera på de referenser som 

pekade på viktiga saker i arbetet. De viktiga sakerna bestämdes även, så att 

fokus inte längre behövde läggas på onödiga sidospår. 

Det tredje steget bestod av att komplettera referenserna med nya referenser, 

för att styrka dessa. Detta gjorde att hela arbetet blev mer trovärdigt. Dessa 

referenser analyserades också och togs sedan med i rapporten om de ansågs 

vara relevanta.   
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4 Teori 
Komplexa produkter med höga krav på sig, kräver bland annat att det finns 

dokumentation på hur produkten ska användas, underhållas och vilka 

reservdelar som finns att tillgå. Hela tillverkningsprocessen har även den högt 

krav på sig och att byta arbetssätt kräver en hel del från personal, då de måste 

anpassa sig till det nya. Att byta arbetssätt kan även ge möjligheter till att 

effektivisera tillverkningsprocessen. 

Detta kapitel avser att belysa hur dokumentationen för komplexa produkter 

med lång livslängd i allmänhet, och flygplanstillverkare i synnerhet, ser ut. 

De kommande delkapitlen avser att introducera vad de nya arbetssätten, 

systemen och filosofierna är. Det avser även att belysa vad de används till och 

vad de är bra för, samt vilken förändring de tillför tillverkningsprocessen. 

4.1 Tekniska publikationer 

Tekniska publikationer är dokumentation som är till för att ge användare 

tydliga instruktioner och ledning i hur en produkt eller ett system används. De 

kan bland annat ge information inom dessa olika områden (Szymanowski, 

Candell, & Karim, 2010): 

 Funktionella beskrivningar på olika nivåer (till exempel system, 

delsystem, enheter och delar). 

 Felisoleringsprocedurer, som kontrollerar fel i hårdvaran. 

 Reparations- och bytesinstruktioner, samt vilka verktyg som ska 

användas. 

 Reservdelsinformation. 

 Konfigurationsinformation. 

 Artikelrelaterad underhållsinformation (till exempel inspektions-, 

reparations- och/eller bytesintervall, livslängd). 

 Hälso- och säkerhetsfrågor. 

Om detta informationsinnehåll är strukturerat, blir det lättare att sköta 

återanvändnings- och ändringshantering av informationen under dess 

livscykel. Det finns flera olika standarder som gör information strukturerat i 

tekniska publikationer. En av dessa standarder är S1000D. 

4.1.1 S1000D 

S1000D är en internationell specifikation för att strukturera upp och 

producera innehållet i tekniska publikationer. Innehållet struktureras med 

hjälp av SGML eller XML, vilka är uppmärkningsspråk som delar upp texten 
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på ett sätt som användaren själv kan välja. S1000D:s specifikationer används 

numera inte bara av företag som skriver tekniska publikationer, utan även av 

företag som skriver icke-tekniska publikationer. Dessa företag kan ha stor 

användning av specifikationen, eftersom att de kräver en extra överblick av 

processer och kontroller. (AeroSpace and Defence Industries Association of 

Europe (ASD), 2011) 

4.1.2 Underhållsföreskrifter 

Komplexa produkter med lång livslängd och som dessutom har höga krav på 

driftsäkerhet, kräver någon form av underhåll. Det är därför som 

underhållsföreskrifter behövs och de är till för att en produkt ska kunna 

underhållas på rätt sätt, i rätt ordning och i rätt tid. Utan dem skulle det vara 

svårt att, bland annat, kunna efterleva de säkerhetskrav som existerar på 

produkten. 

4.1.3 Kvalitetsmodell 

Användare som använder sig av tekniska publikationer har olika behov. 

Dessa behov återspeglas av vad användaren är intresserad av när en teknisk 

publikation läses. Ett problem är att kunna skapa en produkt som 

tillfredsställer alla. Problematiken kan motverkas till viss del av olika 

utvärderingsmetoder så att produkten kan bli användbar för någon grupp av 

användare. (Szymanowski, Candell, & Karim, 2010) 

Första delen av ISO-definitionen 9126 består av en kvalitetsmodell som 

definierar mjukvarukvalitet (International Standards Organisation, 2001). 

Eftersom att de tekniska publikationerna ska utgå från ett modellbaserat 

konstruktionsunderlag och därmed vara digitala, ges i Tabell 4.1 förklaringar 

av vad de olika kvalitetsmåtten, för att publicera tekniska publikationer i 

mjukvara, innebär (Abrahamsson & Furu, 2004): 

Användbarhet Är publikationen … lätt att använda? 

Begriplig … logisk att förstå? 

Navigerbar … lätt att navigera sig fram i samt skriva i? 

Inlärning … lätt att lära in de nya funktionerna? 

Attraktiv … tilltalande och ger den tillfredsställelse? 

Underhållbarhet Är publikationen … lätt att underhålla? 

Analyserbar … lätt att diagnosera? 

Testbar … lätt att verifiera och kontrollera? 

Stabil … stabil så att den inte påverkar andra delar 

negativt? 

Modifierbar … lätt att förändra? 

Funktionalitet Har publikationen … de önskade funktionerna? 

Ändamål … de funktionerna som är lämplig för uppgif-

ten? 

Noggrannhet … tillräckligt noggrannhet för att ge efterfrå-

gat resultat? 
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Samverkan … interaktion med andra publikationer? 

Säkerhet … några säkerhetshål? 

Tillförlitlighet Hur tillförlitlig är publikationen? 

Återhämtning Hur lång tid tar det att starta om publikationen 

vid en krasch? 

Feltolerans Får det innehålla fel i publikationen? 

Antal fel 

(Mognad) 

Innehåller publikationen fler fel? 

Effektivitet Hur effektiv är publikationen? 

Tid Hur lång tid tar det att läsa och förstå publi-

kationen? 

Resurs Krävs det mer utbildning för att förstå sig på 

publikationen? 

Lönsamt Hur lönsam är publikationen? 

Portabilitet Hur lätt är det att flytta publikationen till en ny miljö? 

Anpassning Är publikationen lätt att anpassa till den nya 

miljön? 

Ersättning Går den gamla publikationen att ersätta med 

den här nya? 

Installerbar Går det bra att etablera den nya publikationen 

i den nya miljön? 

Tabell 4.1 Förklaring av kvalitetsmått 

 

Då kvalitet på mjukvara är viktigt, krävs det även att hårdvaruplattformen kan 

hålla hög kvalitet. Dessa plattformar bearbetas allteftersom tekniken går 

framåt, men redan nu finns det plattformar som kommit en bra bit på vägen. 

4.1.4 Framtida plattformar för tekniska publikationer 

Det kommer finnas en hel del olika plattformar att presentera publikationer på 

i framtiden. Inte bara dataskärmar och pappersdokument, utan även 

plattformar såsom: 

 Augmented Reality (AR). Vilket är när virtuella objekt läggs till i en 

verklighetsomgivning (Gustafsson & Carleberg, 2006). Till exempel 

kan användaren titta genom en touchplatta, glasögon eller linser och 

där kunna se verkligheten och med hjälp av virtuella pilar och objekt 

kunna förstå hur underhåll skulle utföras (Nilsson, 2010).  

 Elektroniskt papper. Vilket är papper som innehåller digitalt material, 

vilket betyder att det till exempel går att se rörliga bilder och vara 

direkt uppkopplad mot internet. Pappret kan antingen vara böjbart 

eller styvt. (Appelgren, Sabelström Möller, & Nordqvist, 2004) 

 Digitalt bord. Vilket är ett bord där bordsskivan är en stor pekskärm. 

Med hjälp av gester och ord går det att få bordet att göra det som 

önskas. (Tse, Shen, Greenberg, & Forlines, 2007) 
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Det skulle även kunna gå att använda sig av plattformar som fångar upp 

information som skrivs ner: 

 Anoto. Vilket är en teknik som består av en penna som känner av var 

den befinner sig på ett utskrivet papper. Pennan har lagringskapacitet 

och via trådlös kommunikation med en dator kan informationen som 

skrivits ner på papper sparas. (Miura, Kunifuji, & Sakamoto, 2007) 

För att informationen, som kan komma att finnas på dessa plattformar eller 

fångas upp av dem, ska vara strukturerad, krävs det att det finns system som 

hanterar informationen. 

4.2 Product Data Management 

Product Data Management (PDM) är ett system som hanterar information om 

en produkt under utveckling, tillverkning, underhåll, användning samt 

avveckling av produkten (Kropsu-Vehkapera, Haapasalo, Harkonen, & 

Silvola, 2009). 

PDM-systemets roll är att kontinuerligt hålla reda på vilka komponenter som 

finns, relationerna mellan dessa och hur komponenter kan ersättas med andra. 

Tillverkningsprocessen kan även den lagras i systemet. Om systemet är bra 

implementerat så kan det reducera den tid det tar för produkten att komma ut 

till marknaden. Det kan också hjälpa till att höja kvalitén på produkten och 

minska tillverkningskostnaden. (Huang, Lin, & Xu, 2004) 

Företag började använda sig av PDM på 1980-talet och under 1990-talet 

utvecklades det snabbt och har i dag blivit en av de viktigaste faktorerna för 

effektivisering och ändamålsenlighet hos företag, särskilt i tillverknings- och 

verkstadsindustrin. (Liu, Zhang, Xie, & Qiu, 2008; Kropsu-Vehkapera, 

Haapasalo, Harkonen, & Silvola, 2009) 

4.3 Product Lifecycle Management 

Product Lifecycle Management (PLM) är en filosofi för hur en produkt 

hanteras och innehåller även information om hur produkten kan utnyttjas och 

styras under hela dess livscykel (Bouikni, Rivest, & Desrochers, 2008). En 

livscykel kan, liksom PDM, bland annat inkludera idé, utveckling, 

demontering, underhåll, återvinning och avveckling av produkten (Quintana, 

Rivest, Pellerin, Venne, & Kheddouci, 2010). 

