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Sammanfattning 

Inom militär flygindustri är produktdatahantering i produktlivscykeln och ut-
veckling av logistikstöd centrala områden för att hantera krav och kostnader. 
Senaste strategin för dessa utmaningar grundar sig i modellbaserat konstrukt-
ionsunderlag – model-based definition (MBD). I detta perspektiv står disciplinen 
teknikinformation inför förändringsarbetet att utnyttja möjligheterna med 
MBD. Förbättringar i presentationsmetod för illustrationer och effektivare ar-
betsmetoder för produktion förväntas.  

Detta förändringsarbete undersöktes genom en fallstudie av Saabs konceptut-
veckling för teknikinformation till stridsflygplanet Gripen NG. Studien fokuse-
rade på publikationstypen reservdelskatalog och användningen av den. Arbetet bi-
drar med en modell som beskriver fyra nivåer för design av informationssy-
stem, varav nivån presentation är i fokus. Därtill undersöks jämförbara arbetsme-
toder för hantering av MBD-data inom fallet. 

Studien fann att teknikinformationsavdelningen står inför en övergång från do-
kumentbaserad förvaltning till utveckling av informationssystem. Därefter dis-
kuteras tre förslag för nästa generations reservdelskatalog. Det mynnar ut i två 
slutsatser: dels att en bristfällig bild av reservdelskatalogens användning gör det 
svårt att bedöma nya presentationsmetoders lämplighet, och dels att förbätt-
ringarna gjorda i arbetsmetod och presentationsmetod vid MBD-införande på 
andra områden i produktlivscykeln inte är direkt överförbara på reservdelskata-
logen. Till följd av detta presenteras förslag på framtida forskning och arbete. 

 

  



 

   

Abstract 

Presentation of Illustrated Parts Catalog with Model-based Design Data 

In the military aerospace industry, product data management in the product life 
cycle, and development of logistics support are key areas that affect manage-
ment of requirements and costs. The most recent strategy for these challenges 
is model-based definition (MBD). The discipline of technical communication has 
yet to explore and exploit the potential of MBD. Expected benefits include bet-
ter ways of presenting illustrations and more efficient methodologies for pro-
duction. 

This problem was investigated through a case study of the concept develop-
ment of technical communication for Saab's fighter aircraft Gripen NG. The 
study focused on the illustrated parts catalog and its use. This work contributes 
with a model that describes four design levels for information systems, where 
presentation is the one in focus. In addition, comparable practices for manage-
ment of MBD data were investigated in the case. 

The study found that the technical communication department is facing a tran-
sition from document-based management to development of information sys-
tems. Furthermore, three proposals for the next generation of parts catalogs are 
discussed. Two conclusions were reached. First, a lack of knowledge regarding 
the use of the parts catalog makes it difficult to assess new ways of presenta-
tion. And second, the improvements made in methodology and presentation in 
other MBD applications of the product life cycle are not immediately transfera-
ble to the parts catalog. Hence, suggestions for future research and work are 
presented. 
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1 Inledning 

Ett flygplan ska inte trilla ner från himmelen, konsekvenserna vill man undvika till varje pris. Ett 
stridsflygplan skall hålla sig kvar i det blå, även fast stridsuppgifter är mycket krävande och hoten 
många. Kraven på ett sådant flygande system är oerhört höga. Då tar det också 30 år mellan gång-
erna som man i Sverige kan hämta andan inför ansträngningen att utveckla ett nytt konkurrenskraf-
tigt stridsflygplan. Under tiden mellan dessa högteknologiska krafttag hinner teknologi utvecklas 
snabbt. Snabbare än vad som tillåter sig införas i ett pågående projekt. När möjligheten att komma 
ikapp väl kommer blir språnget i utvecklingsmetoder, stödverktyg och teknik stort. Att ta del av nya 
landvinningar är nödvändigt för att kalkylerna skall hålla – och fortfarande får flygplanet inte trilla 
ner. 

1.1 Problemområdet teknikinformation 

Inom utveckling, produktion och drift av komplexa system och produkter är 
utmaningarna stora för att hantera krav och kostnader. De olika disciplinerna i 
produktlivscykeln utvecklar sina metoder för att möta utmaningarna. Drivande 
för ansträngningarna är nya kundkrav, konkurrens och teknikutveckling. 
(Prasad, 1996; Jones, 2006; Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009) 

Den militära flygindustrin är ett tydligt exempel på ett område som ständigt står 
inför dessa utmaningar. Produkterna är extremt komplexa system och används i 
miljöer som innebär mycket högra krav på säkerhet och tillförlitlighet (Candell, 
2009). Utmaningarna består under hela systemets livslängd. Integrering av pro-
duktdata över loppet av hela produktlivscykeln ger förutsättningar för kvalitet 
och effektivitet. Senaste strategin för dessa utmaningar är modellbaserat kon-
struktionsunderlag – model-based definition (MBD) (Alemanni, Destefanis, & 
Vezzetti, 2011). 

Som stöd för dessa komplexa system är teknikinformation en ingående del av 
logistikstödet i produktlivscykelns avslutande steg: underhåll och kundstöd. 
Framställningen av teknikinformation innefattar att tillvarata och anpassa kon-
struktions- och produktdata för användning i underhåll och utbildning. (Duffy, 
Smith, & Post, 1985; Jones, 2006) 

Militär flygindustri karaktäriseras av långa utvecklingstider. Hos en liten produ-
cent betyder detta långa intervall mellan nya produktmodeller. Det tvingar fram 
stora språng i utvecklingsmetodik de gånger chansen kommer. I detta perspek-
tiv står disciplinen teknikinformation, som del av underhåll och kundstöd, inför 
en övergång från dokumentbaserad hantering till kompletta informationssy-
stem. (Karim, 2008) 

1.2 Bakgrund och syfte 

Det examensarbete som presenteras i denna rapport har sin bakgrund i det för-
ändringsarbete teknikinformationsavdelningen på Saab har framför sig i sam-
band med utveckling av den nya versionen av stridsflygplanet Gripen vilket går 
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under namnet Gripen Next Generation (NG). Arbetshypotesen som startade 
denna studie var riktad till hela teknikinformationskonceptet och går att utläsa i 
titeln för uppdraget:  

» Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat 
konstruktionsunderlag  

Analysen som önskades rörde den påverkan och de möjligheter som modellba-
serat konstruktionsunderlag ger. Här nedbrutet i dessa aspekter: 

• effektivisera produktion av teknikinformation 
• jämföra informationsinnehållet i MBD-modellerna mot 

informationsbehovet 
• utvärdera verktyg för illustrationer 
• presentationsmetoder för nya illustrationer 
• arbetsmetoder för framställning av nya illustrationer 
• informationsöverföring. 

Tidigt avgränsades studien till att därmed behandla publikationstypen reservdels-
katalog. Syftet med denna studie är att: 

» Undersöka möjligheterna att ta fram förbättrade presentationsmetoder 
och effektivare arbetsmetoder för framtagningen av 
reservdelsinformation hämtad från modellbaserat 
konstruktionsunderlag. 

Detta genom att utforska vad som sker, både inom problemområdet och det 
för studien utvalda fallet, och därmed finna nya insikter och generera idéer och 
frågeställningar för framtida forskning.  

1.2.1 Metodutveckling inom konstruktion och produktion 

I sin bok om concurrent engineering (parallell utveckling) ger Prasad (1996) en bak-
grund baserad på sina arbetslivserfarenheter och sin forskning inom amerikansk 
elektronik-, fordons- och flygindustri. Framgång inom tillverkningsindustri vi-
lade fram till 1960-talet på skickligheten hos yrkesmännen i utveckling och pro-
duktion. Utveckling av produkterna skedde med stegvisa förbättringar baserad 
på föregående konstruktion med stöd av manuellt tillverkade prototyper och 
skisser. Få personer var inblandade i utvecklingen och de bestämde både pro-
duktens utformning och tillverkningsprocessen. Kvalitetsbegreppet innebar 
”överenstämmelse med specifikation” och övervakades med inspektioner. 
Dock låg bidraget till kvalitet till stor del fortfarande i hantverksskickligheten. 
Kunderna köpte det som erbjöds och detta på en lokal marknad.  

På 1960-talet utvecklades kundkraven och massproduktion blev den faktor som 
gav konkurrensfördel. Utvecklingen gick mot komplexare produkter samtidigt 
som produktionen mekaniserades och automatiserades. Detta krävde fler per-
soner i utvecklingsarbetet specialiserade mot utveckling, produktion, marknads-
föring och support. Efterhand sågs det nödvändigt att organisera de olika spe-
cialiseringarna i underavdelningar vilka blev mer och mer självständiga med 
egna mål och krav. Allt medan organisationsstrukturerna växte uppstod barriä-
rer mellan avdelningarna och produktiviteten sjönk. Tidigt 1980-tal präglades av 
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olika försök att motverka dessa effekter bland annat genom ökad kontroll av 
överlämningarna mellan avdelningarna och olika utvärderingsmetoder. Långa 
utvecklingstider, omständlig ändringshantering och kostsamma följder av sent 
upptäckta fel var tydliga problem. Kortsiktiga lösningar för att bryta trenden er-
sattes gradvis med idéer för att korta ned utvecklingstider och förbättra inform-
ationsflödet. Dessa ligger till grund för utvecklingsmetodiken concurrent enginee-
ring där flexibilitet och parallell utveckling ersätter kontroll och sekventiell ut-
veckling. (Prasad, 1996) 