PLM är mer övergripande än PDM. PLM ger gemensam förmåga till 

gemensam produktutveckling, genom att utföra processåtgärder, integrera 

människor, processer och tekniker. (Ming, Yan, Lu, Ma, & Song, 2007) 

Även datorstödd konstruktionsmiljö, datorstödd tillverkning och hela 

tillverkningsprocessen finns representerade i PLM. PLM sätter fokus på att 

stödja den upprepningsbara processen, vilken företag gör vinst på. (Siemens 

Industry Software AB, 2011) 
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Istället för att samla all information i PLM-databaser, går det att samla 

informationen i 3D-modeller. 

4.4 Model Based System Engineering 

Uttrycket Model Based System Engineering (MBSE) dök upp under tidigt 

1990-tal, men redan på 1980-talet började tankarna gå i MBSE-banor (Bahill 

& Szidarovszky, 2009). 

MBSE är ett arbetssätt som är avsett för produktion av produkter och innebär 

att all konstruktionsinformation hamnar i 3D-modeller av systemet. Dessa 

modeller detaljeras till en nivå där det går att automatgenerera alla dokument 

som en användare vill få fram. Dokumenten är temporära, då det hela tiden 

sker uppdateringar i modellen. 

Målet med MBSE är att modellen även hanterar uppdateringar som annars 

skulle skötas manuellt. Detta sker genom att så fort ny information kommer, 

läggs den även in i de dokument, modeller och kod som genererats direkt från 

modellen. Eftersom modellen är exekverbar, går det hela tiden, samt hur 

många gånger som helst, att testa det som finns i modellen. Genom att det går 

att utföra så många tester på modellen, bör det vara lättare att hitta felen på 

produkten innan produkten börjar tillverkas. (Mattson, 2002) 

Efter att produkterna har producerats, är det naturligt att det sker en 

utveckling. 

4.5 Model Based Definition 

På produktutvecklingsmarknaden så har det nya arbetssättet, som kallas för 

Model Based Definition (MBD), börjat etablera sig (Alemanni, Destefanis, & 

Vezzetti, 2010). MBD är avsedd för utveckling av produkter och är en 

delmängd av MBSE (Andersson, 2009).  

För flera år sedan började drömmen om papperslösa avancerade produkter. 

Ett viktigt steg i denna dröm var när det blev möjligt att börja rita modeller i 

en datorstödd konstruktionsmiljö, Computer Aided Design (CAD). Nästa steg 

som togs var att använda sig av datorstödd tillverkning, Computer Aided 

Manufacturing (CAM), vilken tillåter CAD-modeller att bli programmerade 

och digitalt styrda. (Knoche, 2006) 

MBD är en strategi för PLM, vilken är baserad på 3D-CAD-modeller, i en 

övergång från att samla enkla geometriska data, till omfattande information 

om den övergripande produktlivscykeln. Vid användning av MBD samlas all 

data i CAD-modeller istället för att vara spridda i PLM-databaser (Alemanni, 

Destefanis, & Vezzetti, 2010). Data såsom geometriska dimensioner, 

toleranser och anteckningar (Quintana, Rivest, Pellerin, Venne, & Kheddouci, 

2010). 

Det finns två nivåer av MBD (Karlsson & Manke, 2010): 
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 Som en CAD-modell, där ett 3D-dokument innehåller samma 

information som den gamla pappersritningen hade. 

 Som en informationsmodell, där CAD-modellen och PDM-systemet 

innehåller information såsom gamla ritningar, listor av råmaterial, 

olika enheter, komponenter, samt hur mycket av varje vara som 

behövs för att tillverka en slutprodukt. 

Ett problem med att använda både digitalt och analogt material är att det kan 

uppstå situationer där de olika materialen säger emot varandra. Till exempel 

kanske det analoga materialet inte är uppdaterat till den senaste versionen. 

Det är därför viktigt att hålla reda på om pappersdokumentet är av den allra 

senaste versionen innan användning av det sker. (Knoche, 2006) 

Genom att företag minskar, eller helt tar bort behovet av att ta fram 2D-

ritningar, skulle MBD kunna ses som ett naturligt steg i övergången från 2D 

till 3D. Övergången skulle medföra förbättring och påskyndning av 

leveranscykeln, vilket gör att utvecklingskostnader och förseningar kan 

komma att minskas. (Quintana, Rivest, Pellerin, Venne, & Kheddouci, 2010) 

MBD har redan nu börjat användas av flera olika industriföretag och är något 

som underlättar tillverkning av deras produkter. Till exempel så har ett stort 

amerikanskt helikopterföretag använt sig av MBD när de utvecklat ett 

styrsystem. Enligt vad företaget beräknat på så tjänade de 40% i 

utvecklingstid jämfört med de tidigare arbetsmetoderna och programmen de 

använt. (Friedman, 2009; The Mathworks Inc.) 

Det här kapitlet kan sammanfattas med att det krävs en kvalitetsmodell för att 

mjukvara och hårdvara ska bli användbart, samt att byte av arbetssätt kan ge 

en ekonomisk vinst. 
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5 Resultat 
En fallstudie har utförts inom Saab AB:s affärsområde Support & Service på 

deras avdelning Technical Communication (TechPubs). Fallstudien är utförd 

för att se hur nuläget på avdelningen är och hur det skulle kunna bli när 

arbetssättet MBD börjar användas. 

5.1 Nulägesbeskrivning 

På avdelningen finns i skrivandets stund drygt hundra anställda som har olika 

uppgifter. För att få en grov bild över de som är inblandade i framställningen 

av tekniska publikationer för JAS 39 Gripen, presenteras i Figur 5.1 ett grovt 

kommunikationsflöde mellan de olika intressenterna. Detta flöde omfattar, i 

denna grova modell, både de som arbetar på TechPubs, men även andra 

anställda som har saker att säga till om i framställningen av de tekniska 

publikationerna. 

Technical Communication

Konstruktör

Underhållsberedare

Muntlig och 

skriftlig kom.

Muntlig och 

skriftlig kom.

Skribent

Muntlig och 

skriftlig kom.

Publikationer

Illustratör

Muntlig

Kommunikation

Materielgrupps-

ansvarig, MGA

Kund

Media 

Databas

PumaX, 

databas

Catia V5,

Databas

 

Figur 5.1 Modell över kommunikationsflödet 
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Mer information om de olika intressenterna i Figur 5.1 kommer i de närmaste 

delkapitlen. Pilarna i Figur 5.1 visar på kommunikationen mellan de olika 

intressenterna och databaserna. Pilarna representerar både illustrationer, text 

och muntlig kommunikation mellan de flesta av dessa. Kommunikationen 

sker på ett sådant sätt att till exempel en illustratör inte har direktkommuni-

kation med en underhållsberedare. Detta kan orsaka problem då det inte blir 

förstahandsinformation som illustratören får när en illustration ska ritas. Det 

är ju inte helt säkert att skribenten uppfattat det som underhållsberedaren vill 

få fram. 

5.1.1 Kunder 

Saab AB:s kunder som köper Gripen är försvarsmakter i olika länder. I 

Sverige är det Försvarets Materielverk (FMV) som är kund. Det är denna 

kund som får ta del av de tekniska publikationer som tillverkas och det är 

denna kund som studien kommer referera till. 

I Figur 5.2 ses en väldigt grov skiss på hur förhållandet från design till 

TechPubs ser ut. 

Utveckling

Skrov och 

Installation

Underhålls-

beredning

TechPubs

Produktions-

beredning

 

Figur 5.2 Skiss över förhållandet i det interna flödet på Saab 

 

I denna studie ligger fokus på underhållet av Gripen, alltså det övre flödet i 

Figur 5.2. TechPubs i Figur 5.2 och producerar de tekniska publikationer som 

kunderna behöver och vill ha. Det är viktigt att bemöta kundernas krav, men 

det är inte alltid säkert att kunderna vet bäst. 

5.1.2 Konstruktör 

Konstruktören är den person som konstruerar flygplanen. Konstruktören har 

direktkontakt med bland annat illustratörer, materielgruppsansvarige och 

underhållsberedare. 
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De senaste decennierna har utvecklingen på konstruktionssidan skett från 

vanliga 2D-ritningar på papper och en mängd papper med kravinformation. 

Vidare till 2D-ritningar och kravinformation på datorn och nu vidare till 3D-

modeller som innehåller information om hela produkten. Konstruktörens 

uppgifter har helt enkelt förändrats mycket under åren och uppgifterna kom-

mer förändras ytterligare i MBD-övergången, då till exempel simulerings-

resultat kan visas direkt på datorskärmen under utvecklingsprocessen av flyg-

planet. 

5.1.3 Materielgruppsansvarig 

En materielgruppsansvarig (MGA) ansvarar för en viss materielgrupp, vilket 

är vissa specifika system eller grupp av system på Gripen, såsom skrov, land-

ningsställ, styrning, hydraulförsörjning, luftförsörjning, bränsleförsörjning 

och så vidare. MGA:n är expert på just de delarna. En MGA har kontakt med 

konstruktören och skribenten, samt så ser MGA:n till att information om sin 

materielgrupp finns tillgänglig för övriga intressenter. 

5.1.4 Underhållsberedare 

Underhållsberedaren ansvarar för underhållsmetodiken, det vill säga hur och 

när underhåll skall utföras på hela eller delar av flygplanet. Detta får under-

hållsberedaren fram genom att testa om det går att plocka in och ut delar från 

flygplanet. 