Under 1990-talet hårdnar konkurrensen och marknaden globaliseras vilket for-
cerar ytterligare ansträngningar i utveckling av produkter och processer. Många 
specialiseringar av produktion flyttar ut till underleverantörer. Kunderna önskar 
den funktionalitet och kvalitet som var utmärkande för den hantverksmässiga 
tillverkningen, men fortfarande till den låga kostnad och tillförlitlighet som kom 
av den automatiserade massproduktionen. Viktigt för framgång är leverera nya 
produkter till marknaden snabbt – kort time-to-market. Produktutvecklare måste 
nu inte bara leverera det kunden önskar utan även förutspå vad kunden kom-
mer vilja ha längre fram. Utvecklingstakten är även teknikdriven särskilt då 
stödverktyg baserat på datorteknik rusar framåt i funktionalitet, beräknings-
kraft, infrastruktur och prisvärdhet. (Prasad, 1996; Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009; 
Sääksvuori & Immonen, 2008) 

Med 2000-talet tilltar utmaningen att parallellt med mer komplex produktut-
veckling bemästra de komplexa informationssystem (IS) och den avancerade in-
formationsteknologi (IT) som är kritisk för effektivitet och framgång (Prasad, 
1996). IT-projekt generellt, men även inom industrin, rapporteras dock ofta 
som misslyckade och dyra (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009). Till skillnad från 
1990-talets riktigt dåliga statistik för IT-projekt åstadkommer 2000-talet bättre 
siffror, men lämnar fortfarande stort utrymme för förbättringar. Här illustrerat 
med siffror från The Standish Groups (2001) årliga undersökning genomförd 
2000 som visar att IT-projekt i snitt är tidsöverskridande med 63 procent, 
konstandsöverskridande med 45 procent och levererar endast 67 procent av 
specificerad funktionalitet. De viktigaste faktorerna för lyckade projekt är enligt 
samma undersökning:  

1. ledningens stöd 
2. användardeltagande 
3. erfaren projektledare.  

Därefter listas faktorerna (4) tydliga affärsmål, (5) minimerad omfattning och 
(6) standardiserad infrastruktur för mjukvara. Längre ner på listan återfinns (7) 
strikta krav, (8) formell metodik och (9) tillförlitliga tidsestimat. Deltagare i 
denna undersökning saknar ett självklart sätt att göra prognoser för avkastning-
en på IT-investeringar och ser det problemet som viktigt att lösa. (The Standish 
Group, 2001) 

1.2.2 Utveckling inom teknikinformation 

Från att teknologisk utrustning brukades och sköttes av några få experter med 
lång erfarenhet av utrustningen är användningen nu spridd till nybörjare av alla 
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slag. En särskild grupp ”nybörjare” är experter med breda kunskaper inom om-
rådet där teknologin används men som återkommande står novis inför enskilda 
tillämpningar, till exempel att handha en specifik produktversion eller utföra en 
ovanlig reparation. Gamla tidens experter kunde inom sitt arbetslag hålla den 
mesta kunskapen om ett system i minnet. Fanns det kunskapsluckor som för-
svårade att dra egna slutsatser om användningen kunde dokumentation från in-
genjörerna som konstruerat utrustningen fungera som tillräcklig referens. I kon-
trast till den tidsåldern behöver nya tidens ”expert-noviser” istället anpassad in-
formation för att lösa sina uppgifter. (Duffy, Smith, & Post, 1985; Candell, 
2009) 

Detta tvingar fram anpassad teknikinformation med stegvisa beskrivningar 
skrivna av professionella skribenter som utrycker sig i klartext. De använder så-
ledes grundläggande kunskaper om retorik, vilken har förfinats genom århund-
randena. Likaså skapas anpassade illustrationer av illustratörer med grundläg-
gande konstnärliga kunskaper, den konstformen också förfinad genom århund-
randena. Teknisk utrustning i händerna på en mer oerfaren personal, särskilt 
inom det militära, kräver en än mer effektiv teknikinformation. Duffy m.fl. 
(1985) beskriver hur amerikanska försvarsdepartementet därför arbetar fram 
regler, riktlinjer och metoder för arbetsuppgiftsanalys och validerings- och veri-
fieringsrutiner. Allt i led med ständiga insatser för att förbättra användbarheten 
hos teknikinformationen – detta från 1950-talet och framåt. Ändå finns 
skräckexempel på tillkortakommanden att finna, lika väl som underkännanden 
uttalade av teknikinformationens användare. Inte mycket verkar ha förbättrats 
trots ansträngningarna. 