Underhåll av flygplan behövs för att de ska vara luftvärdiga och operativt an-

vändbara. Underhållsberedarens förebyggande arbete gör att kundens tekniker 

inte ska behöva stöta på lika många problem i framtiden när de underhåller 

flygplanen. All information som underhållsberedaren införskaffar, förs vidare 

genom att en Maintenance Task (MT) skrivs. En MT är det underlag som en 

skribent sedan använder sig av för att skriva underhållsföreskrifter. 

5.1.5 Skribent 

I de tekniska publikationer som skribenten skriver idag, används ofta illust-

rationer, scheman, tabeller och flödesplaner om detta ger bättre förståelse för 

läsaren. I den utsträckning skribenten anser att illustrationer behövs, förser 

skribenten illustratören med bildmanus och övriga underlag för att ta fram 

illustrationerna. Skribenten ansvarar för den framtagna illustrationen och 

godkänner den för sin tekniska publikation. 

Skribenten strävar efter att lyfta fram just det som avses beskrivas och 

undertrycka allt annat. Det ska tydligt framgå vad som är vad på 

illustrationerna för att det inte ska kunna gå och misstolka dem på något sätt. 

Det är därför inte säkert att det går att använda gamla illustrationer på de 

givna delarna, för det kan vara för mycket annat på illustrationen som kan 

störa läsaren. Det kan även finnas illustrationer som är skapade för samma 

ställe på flygplanet, fast just den delen på illustrationen som behövs sättas i 

fokus, kanske inte är så detaljerad som önskat. (Saab AB, 2005a) 
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5.1.6 Illustratör 

Illustrationer framställs idag från ritningar och fotografier. Ritningsinformat-

ionen kommer från konstruktörerna och fotografier tas av illustratörer eller 

skribenter med fototillstånd. Efter att illustrationerna är klara så skickas de till 

beställaren, vilket vanligtvis brukar vara en skribent. I dagsläget skapar 

illustratören illustrationer genom att använda olika mjukvaror i datorn. Ibland 

förekommer även direkta fotografier, men oftast så bearbetas dem även i 

datorn genom att pilar och text infogas. 

En illustration tar allt från 10 minuter till 1 vecka att skapa, beroende på hur 

komplex den är. Genomsnittstiden för att tillverka en illustration är cirka 3 

timmar. 

Nedan ges en översikt av de olika illustrationstyper illustratören framställer 

för att visa vad de modellbaserade konstruktionsunderlaget ska kunna klara 

av (Saab AB, 2005b): 

1. Verklighetsbeskrivande teckningar 

 Foto 

 

Figur 5.3 Förenklad teckning av ett foto © SAAB AB 

 

 Isometriska och perspektiviska teckningar 

o Översiktsteckning 

 

Figur 5.4 Isometrisk översiktsteckning © SAAB AB 
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o Exteriörteckning 

 

Figur 5.5 Isometrisk exteriörteckning © SAAB AB 

 

o Röntgenteckning 

 

Figur 5.6 Isometrisk röntgenteckning © SAAB AB 

 

o Snitteckning 

 

Figur 5.7 Isometrisk snitteckning © SAAB AB 
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o Spridteckning 

 

Figur 5.8 Isometrisk spridteckning © SAAB AB 

 

o Placeringsteckning 

 

Figur 5.9 Placeringsteckning med förenkling av mindre detaljer © SAAB AB 

 

  

Figur 5.10 Placeringsteckning för flygplan © SAAB AB 
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 Planteckningar 

 

Figur 5.11 Planteckning för panel © SAAB AB 

 

   

Figur 5.12 Planteckning © SAAB AB 

 

2. Allmänna teckningar 

 Vinjetteckningar 

 

Figur 5.13 Vinjetteckning © SAAB AB 
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 Textteckningar 

 

Figur 5.14 Textteckning © SAAB AB 

 

 Presentationsteckningar 

 

Figur 5.15 Presentationsbild med enbart text © SAAB AB 

 

 

Figur 5.16 Presentationsbild med figurer © SAAB AB 

  



 

5.1 Nulägesbeskrivning 
 

 

24 

  

  

  

 

3. Scheman 

 Blockschema 

 

Figur 5.17 Blockschema för räddningssystem © SAAB AB 

 

 Funktionsschema 

 

Figur 5.18 Del av funktionsschema i Funktionsschemabok (FSB) © SAAB AB 

 

 Logikschema 

 

Figur 5.19 Logikschema © SAAB AB 
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 Ledningsschema 

 

Figur 5.20 Del av ledningsschema © SAAB AB 

 

 Flödesschema 

 

Figur 5.21 Flödesschema för fellokalisering © SAAB AB 

 

   

Figur 5.22 Flödesschema över luftsystemet © SAAB AB 
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Figur 5.23 Flödesschema över bromsens elektronikenhet © SAAB AB 

 

4. Diagram 

 Kurvdiagram 

 

Figur 5.24 Kurvdiagram © SAAB AB 

 

 Sekvensdiagram 

 

Figur 5.25 Sekvensdiagram © SAAB AB 

 

Illustratörerna har en egen databas, Media DataBase, där alla illustrationer 

sparas. Denna databas kan även skribenterna nå direkt eller via PumaX. 
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5.2 Införande av MBD på Saab AB 

Saab tillverkar en komplex, militär och flygande produkt som ska tillverkas i 

många år. För att ge en bild på hur komplex JAS 39 Gripen är kommer här 

nedan några nyckeltal: 

 På den översta kravnivån finns cirka 1 000-2 000 krav. 

 Reservdelskatalogen består av cirka 14 000 unika artikelnummer och 

dessa har i sin tur cirka 100 000 instanser. 

 Det finns cirka 4 000 underhållsåtgärder, som beskriver hur själva 

underhållet går till. Dessutom finns cirka 400 specifika delar på 

flygplanet med bland annat egna åtgärder och underhållskrav. 

 I Gripen finns cirka 80 stycken datorer, varav 5-10 laddas med 

programvara vid uppstarten av flygplanet. 

 Livslängden på Gripen är beräknad till cirka 8 000 flygtimmar. De 

äldre modellerna av Gripen (A/B) hade enbart en livslängd på cirka 

3 000-4 000 flygtimmar och testflygplanen ligger på cirka 1 000 flyg-

timmar. Detta kan jämföras med livslängden på civila flygplan, som 

har en beräknad livslängd på cirka 30 000-40 000 flygtimmar. 

Utöver alla dessa krav, delar och åtgärder så måste Gripen följa Regler för 

Militär Luftfart (RML), vilket är svenska myndighetsregler. 

En liten förändring i ett dokument innebär att den lilla förändringen behöver 

gå igenom en hel del tester och analyser för att till sist kunna godkännas. En 

förändring i till exempel en underhållsföreskrift kan ta upp till ett år att få 

igenom.  

På Saab kommer användningen av MBD förändra tillverkningsprocessen av 

Gripen NG, jämfört med Gripen A-D. MBD kommer ingå i varje steg i 

processen.  

En översiktlig modell över tillverkningsprocessens huvudsteg ges av Figur 

5.26. Införandet av MBD medför att varje steg i tillverkningsprocessen 

kommer kunna visualiseras grafiskt med hjälp av 3D-modeller. (Karlsson & 

Manke, 2010) 
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1. 

Design

2. 

Monterings-

verifiering

3. 

Produktions-

beredning

4. 

Leverantörskedja

5. 

Produktion

6. 

Underhålls-

beredning & 

Eftermarknad
 

Figur 5.26 Modell av tillverkningsprocessen © SAAB AB editerad av författaren 

 

Fokus i denna studie var på den största och sista fasen, underhållsberedning 

och eftermarknad, den markerade boxen i Figur 5.26. 

Förutsatt att MBD används, så är den tänkta grafiska visualiseringen i re-

spektive steg i tillverkningsprocessen följande: 

1. Design – Konstruktören förser 3D-modellen med konstruktionsdata. Där-

efter utförs simuleringar, bland annat dynamisk kollisionsanalys på de in-

gående komponenterna. 

2. Monteringsverifiering – Virtuella personer agerar produktionstekniker 

och utför monteringstester på flygplanet. Dessa tar bort och sätter dit 

komponenter på flygplanet. Även ergonomiska analyser utförs för att se 

om en människa kan komma åt att montera en del utan att det blir en 

jobbig arbetsställning. 

3. Produktionsberedning – Produktionsberedaren förser 3D-modellen med 

arbetsinstruktioner om hur och i vilken ordning de ingående komponen-

terna ska monteras. 

4. Leverantörskedja – Leverantörens komponentnummer finns i modellerna 

så att det går att hitta vilka komponenter som en leverantör har tillverkat. 

Komprimering av 3D-modellen sker och en lättviktsmodell av 3D-

modellen genereras, så att 3D-modellen inte behöver ta upp lika mycket 

systemresurser och att laddningstid minskas. Se mer om lättviktsmodeller 

i Kapitel 5.4.5. 

5. Produktion – Operatören använder sig av arbetsinstruktionerna och 

tillverkar samt monterar ihop flygplanet. 

6. Underhållsberedning & Eftermarknad – Underhållsberedarna och skri-

benterna skriver arbetsinstruktioner för att kunna underhålla flygplanet. 

Dessa arbetsinstruktioner skrivs direkt in i lättviktsmodellen. Till slut når 

slutprodukten kunden och där ska arbetsinstruktionerna kunna användas 

så att underhåll av flygplanet är möjligt. 
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Alla intressenter kommer ha möjlighet att gå in i de gemensamma databa-

serna när som helst under tillverkningen och ändra sina specifika delar 

(Karlsson & Manke, 2010): 

Konstruktör
Produktions-

tekniker

Produktions-

beredare

LeverantörOperatör

Underhålls-

beredare & 

Skribent

Gemensamma 

databaser

 

Figur 5.27 Modell av informationsflödet © SAAB AB editerad av författaren 

 

Figur 5.27 visar på hur information kan bli synlig för alla berörda intressenter 

när MBD används. Den markerade boxen markerar än en gång de intressenter 

som denna studie fokuserar på. 