I sin rapport från 1985 står Duffy m.fl. inför uppgiften undersöka produktions-
processen för teknikinformation för att finna de faktorer som bidrar till svårig-
heterna med produktion av teknikinformation. Begränsningarna satta av tid och 
pengar förnekas inte och beskrivs av de rådande förutsättningarna vid denna 
tid: produktionen av teknikinformationen sätts i regel igång sent, då produkten 
snart skall levereras, och är notoriskt underfinansierad. Det är under inverkan 
av dessa begränsningar som publikationsprocessen utvärderas i detta exempel 
från 1985. 

Resultatet föreslår tre bidragande faktorer till svårigheterna: motarbetande spe-
cifikationer från beställande myndighet, skribenternas kvalifikationer och kvali-
tets- och valideringsprocessen. Specifikationen tenderar att vara den enda källan 
till designkunskap i produktionen. Den är därför inte tillräcklig som kvalitets-
säkring och saknar därtill förklarande motiv för de designstrategier som borde 
vägleda teknikinformatörer i sitt arbete. Förbättringar i teknikinformationen 
observerades bara de gånger omarbetning gjordes baserat på tester av använ-
darnas förmåga att använda teknikinformationen. Slutsatsen är att teknikinfor-
matörer inte kan följa specifikationen om de inte förstår att syftet med specifi-
kationen är att möta användarnas behov. Chefer och teknikinformatörer måste 
ha designkompetens för att tolka specifikationerna. Sammantaget föreslås att 
fokus måste skifta, från produktspecifikation, till mål för designprocessen. 
(Duffy, Smith, & Post, 1985) 
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1.3 Forskningsfrågor och avgränsning 

För att uppfylla syftet med studien är dessa forskningsfrågor formulerade: 

Forskningsfråga 1 – användning: 

» Vilka mål, uppgifter och arbetsmiljö har användarna av 
reservdelskatalogen? 

Forskningsfråga 2 – presentationsmetod: 

» Vilka presentationsmetoder är aktuella för reservdelskatalogen om 
man utgår från ett modellbaserat konstruktionsunderlag och vad för de 
med sig för konsekvenser? 

Forskningsfråga 3 – arbetsmetod: 

» Vilka förutsättningar finns för att överföra MBD-metodik från 
produktionsberedning till reservdelskatalogproduktion? 

Avgränsning 

Redan i syftet (kapitel 1.2) bestäms att detta arbete är inriktat mot reservdels-
katalogen och därmed avgränsat från de övriga publikationstyperna. Under in-
verkan av MBD finns alltså även andra informationstyper såsom underhållsfö-
reskrifter, fellokalisering, ledningsscheman och underhållsplaner. På sikt finns 
även beskrivande information, till exempel systembeskrivningar, i visionerna för 
vad MBD-data kan innehålla. Möjligheterna för presentationssätt med MBD-
indata är stora för reservdelskatalogen, men kanske ännu större för underhålls-
föreskrifter, vilket Ronestjärna (2011) undersöker i ett examensarbete parallellt 
till detta. Dessa stora möjligheter kan innebära att reservdelskatalogen blir un-
derordnad de arbetssätt och presentationsmetoder som blir tillgängliga i valet av 
stödverktyg för underhållsberedning och produktion av underhållsföreskrifter. 
För att detta arbete skall vara tydligt och i större mån generaliserbart är fortsatt 
fokus endast på reservdelskatalogen. 

Bacon & Fitzgeralds (2001) ramverk, presenterat i Figur 2-8 på sidan 23, hjälper 
att avgränsa detta arbete inom det stora området informationssystem. Vad gäl-
ler underkategorierna i människa och organisation, som till exempel styrning 
och ledning av IS/IT, affärsstrategier, IS-investeringar och utvärderingar, orga-
nisationsutveckling och förändringsledning, behandlas dessa inte någon större 
omfattning. Processutveckling, fortbildning och personalresurser kommenteras 
dock sporadiskt. Området drift och systemadministration lämnas helt åt sidan 
även om säkerhetsaspekten är en viktig fråga. I själva verket så viktig att den 
kan åsidosätta funktionalitet i ny teknikinformation (Candell, Karim, & 
Söderholm, 2009). Ren informations- och kommunikationsteknik lämnas också 
i princip orörd. 

Sammanfattningsvis gör avgränsningarna att fokus ligger på det centrala temat 
information för kunskapsintensivt arbete, kundnöjdhet och affärsresultat och det relate-
rade området utveckling, införskaffning och support av informationssystem (se kapitel 2.5 
Perspektiv på informationssystem). De underkategorier som märks mest här är män-
niska–datorgränssnitt, användning och metodik. 
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Syfte 

Frågeställning 
  Teori I 

Teori II Empiri 

Resultat 

 Slutsatser 

Figur 1-1 Arbetets struktur

1.4 Rapportens struktur 

 

Kapitel 1 Inledning 
presenterar bak-
grund och syfte för 
detta arbete. Fråge-
ställningarna presente-
ras i kapitel 1.3 Forsk-
ningsfrågor och avgränsning. 

Kapitel 2 Relaterat arbete 
innehåller teorimaterialet. 
Först beskrivs produktda-
tahantering inom industri 
och utveckling av under-
hållssystem. Sedan följer en 
redogörelse för området in-
formationssystem som efter-
hand smalnar av mot presentat-
ionsmetoder och användbarhet. 
Avslutningsvis presenteras en 
specifikation för teknikinformat-
ion. 

Kapitel 3 Fallstudiemetod presenterar 
metodval och studieprocess. 

 

Kapitel 5 Diskussion 
och slutsats inleder 

med en diskussion 
kring användning. Där-

efter diskuteras present-
ation genom att exemp-

lifiera med tre alternativ 
på reservdelskatalog för 

nästa generation av teknik-
information. Metodkritik 

följs sedan av förslag på 
framtida forskning och 

arbete. Slutligen knyter 
diskussionen an till studiens 

syfte och vilket mynnar ut i två 
slutsatser. 

Kapitel 4.4 presenterar kortfattat 
resultat ur fallbeskrivningen i 

relation till forskningsfrågorna. 

Kapitel 4 Fallbeskrivning. I detta 
kapitel presenteras empirisk data. 

Först en presentation av Saab och 
JAS 39 Gripen och den befintliga 

reservdelskatalogen. Därefter beskrivs utvecklings-
arbetet för Gripen Next Generation. Sist pres-
enteras konceptunderlag för nästa generations 
teknikinformation.  

 
Rapporten avslutas med Referenser och Bilagor. Figur 1-1 visar arbetets struktur och nedan i Figur 1-2 
visas rapportens kapitelindelning.  

 
Figur 1-2 Kapitel i rapporten  

1. Inledning 
• Bakgrund och syfte 
• Forskningsfrågor och 
avgränsning 

2. Relaterat arbete 
 

3. Fallstudiemetod 
 

4. Fallbeskrivning 
• Sammanfattande 
resultat 

5. Diskussion och 
slutsats 
• Metodkritik 
• Slutsats 
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2 Relaterat arbete 

De fyra första delarna av detta kapitel beskriver produktdatahantering inom industri och ut-
veckling av underhållssystem. Denna miljö är omgivningen för det problem detta arbete syftar 
till att belysa. 

2.1 Product Lifecycle Management 

Product lifecycle management1 (PLM) är begreppet för hantering av en produkt 
genom hela livscykeln: utveckling, konstruktion, tillverkning, eftermarknad och 
avveckling. Centralt inom PLM är skapandet och hanteringen av produktdata 
och därmed även de verktyg och stödsystem som möjliggör och underlättar 
detta. För dagens industri är PLM ett avgörande verktyg för att klara global 
konkurrens, kortare time-to-market och ständigt ökande kundkrav. PLM kan ses 
som ett verktyg för samarbete mellan de många specialisterna i produktlivscy-
kelns olika funktioner. (Sääksvuori & Immonen, 2008) 