5.2.1 Innehåll (Vad kan finnas i modellen? Vad får plats?) 

Modellen kan innehålla mycket information. Några av informationskällorna 

kan vara: 

 Dimensioner, toleranser, kommentarer 

 Fasta kroppar 

 Flagganteckningar 

 Koordinatsystem för respektive del 

 Relationella konstruktionsdata 

 Materialkrav 

 Konstruktionsanvisningar 

 Utgångspunkter 
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5.2.2 Intressenter 

Enligt MBD-förespråkaren så är egentligen alla på Saab som håller på med 

något i tillverkningsprocessen berörda av att MBD kommer börja användas. 

De berörda är alltså: 

 Konstruktörer 

 Produktionstekniker 

 Produktionsberedare 

 Underhållsberedare 

 Tekniska redaktörer 

 Operatörer 

 Leverantörer 

 Beräknare 

 Verktygskonstruktörer 

 Computer Based Training (CBT) 

 Mekaniker 

 Kunder 

Då denna studie behandlade tekniska publikationer, så hamnade huvudfokus 

på illustratörer och skribenter. Dessa kom att studeras mer ingående med av-

seende på deras nuvarande arbetsuppgifter, samt inverkan på densamma som 

en konsekvens av övergången till MBD. 

Vid intervjuerna så har det övervägande varit positivt med förändringar. Hos 

dem som inte aktivt arbetar med att få in MBD på Saab, finns ännu en viss 

skeptism till att ta bort det som i nuläget är säkert och etablerat, för att gå till 

något som inte är så väl prövat. 

5.2.3 Vinster med MBD 

I intervjun med PDM-experten framkom det att det inte är säkert att Saab 

kommer tjäna tid och pengar direkt vid införandet av MBD. Både PDM-

experten och MBD-förespråkaren ansåg dock att mycket talar för att Saab 

kommer tjäna tid och pengar på en längre sikt. Enligt PDM-experten och 

MBD-förespråkaren så ska användning av MBD på Gripen NG, på grund av 

dess komplexitet, förhoppningsvis ge en ännu större ekonomisk vinst än den 

redan gett för artiklarna, som Saab tillverkad med hjälp av MBD, till Boeing. 
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Ett av de största stegen med MBD är att utskrivna dokument inte längre be-

hövs. Dessa har förut godkänts ett och ett i flera olika led. Med MBD går det 

att hantera och godkänna informationen direkt i modellen. Detta gör att tid 

kommer sparas. 

5.3 Koppling mellan mjukvarorna 

I Figur 5.28 visas en modell på hur flödet mellan olika mjukvaror kan se ut 

vid användning av MBD: 

                                           Enovia 

                                           VPM
                                            (Data-

                                              hanterings-

                                            system)

CATIA V5
(Modellerings-

program för 3D)

DELMIA
(3D-Simuleringsverktyg)

Right Hemisphere
(Lättviktsmodells-

konverterare)

Teamcenter
(PDM-system)

PumaX
(TechPubs 

produktionsverktyg)

Underhållsberedning

 

Figur 5.28 Modell över kopplingen mellan mjukvarusystemen 

 

I Catia V5 (Kapitel 5.4.2) skapas 3D-modellerna och med hjälp av Enovia 

VPM (Kapitel 5.4.3) hanteras och lagras all information. I Delmia (Kapitel 

5.4.2) simuleras sedan Catia V5-modellen och all data överförs i Right He-

misphere’s mjukvaror till ett lättviktsformat (Kapitel 5.4.5). Vid sidan av lätt-

viktsmodellen så finns Teamcenter (Kapitel 5.4.4), där all information samlas 

upp och struktureras. 

Efter dessa processer, hamnar allt i slutliga datamoduler (DM) i PumaX, där 

de på olika sätt kan visualiseras. 
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MBD-förespråkaren ser i dagsläget inga problem med införandet av MBD på 

Saab, bara utmaningar. Motstånd finns, men det gäller att öppna upp ögon, 

för allt annat praktiskt, såsom databaser, programvara och hårdvara kan lösas. 

PDM-experten menar att problemet är att de flesta inte vet hur de ska använda 

MBD framöver. Verkligheten har skenat iväg för nu är inte 2D lika aktuellt 

som förut, utan det är 3D som gäller, eftersom att det är mer naturligt för en 

vanlig användare att förstå sig på hur produkten ser ut. 

5.4 Mjukvaror som berör Technical Communication 

På TechPubs används en hel del olika mjukvaror och system. I detta delkapi-

tel kommer några av de vanligaste och de nödvändigaste begreppen för den 

här studien att tas upp. 

PumaX används idag av TechPubs, men det är inte helt klart om det kommer 

fortsättas användas för Gripen NG. Även Teamcenter används idag bland an-

nat som ändringstjänst för dokumenten. 

Catia V5 och Delmia kommer troligen inte TechPubs att använda alls, utan 

de används innan TechPubs får tillgång till informationen. 

Enovia VPM och Right Hemisphere har inte börjat användas av TechPubs 

än, men kommer arbetas in i arbetsprocessen när publikationer för Gripen NG 

börjar skrivas. 

5.4.1 PumaX 

PumaX är ett publikations- och informationshanteringssystem som TechPubs 

på Saab använder sig av för att skapa tekniska publikationer. Systemet har 

kontroll över hela publikationsframtagningsprocessen från skapandet av 

underhållsåtgärder till leverans till slutanvändare. Det kan också svara på 

frågan när den levererades, till vem och i vilket format. Systemet har även 

kontroll på flerkundshantering och versionshantering av publikationerna. 

Systemet innehåller illustrationer, verksamhetens planering, verksamhetskrav, 

standarder/regler och designdata, vilka ställer olika krav på hur systemet ska 

fungera.  

Saab har en mängd dokument som innehåller information om hur Gripens 

publikationer ska se ut och hur S1000D-specifikationen ska användas. Dessa 

dokument finns samlade under ett gemensamt namn; Gripen Publication 

Standard (GPS). PumaX både bygger på och stöder GPS och S1000D-speci-

fikationen. GPS har samma kapitelstruktur som S1000D.  

Många regler som används när en publikation skrivs är från S1000D-specifi-

kationen. Ibland finns det dock vissa regler som bara gäller på Saab och dessa 

regler dokumenteras i GPS:en. (Lundgren & Thell, 2006) Dessa är integre-

rade i PumaX och ger systemet den funktionalitet det har idag. 
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5.4.1.1 Övergång från SGML till XML 

I PumaX skrivs information i SGML-dokument, vilket är en ISO-standard 

som sätter upp vilka regler som gäller i textdokumentet i allmänhet och i det 

här fallet tekniska publikationer i synnerhet (International Standards 

Organisation, 1986). Just nu är Saab i en övergångsfas där informationen bör-

jats skrivas i XML-dokument. Den största skillnaden mellan SGML och 

XML är att XML är lättare att lära sig skriva, detta för att komplexiteten har 

blivit mindre. 

5.4.2 Catia V5 och Delmia 

Catia V5 är ett 3D-CAD-programpaket, tillverkat av Dassault Systèmes, som 

funnits på marknaden sedan 1998. V5 står för version 5 och Catia finns nu 

även som Catia V6, men eftersom att den inte är lika beprövad så har inte 

Saab några planer på att använda den versionen till Gripen NG. Catia V5 är 

en delmängd av Enovia VPM.  

Med i Figur 5.28 finns också Delmia, som också är tillverkat av Dassault 

Systèmes. Det är ett simuleringsverktyg som delar gränssnitt med Catia V5. I 

Delmia simuleras till exempel hållfasthet på olika delar av Gripen. (Dassault 

Systèmes, 2011) 

5.4.3 Enovia Virtual Product Modelling 

Enovia Virtual Product Modelling (VPM) är ett datahanteringssystem som 

används för att hantera informationen som finns i Catia V5:s modeller. 

Enovia VPM är uppbyggt i sex zoner och en av zonerna är tekniska publikat-

ioner. Målet är att fånga och förbättra produktinformation på alla delar i pro-

duktens livscykel. (Erdhardt+Leimer Romania P.T.S.) 

5.4.4 Teamcenter 

Teamcenter utvecklades av UGS Corporation och är en PLM-plattform (Liu, 

Zhang, Xie, & Qiu, 2008). Saabs Teamcenter har utvecklas av Siemens PLM 

(Regårdh, 2009). 

Teamcenter är ett datasystem som möjliggör att det går att samla information 

på ett och samma ställe och det hanterar Gripens produktinformation. 

Produktinformationen definierar hur en produkt ser ut och vilken funktion 

den har. Informationen beskriver även tester, beslut, godkännanden samt 

övrig information som behövs för att utveckla, underhålla, använda och 

felsöka produkten under dess livscykel. (Saab AB, 2011) 

Teamcenter behövs för att komplettera lättviktsmodellerna, där det saknas 

produktstruktur som kan ta hand produktinformationen. 

Dessa är Teamcenters huvudfunktioner (Saab AB, 2011): 

 Hantering av produktdata för funktionsområdena: 
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- Part- och Ritningshantering 

- Underhållsberedning 

- Dokumenthantering 

- Utvecklingsplanering  

- Ändringsstyrning 

- Konfigurationsstyrning 

 Gransknings- och godkännandeprocess (utgivningsprocessen) 

 Behörighetsstyrning 

 Sökning 

5.4.5 Right Hemisphere 

I nuläget går det inte på ett användbart sätt att visa upp hela Gripen, med all 

dess informationsmängd, direkt i Catia V5. Det beror på att Gripen har 

alldeles för många system och delar. En 3D-modell av Gripen inklusive alla 

system är alldeles för systemkrävande. 