Produktutveckling med stöd av IT uppstod under 1980-talet med de första sy-
stemen för tvådimensionell (2D) datorstödd konstruktion – computer-aided design 
(CAD). Dessa system ersatte inget mer än funktionaliteten hos ritbordet och 
lämnade likaså konstruktionsmetodiken oförändrad. Utvecklingen av konstrukt-
ionsmetodik tilltog först i samband med möjligheterna till tredimensionell (3D) 
CAD. Dessa 3D-modeller innehåller betydligt mer information än de konvent-
ionella 2D-ritningarna och medför många möjligheter för simulering och till-
verkning. I ett vanligt flöde används CAD-data i efterföljande system för dator-
stödd tillverkning, computer-aided manufacturing (CAM), som i sin tur ger instrukt-
ioner till datorstyrda verkstadsmaskiner, computer numerical control (CNC). (Meyer, 
Fuchs, & Thiel, 2009) 

Fler verktyg för datorstöd samlas under begreppet computer-integrated manufactu-
ring. Där ibland computer-aided engeneering (CAE), computer-aided process planning 
(CAPP) och computer-aided quality assurance (CAQ). Skrivsättet CAx är en term 
som samlar de datorbaserade utvecklingsverktygen. Sammanhanget presenteras 
i Figur 2-1. 

Under 1980-talet var det fortfarande vanligt att arkivera konstruktionsunderlag 
skapat i CAD i form av pappersritningar. I och med 3D-modellerna möjliggjor-
des att hantera all produktdata digitalt. Stödsystem för denna hantering av pro-
duktdata – product data management (PDM) – utvecklades under 1990-talet och är 
sedan dess under ständig utveckling och en integrerad del av PLM. Kärnan i 
PDM är produktstrukturen och versionshanteringen och ligger till grund för in-

                                                      
1 Termen produktlivscykel (Product life cycle management, PLCM) används även 
inom området marknadsföring, men då innefattar begreppet istället en produkts 
stadier på marknaden under tiden för försäljning. 
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tegration av dataflödet mellan bland annat affärssystem, CAD-system, utveckl-
ingssamarbete, kvalitet, produktion och eftermarknad. Hantering av produkt-
data är den avgörande tekniken för produktutveckling enligt concurrent engineering. 
(Huang, Lin, & Xu, 2004; Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009)  

Omfattningen av begreppet PLM har vuxit från att innefatta lagring, förädling 
och delning av produktinformation till att omfatta djupare nivåer av produkt-
livscykeln. Det innefattar specifikationer för testning, resultat från konstrukt-
ionsanalys, miljöinformation, kvalitetsstandarder, konstruktionskrav, ändrings-
hantering, tillverkningsprocedurer, prestandainformation, kommunikation med 
underleverantörer och så vidare. Ett bra PLM-koncept är aldrig statiskt, utan 
utvecklas i takt med affärsmål och marknadens krav. (Sääksvuori & Immonen, 
2008) 

 
Figur 2-1 Produktlivscykel 

2.2 Model-based Definition (MBD) 

Model-based definition (MBD2) är en möjlig tillämpning av digital produktdefi-
nition3. Centralt för MBD är användandet av 3D-modeller skapade i CAD-
verktyg (Figur 2-2) för att bära den produktdata som behövs för att alla funkt-
ioner i produktlivscykeln skall kunna bidra med sin del (Versprille, 2008). Detta 
angreppsätt på produktdefinition representerar en trend inom CAD som lovar 
kortare tid från produktidé till levererbar produkt och högre produktkvalitet. 
(Quintana, Rivest, Pellerin, Venne, & Kheddouci, 2010). Alemanni m.fl. (2011) 

                                                      
2 Förkortningen MBD presenteras i detta sammanhang som model-based definition, 
på svenska ungefär modellbaserad definition, vilket syftar på definition av produkten. I 
titeln till detta arbete används termen modellbaserat konstruktionsunderlag vilket på 
engelska snarare motsvaras av model-based design data. I andra liknande sammanhang 
presenteras förkortningen MBD som model-based design, vilket mer beskriver de-
signprocessen och metodiken skapad till följd av modellbaserad produktdefinit-
ion. Hursomhelst är skillnaderna inte avgörande för att, utan större missförstånd, 
kunna diskutera detta nya begrepp oavsett vilken mening man lägger i termen 
MBD. 
3 digital product definition 
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beskriver MBD som en ny strategi för PLM där data inte längre är spridd i olika 
format på olika lagringsplatser. Istället är data till största delen strukturerad inne 
i den struktur som modellerna skapade i CAD-verktygen erbjuder. Detta utökar 
funktionaliteten och effektiviteten som traditionell hantering av produktdata 
baserad på ett åtskilt PDM-system inte kunde uppbringa. 

 
Figur 2-2 Modell i 3D, i detta fall med kompletterande konstruktionsdata i form av dimensioner 
och toleranser. 

Modellen håller produktdefinitionen, till skillnad från konventionell metodik då 
2D-ritningar sammanförs med kompletterande produktdata i textform för att 
fungera som produktdefinition. 3D-modellering i CAD-verktyg har existerat 
även i den konventionella metodiken, men då huvudsakligen för hantering av 
geometridata. Som underlag för samarbete, arkivering och efterföljande an-
vändning distribueras geometridata ändå oftast som dokument i form av 2D 
pappersritningar, se Figur 2-3. (Quintana, Rivest, Pellerin, Venne, & 
Kheddouci, 2010) 
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till polygonytor genom tessellation. Med olika grad av polygonreducering kan 
datamängden för att beskriva geometrin optimeras med avseende på lämplig 
detaljnivå och vad en normal dator för kontorssysslor klarar av. 

Multipla vyer 

De system som stödjer modellbaserad produktdata har egenskaper som kan ge-
neraliseras med begrepp inom systemteknik och systemvetenskap. Det finns två 
grundläggande topologier som beskriver de inbördes förhållandena mellan ett 
systems ingående delar: hierarkisk respektive nätverksbaserad topologi, se Figur 2-4. 
Hierarkisk topologi är resultatet av en analys och stödjer vanligtvis planerade 
processer, som till exempel produktutveckling. System med nätverkstopologi är 
vanligtvis utformade för att hantera förändring. (Lawson, 2010) 

Utöver topologi kan system beskrivas olika beroende på perspektiv. Olika in-
tressenter kommer betrakta systemet på olika sätt. Multipla perspektiv och vyer 
är resultatet av olika intressenters vy på information i systemet. (Lawson, 2010) 
Bouikni m.fl. (2008) beskriver sitt tillvägagångssätt i en artikel om deras system 
för hantering av multipla vyer för parallell utveckling och PLM. De olika vyerna 
är anpassningar för att olika intressenter skall kunna utföra sina uppgifter, se 
Figur 2-5. Detta tillåter bättre anpassning av visuell kommunikation.  

 
Figur 2-5 Multipla vyer av produktdata (Bouikni, Rivest, & Desrochers, 2008) 

Vyerna kan genereras antingen som en anpassning av implicit information eller 
filtrering av explicit information, se Figur 2-6. (Bouikni, Rivest, & Desrochers, 
2008) 

 
Figur 2-6 Mekanismer för generering av vyer (Bouikni, Rivest, & Desrochers, 2008) 

2.3 Integrated Logistics Support 

Integrated logistics support (ILS) är en internationellt accepterad analysmetodik 
och förvaltningsprocess som idag används för i princip alla större anskaffnings-
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projekt, både militära och civila. Principerna för ILS ger grunden till att uppnå 
högsta förmåga till acceptabla ägandekostnader. Det är en balansgång mellan 
prestanda och underhållsmässighet hos ett system där utvecklingsresurser skall 
delas mellan systemdesign och infrastruktur för underhåll. ILS har visat sig vara 
det bästa sättet att uppnå denna balans enligt Jones (2006). 

De logistikinsatser som formar grunden för ILS är att definiera behov, identifi-
era begränsningar, fastställa slutmål, upprätta mätbara kriterier och slutligen ut-
värdera efter dessa. Av dessa kan nämnas brukarens grundläggande behov: re-
servdelar, verktyg, tekniskt kunnande och yrkeskollegor. Dessa krav ställda av 
brukaren består oförändrade men komplexiteten hos verktygen är det som på-
kallar den framförhållning som just ILS-arbete åstadkommer. (Jones, 2006) 

Logistikkompetens står för insatserna inom dessa områden: 

• underhållsplanering 
• reservdelsförsörjning 
• underhållsutrustning och verktyg 
• kompetenser och personalresurser 
• utbildning och utbildningsmateriel 
• teknisk data och publikationer 
• IT-stöd 
• lagerhantering och transport 
• anläggningar. 