Saabs lösning för komprimering av 3D-modellerna till ett hanterligare format 

har varit att skriva ett kontrakt med företaget Right Hemisphere. Right 

Hemisphere tillverkar mjukvara som komprimerar de tunga 3D-modellerna 

från Catia V5 till lättviktsmodeller, vilka inte är lika systemkrävande. 

Enligt MBD-förespråkaren är lättviktsmodellsfilerna styrda av kontexthante-

ring och det går att välja vilken upplösning som ska visas på respektive del i 

3D-modellen. 

Lättviktsmodellerna av de ursprungliga 3D-modellerna går att visa och redi-

gera med hjälp av företagets egna mjukvaruprodukter. Följande avsnitt avser 

att ge information angående vilka Right Hemispheres produkter är (Right 

Hemisphere, 2009): 

 Deep Server - Ett serversystem som tillhandahåller ett automations- 

och produktionshanteringsverktyg för 2D- och 3D-produktinformat-

ion. 

 Deep Exploration CAD/Standard Edition – Omvandlar CAD-mo-

deller till lättviktsmodeller och kan därefter bland annat tillverka olika 

dokument och hantera processer. 
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Figur 5.29 Deep Exploration © Right Hemisphere 

 

 Deep View – Visningsverktyg där det bland annat går att zooma och 

rotera lättviktsmodeller. Det går även att publicera lättviktsmodellerna 

till Microsoft PowerPoint, Word, Excel och Adobe PDF. 

 

Figur 5.30 Deep View © Right Hemisphere 

 

 Esperient Creator – Ett program som bland annat skapar avancerade 

3D-användargränssnitt och applikationer. 

 

Figur 5.31 Esperient Creator © Right Hemisphere 

 

 Deep Paint 3D/Deep UV – Med Deep Paint går det att bland annat 

måla och sätta dit texturer på 2D- och 3D-modeller. Med Deep UV 
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kan användaren göra en UV-mappning av 2D- och 3D-modeller. UV-

mappning går ut på att bearbeta 2D-bilder och projicera dem på 3D-

modeller. 

5.4.5.1 Konkurrenter till Right Hemisphere 

Right Hemisphere är inte ensamma på lättviktsmodellmarknaden, utan det 

finns ett antal konkurrenter som har liknande produkter.  

Nedan kommer några av dessa konkurrenter presenteras och de är bara en 

delmängd av de konkurrenter som finns på marknaden. Det finns fördelar och 

nackdelar med alla konkurrenter, men trots konkurrensen så valde Saab att 

använda Right Hemisphere. Detta för att de erbjöd funktioner som var 

tillfredställande för Saab. Samtidigt kunde deras mjukvaror interagera med de 

mjukvaror som Saab redan använder idag. 

Några av Right Hemispheres konkurrenter är (LaFon, 2008): 

 Document 3D suite, QuadriSpace 

 NuGraf, Okino Computer Graphics 

 3DVIA Composer, Dassault Systèmes 

o Skapar 3D-XML-filer och är Catia V5:s egna lättviktsformat. 

Detta lättviktsformat används inte för att Saab, enligt 

MBD-kunnig doktorand, inte vill ha integration av för många 

steg i samma program för då blir troligen inte programmet lika 

bra som specialistprogram. 

 SolidWorks eDrawings Professional, SolidWorks 

 Adobe Acrobat X Pro, Adobe Systems 

o Skapar 3D-PDF-filer och Adobe har utvecklat sin visningstek-

nik så att det nu går att visa och interagera med 3D-modeller i 

vanliga PDF-filer. 

 Cortona3D RapidAuthor, Parallel Graphics Limited 

5.5 Underhållsföreskrifter 

Det finns en mängd olika tekniska publikationer som rör underhåll, dessa är 

(Saab AB, 2009): 

– Aircraft Maintenance Publication (AMP) 

– Component Maintenance Publication (CMP) 

– Detailed Description Publication (DDP) 

– Test Description Publication (TDP) 

– Functional Schematic Diagram (FSD) 
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– Electrical Schematic Diagram (ESD) 

– Illustrated Parts Data (IPD) 

– Illustrated Parts Data, engine (IP) 

– Aircraft Repair Publication, peacetime (ARP) 

Alla publikationer är på engelska, vilka de ska vara enligt både GPS och 

S1000D. I nuläget består de av text, krav och illustrationer. Denna rapport har 

riktat in sig på den första publikationen, Aircraft Maintenance Publication 

(AMP). 

AMP skrivs för att kundens tekniker ska få nödvändiga instruktioner och 

direktiv för att kunna underhålla flygplanet. De är även till för att korrigera 

fel samt reparera skador som kan uppstå. Om användning av AMP sker på 

rätt sätt, går det att säkerställa om flygplanet är flygsäkert. AMP används 

även till att träna flygvapnets personal i att underhålla Gripen. 

AMP är uppdelad i flertalet publikationsmoduler (PM). Dessa PM består av 

materielgrupperna AMP01-AMP84, se Figur 5.32. AMP01 till AMP10 

innehåller data som kan användas på hela flygplanet och de innehåller även 

data som inte finns i AMP30 till AMP84. 

 

Figur 5.32 PM:er bestående av DM:er © SAAB AB editerad av författaren 

 

PM:erna är i sin tur uppdelade i ett antal datamoduler (DM:er), se Figur 5.32. 

DM:erna gör att det är enkelt att hitta nödvändig data för den rådande situat-

ionen, då de har namn som ska vara lättförståeliga. Detta medför att under-

hållet förhoppningsvis är enklare att utföra. Alla DM:er är sorterade i 

numerisk och alfabetisk ordning. 

I Figur 5.33 ses ett exempel på hur en PM- och DM-beteckning kan se ut. 
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Figur 5.33 PM- och DM-beteckning © SAAB AB 

 

Beteckningen består av ett antal bokstäver och siffror som gör det lättare att 

identifiera vilket dokument som läses för tillfället, se Figur 5.33. Skulle något 

vara felaktigt i dokumentet så är det bara att rapportera in beteckningen 

tillsammans med felanmälan. 

När inte alla kunder behöver få samma information i din DM så är lösningen 

filtrering av en masterdatamodul, som då innehåller allt som kan finnas i just 

den DM:en, se Figur 5.34.  

 

Figur 5.34 Master DM till DM:er © SAAB AB editerad av författaren 
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Masterdatamodulen i Figur 5.34 består av text som är gemensam för alla 

kunder och konfigurationer. Masterdatamodulen består även av text som är 

specifik för en eller flera kunder och/eller konfigurationer. Efter 

kundanpassning så syns för de olika kunderna den gemensamma texten samt 

kundernas specifika textstycken. 

De anställda, som är utbildade att läsa AMP, får utföra de underhållsåtgärder 

som behövs. Underhållet redovisas i Aircraft Maintenance Plan, vilket är 

AMP02. 

Underhållsinstruktionerna skrivs i nuläget ut på papper och sedan slängs de 

efter användning. 

I DM:erna så kan nedanstående teknikinformation finnas till för att instruera 

användaren hur underhållet av flygplanet ska utföras: 

Text: 

 Instruktioner visar vad som ska göras och i vilken ordning. 

 Beskrivande text som med tydlighet visar steg för steg hur underhållet 

går till. 

 Noteringar på vad som är viktigt att veta innan ett underhåll av 

flygplanet påbörjas. 

 ”Buzz-words” som gör texten flytande och lätt att läsa. 

 Innehållsförteckning som visar på var i DM:en som informationen 

står. 

 Referenser som länkar vidare till andra DM:er och även till FMV:s 

Tekniska Order (TO), där det kan stå detaljerad information om till 

exempel hur hårt en skruv får dras. 

 Säkerhetsinstruktioner som beskriver hur underhållet ska utföras på 

ett säkert sätt, utan att skador sker på material och personal. 

 Felisolering som först ger exempel på hur felet skulle kunna vara och 

sedan ger ett exempel på vad som skulle kunna ha orsakat felet. 

Krav: 

 Verktyg som måste användas vid underhållet. 

 Utbildning som den anställde måste ha för att få behörighet att utföra 

arbetet.  

 Reservdelar som ska användas vid underhållet. 

 Förbrukningsmaterial, såsom olja, som ska användas vid underhållet. 

 Förberedelse som måste utföras innan underhållet påbörjas. 

 Kontroll av att alla komponenter fungerar som de ska och är ditsatta 

på rätt sätt efter underhållet så att ett eventuellt fel verkligen är 

avhjälpt. 

Illustrationer: 

 Fotografier 

 2D-vyer 

 3D-modeller 

o Hopplockade modeller. 
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Spares 
Nomenclature    Id No.          Qty and remark 
O-ring      Refer to IPD      Qty 2. Fig 3, Item 4 
Split pin      Refer to IPD      Qty 3. Fig 3, Item 2 

o Isärplockade modeller. 

 Sekvenser 

o Bilder på hur underhållet utförs. 

o Tillbakasättning av re-

servdelar. 

 

Saab skickar ut revisionspaket till sina 

kunder där det finns med highlights på 

vad som är nytt sedan förra versionen. 

I början av DM:erna finns ofta bland 

annat tabellerna Support equipment, 

Consumables, materials and expend-

ables och Spares. Dessa är alla 

refererade från texten i DM till 

respektive tabell. Detta skiljer sig emot 

tabellen References, där länkar i 

dokumentet finns bredvid texten. 

Dessa länkar är inte länkade upp till 

tabellen, utan direktlänkade till någon 

annan DM, se Error! Not a valid 

bookmark self-reference.. 

Illustrationerna i dagens DM:er är placerade längst ner i DM:en, se Error! 

Not a valid bookmark self-reference.. 

Efter intervju med en AMP-kunnig framkom det att AMP:arna i nuläget hade 

några problem. Dessa presenteras nedan: 

Tabellen Spares i DM refererar 

endast till Illustrated Parts Data 

(IPD), utan att det finns någon 

direktlänk till reservdelen i 

IPD:n, se Figur 5.36. Det kan på 

så sätt vara väldigt svårt att veta 

exakt vilken reservdel som ska 

sättas dit vid underhållet. Dessa 

länkar håller på och skapas av Saabs anställda, så att det framöver ska vara 

länkar mellan DM och IPD. 

I reservdelslistan står enbart de reservdelar som byts vid varje underhåll. Det 

är alltså väldigt svårt att veta när de andra delarna som finns med i DM ska 

bytas. Vissa reservdelar byts varje gång ett underhåll sker, men så är inte 

fallet för alla reservdelar. Kundens tekniker får helt enkelt hålla koll på när 

delarna börja se dåliga ut. 

Figur 5.36 Exempel på hur tabellen Spares i DM kan se ut 

Figur 5.35 Exempel på länkar i DM:er och mellan 

DM:er (Illustrationerna © SAAB AB) 
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5.5.1 Interaktiv Elektronisk Teknisk Publikation 

Saab har fått i uppdrag av FMV att göra en interaktiv publikationsmjukvara 

som ska komplettera de nuvarande underhållsföreskrifterna. I denna mjukvara 

ska det gå att klicka sig fram mellan olika DM på ett interaktivt sätt. 

Den mjukvara som, för närvarande, ska användas för att leverera 

publikationspaketet som en Interaktiv Elektronisk Teknisk Publikation (IETP) 

är SDL LiveContent. SDL LiveContent är en XML-databas som håller 

informationen i XML-form tills det att den hämtas för presentation till 

användaren. När den hämtas så kan informationen formateras, filtreras och 

levereras efter användarens önskemål. Detta gör att användaren alltid kommer 

få relevant information om den uppgift som önskas utföras. Det är alltså kort 

väg mellan förfrågan efter vad som önskas, till att den tekniska publikationen 

levereras automatiskt till användaren. (SDL plc., 2011) 
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6 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion utifrån problemformuleringen (Kapitel 

2.1), teorin (Kapitel 4) och resultatet (Kapitel 5). Även slutsatser skrivs 

utifrån det som kommit fram från diskussionen och resten av rapporten. 

För Saab är det ett faktum att de ska använda sig av MBD-modellen. Detta 

kommer leda till stora förändringar hos hela företaget. De hoppas kunna göra 

en ekonomisk vinst på dessa stora arbetssättsförändringar och baserat på att 

de gjort en ekonomisk vinst på artiklar som Boeing har beställt, så kommer de 

troligen att göra det på arbetet med Gripen NG med.  

Strukturen för detta kapitel är att först diskutera fördelar och nackdelar med 

tillvägagångsättet att skriva denna rapport. Efter det sker en diskussion, där 

exempel på förändringar i kommunikationsflödet och hur framtida 

presentationsmodeller ser ut kommer tas upp. Kapitlet avslutas med att 

diskutera generaliserbarhet av MBD-modellen, ge förslag på fortsatt arbete 

samt framtida presentationsmöjligheter. 

6.1 Metodkritik 

Resultatet skickades ut till de intervjuade personerna för granskning och i den 

feedbacken, som kom i retur, var det enbart några detaljer som behövde rättas 

till. De intervjuade personerna är experter inom sina områden och ansågs vara 

pålitliga för en validering av arbetet. 

De intervjuade personerna har överlag varit positiva till MBD, även 

illustratören, som vet om att dennes jobb inte kommer bli sig likt framöver. 

Det skulle varit intressant att intervjuat personer som är emot MBD. 

6.2 Förändringar i kommunikationsflödet 

Det är ett väldigt stort steg för Saab att lämna de etablerade arbetssätten och 

det kommer ta en stund att anpassa tillverkningsprocessen till de nya.  

Kommunikationsflödet kommer troligen att förändras på Saab för att 

effektivisera tillverkningsprocessen, men det är svårt att sia om framtiden för 

de anställda på Saab. Saab vill tjäna pengar och om det finns möjlighet att 

skära ner på någon eller några tjänster, när det samtidigt inte gör någon 

försämring på produkten, kanske inte längre dessa tjänster behöver finnas 

kvar. 

Under detta examensarbete har det framkommit att den tjänst eller intressent 

som kommer få störst förändring i sitt arbete är illustratörerna. 

I Figur 6.1 ses en skiss, med antagande på att illustratörerna inte längre utför 

sitt arbete. Skissen visar på hur kommunikationsflödet mellan de berörda 

parterna kan komma att se ut i framtiden. I jämförelse med Figur 5.1, ses att 

illustratörens roll har tagits bort. Istället har underhållsberedaren, MGA och 
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skribenten automatiskt fått större ansvar, genom att de direkt kan redigera 

slutpublikationerna. Kanske kan det vara lättare för en skribent att agera 

rollen som en illustratör har i dagsläget, då de själva har tillgång till modellen 

och vet hur de vill att den ska se ut. 

Konstruktör

Underhållsberedare

Muntlig

Kommunikation

Muntlig

Kommunikation

Skribent

Muntlig

Kommunikation

Publikationer

Muntlig

Kommunikation

Materielgrupps-

ansvarig, MGA

Kund

Deep Server & 

Deep Exploration

Catia V5,

Databas

 

Figur 6.1 Eventuell framtida modell av kommunikationsflödet 

 

Underhållsberedaren och MGA kommer kunna lägga en grund till de tekniska 

publikationerna, som sedan skribenten kan förvalta genom att förbättra och 

förfina så att de blir standardiserade och läsbara för kunden. 

Kanske är det så att skribenterna skulle kunna ta ett större lass och ta en del 

av illustratörernas uppgifter. Speciellt när de kommer ha direkt tillgång till 

3D-modellen. Det skulle kunna vara så att även underhållsberedaren och 

MGA får ett lite större ansvar, då de direkt kan lägga in alla underhållsstegen 
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i Right Hemispheres produkter. Det som kommer behövas är ett närmare 

samarbete mellan underhållsberedaren, MGA och skribenten. 

6.2.1 Illustratörers roll 

Enligt MBD-förespråkaren så ska troligen allt som en illustratör gör, kunna 

utföras i den virtuella världen. För att gå djupare i frågan om illustratörerna 

fortfarande kommer behövas, krävs en genomgång av varje illustrationstyp 

(Kapitel 5.1.6). Detta för att sedan kunna se vilka illustrationstyper som inte 

längre behövs och vilka som skulle kunna utföras utifrån ett MBD-underlag. 

Därefter ska det kunna gå att sätta krav på eventuella nya attribut i MBD-

modellen. 

Om illustratörerna fortfarande skulle ha kvar sitt jobb så finns det en 

möjlighet att de skulle agera mer som fotografer än som illustratörer. 

Fotografer i den bemärkelsen att de väljer vyer och sorterar bort onödig 

information från 3D-modellen. 

Det är ju inte heller säkert att skribenterna kommer få tillräcklig kompetens 

för att kunna utföra illustratörernas jobb. Dessutom så kanske inte de vill eller 

har tid att utföra bildredigeringsbitarna. Om detta är fallet så är det inte helt 

fel att ha illustratörer som tar fram de vyer som behövs från det 

modellbaserade konstruktionsunderlaget. 
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6.3 Exempel på framtida presentationsexempel av AMP:ar 

För att visa hur olika sorters presentationer av underhållsföreskrifter kan ske, 

har det här examensarbetet mynnat ut i tre nya konkreta exempel på hur de 

kan se ut. Dessutom så tas exemplet hur nuvarande 

underhållsföreskrifter ser ut idag med. Alla dessa exempel 

kommer i underrubriker till detta 

delkapitel. 

Ett exempel som inte tagits med i 

jämförelsen är om enbart text skulle 

användas och inga bilder skulle finnas. 

Detta exempel skulle inte vara ett steg 

framåt i utvecklingen, utan ett steg 

bakåt, så exemplet har bara tagits med i 

tanken. 

Figurerna, som ska illustrera de olika 

exemplen, är till för att ge en inblick i 

hur skillnaderna är mellan dem. I de tre 

nya exemplen är det svårt att illustrera 

hur DM:erna ska se ut, eftersom att de 

kommer vara interaktiva. De är illu-

strerade så att varje steg står efter 

varandra i DM:en för att göra det 

förståeligt hur stegen går till. 

6.3.1 Som det ser ut idag 

Dagens PDF:er behålls och inga 

förändringar syns hos kunderna. 

Förhoppningsvis kan tillverkningen av 

DM:erna bli mer automatiserad i och 

med att den mesta informationen som 

ska in i en DM finns i 3D-modellen 

och är med under hela tillverknings-

processen. 

En DM kan vara strukturerad enligt 

Figur 6.2, men ytterligare rubriker kan 

sättas dit samt tas bort, vilket togs upp 

i Resultatkapitlet. 

Illustrationerna finns längst ner i 

DM:en och i en kombination med 

underhållstexten och figurtexten till 

illustrationerna, ska det gå att förstå 

hur underhållet ska gå till.  
Figur 6.2 Exempel-DM på hur 

det ser ut idag (Illustrationer-

na © SAAB AB) 
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6.3.2 Som det ser ut idag + 3D-modeller 

Dagens PDF:er behålls, men med skillnaden att de 

innehåller roterbara, zoomningsbara och 

informationsburna 3D-modeller med 

valda vyer i PDF:erna, se Figur 6.3. 

Dessutom så visas automatiskt de vyer 

som användaren särskilt vill framhäva, 

när de pappersbaserade DM:erna skrivs 

ut. 

3D-modellerna ska kunna gå att montera 

isär och det ska tydligt framgå i vilken 

ordning samt hur montering av delarna 

ska gå till. Det ska även vara lika enkelt 

att montera ihop dem igen efter 

föreslaget monteringssätt. 

I och med att 3D-modeller kommer att 

användas i dokumenten, behövs inte de 

gamla illustrationerna för de kommer 

kunna ersättas med dessa modeller. 

Denna ersättning kan göras genom att 

trycka på en ”illustrations”-knapp och 

då skalas bland annat färger bort och 

illustrationen träder fram. Fördelen 

med denna typ av illustration är att den 

är roterbar, zoomningsbar och att det 

går att få ut teknikinformation direkt 

från illustrationen.  

Figur 6.3 Exempel-DM med text + 3D 

(3D-bilderna © Adobe Systems Incorporated) 
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6.3.3 3D-modeller som det mest centrala + textbaserade hjälpinstruktioner 

Hela strukturen på hur allt ser ut görs om och 3D-

modellen sätts i centrum, se Figur 6.4. Från 3D-

modellen ska det gå att kunna navigera 

till de olika delar som ska underhållas. 

Detta sker genom rotering och zoomning 

av modellen. Det ska även kunna gå att 

skala bort saker som kan tyckas vara 

onödiga för denna arbetssituation. 

När användaren letat rätt på en del i 3D-

modellen som är intressant, så är det 

bara att trycka på delen och så kommer 

den textbaserade informationen, som 

förut stått i PDF:erna, upp om hur delen 

ska bytas eller underhållas. Den 

informationen kan kompletteras av 

rörliga animationer i 3D-modellen, där 

det ska kunna gå att montera isär 

delarna. Det ska även tydligt framgå i 

vilken ordning, samt hur användaren 

ska kunna montera isär dem. Efter 

isärmontering så ska det ska vara lika 

enkelt att montera ihop delarna igen 

efter föreslaget monteringssätt. 

Den utskrivna versionen av detta 

exempel ska vara minst lika tydlig som 

förra exemplet och troligen ha en 

liknande struktur som den förra. 

  

Figur 6.4 Exempel-DM med 3D + text 

(3D-bilderna © Adobe Systems Incorporated) 
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6.3.4 Enbart 3D-modeller 

Hela strukturen på hur allt ser ut 

görs om och sätter 3D-modellen i 

centrum, se Figur 6.5. Från 3D-

modellen ska det gå att kunna 

navigera till olika delar som ska 

underhållas. Detta sker genom 

rotering och zoomning av 

modellen. Det ska även kunna gå 

att skala bort saker som kan 

tyckas vara onödiga för den 

rådande arbetssituation. 

När användaren letat rätt på en del 

i 3D-modellen som är intressant, 

så är det bara att trycka på delen. 

Sedan visas rörliga animationer 

hur användaren ska kunna mon-

tera isär delarna och det ska tyd-

ligt framgå i vilken ordning samt 

hur isärmontering ska gå till. Det 

ska även vara lika enkelt att 

montera ihop dem igen efter 

föreslaget monteringssätt. 

Det kommer vara sparsamt med 

text, dessutom väl beskrivande 

animationer och bilder hur under-

hållet av den specifika delen ska 

gå till. En användare ska vara så 

utbildad att det inte ska gå att 

missuppfatta pilar som visar hur 

till exempel en skruv skruvas in. 

Om det till exempel står att 

skruven ska dras åt med 17Nm 

(Newtonmeter), ska bilderna vara 

så talande att inte användarna kan 

missuppfatta informationen. 

Användarna kommer behöva ut-

bildas för att kunna vara helt 

säkra på att göra rätt, men när de 

väl fått utbildningen, borde det 

inte vara svårt att förstå sig på de 

förklarande bilderna. 

En utskriven version av det här exemplet kommer bestå av bilder i sekvenser 

och dessa kommer att skapas automatiskt, givet en given monteringsordning. 

Figur 6.5 Exempel-DM med 3D 

(3D-bilderna © Adobe Systems 

Incorporated) 
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Det kommer likna en bruksanvisning från Ikea, som med lättförståeliga bilder 

och pilar, gör att användaren kommer kunna förstå hur underhåll av flygpla-

net går till. 

6.3.5 Jämförelse mellan exemplen 

De framtidspresentationer som nyss tagits upp döps till: 

 Nuläge är som det ser ut idag. 

 Idag + 3D är som det ser ut idag + 3D-modeller. 

 3D + Text är 3D-modeller i centrum och så finns textbaserade hjälpin-

struktioner. 

 Enbart 3D består i stort sett enbart av 3D-modeller. 

I Tabell 6.1 visas en jämförelse av de tre exemplens fördelar och nackdelar. 

 Idag + 3D 3D + Text Enbart 3D 

Fördelar Lätt att ta till sig för 

användarna 

Lätt att förstå när 

både text och bild 

underlättar förståel-

sen 

Lätt att förstå då bild 

underlättar förståel-

sen 

Nackdelar Sitter fortfarande 

fast i pappersträsket 

Mycket nytt att lära 

sig 

Mycket nytt att lära 

sig 

Tabell 6.1 Jämförelsetabell 

 

Överlag så är det alltid nya saker att lära sig. Bara det inte tar för lång tid så 

att det blir kostnadskrävande. 

I Tabell 6.2 kommer en Pugh-analys att ske (Otto & Wood, 2001). Den består 

av en undersökning av hur de tre nya exemplen står sig i jämförelse med hur 

publikationerna ser ut idag. 

Om det är troligt att skribenten eller teknikern kommer tycka att ett exempel 

är bättre än hur det ser ut idag så sätts ”1” i tabellen. Om det känns som lika 

bra som nuläget sätts ”0” i tabellen och om det känns sämre sätts ”-1” i 

tabellen. 

”S” i tabellen = Skribent som känner till de publikationer som finns idag. 

Skribenten har arbetat med dessa publikationer sedan de började med dem 

och är väl insatt i allt som har med dem att göra. 

”T” i tabellen = Tekniker som använder de publikationer som finns idag. 

Teknikern har arbetat med dessa publikationer sedan de började med dem och 
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är väl insatt i allt som har med dem att göra. Analysen utgår ifrån till exempel 

hur lätt det var att lära sig de gamla funktionerna jämfört med nya. 

Pugh-analys Nuläge Idag + 

3D 

3D + 

Text 

Enbart 

3D 

 S T S T S T S T 

Användbarhet Begriplig 0 0 0 1 1 1 1 1 

Navigerbar 0 0 0 1 1 1 1 1 

Inlärning 0 0 -1 0 0 1 1 1 

Attraktiv 0 0 1 1 1 1 1 1 

Underhållbarhet Analyserbar 0 0 0 1 1 1 1 1 

Testbar 0 0 0 0 1 1 1 1 

Stabil 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Modifierbar 0 0 1 1 1 1 1 1 

Funktionalitet Ändamål 0 0 1 1 1 1 1 1 

Noggrannhet 0 0 0 0 0 1 0 1 

Samverkan 0 0 0 0 1 1 1 1 

Säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillförlitlighet Återhämtning 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Feltolerans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antal fel 

(Mognad) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Effektivitet Tid 0 0 1 1 1 1 1 1 

Resurs 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Lönsamt 0 0 1 1 1 1 1 1 

Portabilitet Anpassning 0 0 0 0 1 1 1 1 

Ersättning 0 0 0 0 1 1 1 1 

Installerbar 0 0 0 0 1 1 1 1 

SUMMA: 0 0 1 6 10 12 11 12 

Tabell 6.2 Pugh-analys 

 

Som synes i Tabell 6.2 så förväntas de nya exemplen vara bättre än det gamla 

på nästan alla punkter. Om det i verkligheten är så återstår att se. En 

förändring kommer enligt denna pugh-analys i alla fall innebära något 

positivt, även om det även kan dra med sig negativa punkter. Det är naturligt 

för människan att titta på 3D-modeller och 2D-modeller har från början bara 

varit en kompromiss, då inte det gått att skapa tillräckligt bra 3D-modeller. 

På flera punkter i Pugh-analysen så delades det ut samma siffror, alltså enbart 

0, 1 eller -1, när egentligen ett exempel skulle kunna vara lite starkare än ett 

annat. Skulle en jämförelse ske där högre poäng fick delas till de starkare 

exemplen så skulle ändå Enbart 3D ta hem segern. 

Bara en liten förändring såsom i Idag + 3D, där en 3D-modell är integrerad i 

den tekniska publikationen, innebär en förbättring jämfört med nuläget, i alla 

fall för teknikerna. 
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6.4 Generaliserbarhet 

Kopplingen som är mellan mjukvarorna kan användas i andra företag som har 

ungefär samma behov som Saab. Även mjukvarorna skulle kunna användas 

av vilket företag som helst. Illustratörerna skulle bli påverkade oavsett om de 

jobbade på Saab eller något annat företag i samband med MBD-övergången. 

6.5 Förslag på fortsatt arbete 

Saab har redan nu planerat att lägga ner ett antal timmar på att utveckla 

underhållsföreskrifter.  En rekommendation är att de kan se till att det finns 

länkar från varje reservdel i underhållsföreskrifterna till IPD:n, så att det inte 

kan misstolkas vilka delar som kommer användas. 

En rekommendation är även att Saab börjar undersöka framtida presentat-

ionsmöjligheter. Under nästa delkapitel (Kapitel 6.6), undersöks några fram-

tida möjligheter att visualisera teknikinformation. Teknikerna är snart här och 

i vissa fall är de här för att stanna. 

6.6 Framtida presentationsmöjligheter 

En del skulle säga att nedanstående presentationsmöjligheter är rena rama 

science fiction. Efter en närmare kontroll på marknaden visade det sig att 

många av teknikerna är på väg att försöka etablera sig på marknaden och tek-

nikerna har i flera fall utvecklats så långt att det är dags att börja använda sig 

av dem i verkliga arbetslivet. 

Exempel på videosekvenser, där presentationsmöjligheterna demonstreras, 

finns sist i Kapitel 8.  

6.6.1 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) är 

när virtuella objekt är tillagda 

i en verklighetsomgivning. 

Till exempel kan användaren 

titta genom en touchplatta 

och där kunna se flygplanet 

och med hjälp av virtuella 

pilar och objekt kunna förstå 

hur underhåll skulle utföras, 

se Figur 6.6. AR skulle 

underlätta för användaren, 

som skulle kunna se vad som 

ska skruvas på innan och 

under tiden som underhållet 

sker.  

För några år sedan utfördes några experiment med AR på JAS 39 Gripen. Ex-

perimenten var till för att se och visa hur AR fungerar i verkligheten. Efter 

Window 

Figur 6.6 Exempel på AR © SAAB AB 
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dessa experiment så har ett företag som heter XMReality
1
 gjort fler experi-

ment, bland annat hos Försvarsmakten. 

Det går även att mixa verklighet med verklighet, då till exempel en instruktör 

skulle kunna vara på en helt annan plats och ändå kunna peka ut för använda-

ren hur underhållet ska gå till. 

6.6.1.1 Glasögon/linser 

I samband med att AR är välutvecklat så kommer det finnas en önskan att 

kunna använda AR i verkstaden utan att behöva gå runt med en touchplatta 

som kan gå sönder om användaren råkar tappa den. En touchplatta är inte 

heller så enkel att hålla i samtidigt som användaren vill ha händerna fria och 

när det ögonblicket sker så vill användaren troligen lägga ifrån sig touchplat-

tan. 

För att göra det hela ännu enklare så vore det perfekt om det går att ha på sig 

glasögon som visar hur underhållet för en viss del går till. Ännu bättre skulle 

det bli om det skulle gå att sätta in linser som gjorde samma sak. Fördelen 

med linser är att de inte är i vägen och att användaren inte tappar dem eller 

har sönder dem på samma sätt som glasögon. Detta är något som helt klart 

skulle kunna användas i verkstaden när det är välutvecklat.
2
 

6.6.2 Elektroniskt papper 

Elektroniskt papper är papper som innehåller digitalt material, vilket betyder 

att det till exempel går att se rörliga bilder och vara direkt uppkopplad mot 

internet. I verkstaden skulle detta innebära att användaren, istället för att 

skriva ut papper från datorn, redan har pappret i handen med den information 

som behövs. En 3D-modell skulle enkelt kunna visualiseras och det skulle bli 

som att sitta vid datorn, med enda skillnaden att papprets fysiska egenskaper 

ungefär uppför sig som ett vanligt papper. 

Skulle kunna användas i verkstaden, på kontoret och på presentationer. 

Egentligen skulle det kunna gå att använda det lite överallt. 

6.6.3 Digitala bord 

Ett digitalt arbetsbord är ett bord där bordsskivan är en stor pekskärm. Med 

hjälp av gester går det att få bordet att göra det som önskas. Genom att det är 

som ett bord så går det att använda bordsytan till att ställa saker på, men även 

använda den som en vanlig dator. Det hela blir överskådligt och det går att 

visualisera en 3D-modell, vilken går att snurra och använda precis som 

användaren själv känner.  Skulle såsom elektroniskt papper kunna användas i 

verkstaden, på kontoret och på presentationer eller lite överallt. 

                                                 
1
 http://xmreality.com – 2011-04-12 

2
 http://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/augmented-reality-in-a-contact-lens/0 - 2011-04-12 

http://xmreality.com/
http://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/augmented-reality-in-a-contact-lens/0
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6.6.4 Anoto 

Denna teknik är inte direkt en presentationsmöjlighet, utan mer ett sätt att 

samla information. Den består av en penna som känner av var den befinner 

sig på ett utskrivet papper. Om användaren använder sig av pennan, går det 

lätt att föra anteckningar på sitt papper, samtidigt som de sparas i en dator. 

Har ett formulär blivit utskrivet på papper, kan användaren fylla i formuläret 

med hjälp av den elektroniska pennan, som i sin tur automatiskt kan skicka 

det vidare till en databas eller vad som kan vara lämpligt. Denna 

informationslagringsmetod skulle kunna användas i verkstaden, på kontoret 

och på presentationer. Egentligen skulle det kunna gå att använda den lite 

överallt inom Saab. 

6.7 Framtida forskning 

Det är mycket som kan skrivas om arbetssättet MBD och dess influenser på 

olika företag. Bland annat skulle ett examensarbete kunna vara att göra en 

ekonomisk analys av den eventuella vinsten som Saab kan göra i MBD-

övergången. Det skulle även kunna gå att göra en konsekvensanalys, där det 

går att diskutera djupare vad konsekvenserna för de anställda blir när MBD 

börjar användas.  
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7 Slutsatser 
I början av den här rapporten togs två stycken problemformuleringar upp. I 

ljuset av resten av rapporten så ska dessa nu svaras på: 

(i) Vilka förändrade förutsättningar innebär MBD för presentation av 

underhållsföreskrifter? 

MBD gör det möjligt att tänka på ett helt nytt sätt. Genom att teknikinformat-

ionen lagras i 3D-modellen istället för på papper, skapas riktigt stora 

möjligheter att skapa underhållsföreskrifter. När informationen finns där i 

digital form, direkt i 3D-modellen, går det att forma underhållsföreskrifterna 

egentligen hur som helst. Det är bara fantasin som sätter stopp och det är just 

fantasin som är svårast i det här fallet, för det är oftast inte förrän det 

revolutionerande förslaget kommer, som det går att förstå hur mycket som 

egentligen går att göra. Det är lätt att låsa sig vid sådant som redan finns och 

då sätta gränser för ens fantasi. Det bästa är att försöka tänka utanför ens egna 

tankebanor. 

När all informationen finns i modellen, behövs inte lika mycket personal som 

redigerar bilder eller skriver text. Detta kommer troligen innebära en 

ekonomisk vinst. Dock så kan det vara en inlärningsfas innan användarna blir 

lika effektiva som med det gamla arbetssättet, samt så kanske inköp av nya 

system gör att den ekonomiska vinsten troligen inte kommer täcka utgifterna. 

Efter ett tags användning, kan troligen övergången till MBD ge en ekonomisk 

vinst, då användarna lärt sig hur produkten fungerar och på så sätt blivit 

effektivare att använda den än de nuvarande dokumenten. 

(ii) Hur kan MBD på bästa sätt utnyttjas för presentation av 

underhållsföreskrifter? 

Det gäller att se möjligheterna istället för att tro att det inte kommer att gå, för 

det mesta går att lösa. I underhållsföreskrifter kan MBD utnyttjas på bästa sätt 

genom att dokumentstrukturen görs om och ersätts av en 3D-modell där all 

information finns tillgänglig på ett användarvänligt sätt. För att sedan an-

vända denna 3D-modell på bästa sätt bör pappersdokument sluta användas 

och ersättas med andra presentationsmöjligheter såsom AR. Då kommer 3D-

modellen, som innehåller all teknikinformation, att finnas med från kon-

struktören i designfasen till kundens tekniker i eftermarknadsfasen. 
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Framtida presentationsmöjligheter: 

Samtliga videosekvenser nedan fungerade 2011-04-12 och är exempel på 

hur framtiden skulle kunna se ut. 

AR i framtiden: http://www.youtube.com/watch?v=WANpzCJHcvU  

Framtidens bilservice hos Volkswagen med AR: 

http://www.youtube.com/watch?v=i0SHraIHXAY  

Framtidens bilservice hos BMW med AR: 

http://www.youtube.com/watch?v=momFRUE1YiY –  

Hur AR kan användas i vardagen: 

http://www.youtube.com/watch?v=tb0pMeg1UN0 

Elektroniskt papper, framtidens tidning?: 

http://www.youtube.com/watch?v=oq_2LiTxhls 

Elektroniskt papper: 

http://www.youtube.com/watch?v=TmpHLBYwbSQ  
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Digitalt bord i vardagsrummet: 

http://www.youtube.com/watch?v=qpZadGFy4dM  

Digitalt bord: 

http://www.youtube.com/watch?v=Sm2e4aB7H1k  

Anoto som används i presentationssyfte: 

http://www.youtube.com/watch?v=YFHHoMDjszA 

Anoto, framtidens sätt att anteckna?: 

http://www.youtube.com/watch?v=_mleqqCS3k4 
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9 Bilaga 
I detta kapitel bifogas den inledande problemformuleringen som Saab hade 

till mig. 

9.1 Saabs problemformulering 

De direktiv Saab gav mig till en början var att undersöka punkterna nedan. De 

visade sig vara alldeles för breda och efter några avgränsningar blev det 

lättare att komma på egna problemformuleringar. 

 Genom detta examensarbete så ska informationen i MBD-modellerna 

analyseras och jämföras med det informationsbehov som finns för 

teknikinformationen. 

 Utvärdering av de verktyg som idag används av MBD-modeller och 

föreslå vilka som ska användas för att skapa illustrationer till teknikin-

formation. 

 Förslag på presentationsmetoder för de nya illustrationerna i teknikin-

formation. 

 Förslag på arbetsmetoder för att framställa de nya illustrationerna. 

 Gå igenom de olika momenten i informationsöverföring (från MBD-

modell till tekniska publikationer) och informationsmappningen 

(mellan den information som finns i MBD-modellen och den inform-

ation som behövs i teknikinformationen), både teoretiskt och prak-

tiskt. 
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