Logistikstödet står för den största kostnaden under ett systems tid i drift. Av 
den anledningen integreras logistikkompetens i produktlivscykels alla utveckl-
ingsfaser för att kontrollera dessa kostnader. Det vill säga under produktens 
koncept- och utvecklingsfas, förberedelserna för den färdiga produktens drift-
sättande och slutligen under själva driften. Tillsammans med ingenjörer från öv-
riga funktioner i systemutvecklingen har ILS-organisationen inflytande på de-
signbeslut genom hela processen. Därav förledet ”integrated” i termen ILS. 
(Jones, 2006) 

Som en del av ILS genomförs en analys (Logistic Support Analysis, LSA) under 
utvecklingsfasen av produkten. Analysen definierar stödverksamheter, under-
hållsåtgärder, underhållsutrustning, utbildningsbehov och behovet av teknikin-
formation. Analysresultatet lagras i en databas (Logistic Support Analysis Re-
cords, LSAR) för att sedan kontinuerligt uppdateras under driftsfasen så att un-
derhållet kan förbättras. (Candell, 2009) 

En avgörande del för underhållsmässigheten är reservdelsförsörjningen. Särskilt 
utmanande är att bedöma behovet inför första driftsättningen av systemet. In-
venteringen görs i en förberedande materielanskaffning – initial provisioning. 
Detta är en av få ILS-discipliner som använder indata från samtliga av de övriga 
disciplinerna. Denna inventering är därför en av de avslutande utkomsterna av 
ILS-arbetet och resultatet är reservdelsdata. Är flödet väl planerat förbereds 
dessa reservdelsdata omgående för produktion av reservdelskatalog. (Jones, 
2006) 
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2.4 Flygunderhåll 

Underhåll görs med anledning av flygsäkerhet och att flygplanet skall vara till-
gänglig för användning i så stor utsträckning som möjligt. Flygunderhållet ut-
förs i förebyggande eller avhjälpande syfte. Det förebyggande underhållet är 
planerat och sker bland annat med hänsyn till komponenters livslängd och för-
väntat slitage. Det avhjälpande underhållet sker på förekommen anledning. Åt-
gärderna består i att utföra översyn, reparationer, inspektioner, byten och modi-
fikationer. 

Flygsäkerhet är ett begrepp som omfattar insatser för att minska sannolikhet-
en för haverier och därmed undvika personskador och materiella skador. För 
flygsäkerheten verkar dels internationella organisationer och nationella myndig-
heter, dels aktörer såsom tillverkare, operatörer och trafikledning, se Figur 2-7. 
Deras initiativ genomdrivs med regelverk och utbildningar.  

Att ett flygplan är luftvärdigt betecknar att tröskeln är passerad för de krav 
som luftfartsmyndigheter har satt för att styra flygsäkerheten. Luftvärdigt – får 
flyga. Ej luftvärdigt – flygförbud. Med bakgrund av att olyckor inom luftfart 
ofta är förödande kännetecknas flygsäkerhetsarbete av detaljerade och omfat-
tande krav.  

För att få flyga krävs flera olika tillstånd från en luftfartsmyndighet. Regelverk 
finns på internationell nivå som sedan tillämpas och utövas av olika nationella 
myndigheter. Några i sammanhanget stora myndigheter är den europeiska flyg-
säkerhetsmyndigheten European Aviation Safety Agency (EASA) och den ame-
rikanska luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA). Myn-
digheterna utfärdar typcertifikat, certifierar utbildningsorganisationer och auk-
toriserar underhållsorganisationer. De utfärdar även underhållsintyg mot att de 
som ansöker om intyg lämnar in designdokument, redogör för kvalitetsarbete 
eller uppvisar utbildningsintyg. 

 
Figur 2-7 Aktörer i flygunderhåll 

Regler för militär luftfart (Sverige) 

I Sverige är det Militära flyginspektionen (FLYGI) som reglerar militär luftfart. 
De tillhör Försvarsmakten och utarbetar föreskrifter, utfärdar intyg och utövar 
tillsyn för främja flygsäkerheten. Arbetet sker i enlighet med internationellt flyg-
säkerhetsarbete och med hänsyn till nationella krav på civil luftfart. Regelverket 
heter Regler för militär luftfart (RML) och ställer krav på organisation, anlägg-
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ningar, personal, kompetens, utrustning, utbildning, underhållsdata, planering, 
dokumentation och kvalitetssäkring. 

Typcertifikat utfärdas till tillverkaren4 då den har visat att flygsäkerhets- och 
luftvärdighetsvillkoren är uppfyllda för flygplansmodellen ifråga. I underlaget 
för typcertifikatet skall en samling dokument finnas vilka går under namnet in-
struktioner för kontinuerlig luftvärdighet. Kopior av dessa skall kunna lämnas till till-
synsmyndigheten. I uppräkningen av det som inkluderas bland dessa dokument 
nämns illustrerad reservdelskatalog bland de underhållsmanualer och underhållsin-
struktioner som krävs för upprätthållandet av luftvärdigheten. Uppdatering och 
vidmakthållande av typcertifikatet kommuniceras till operatören med tvingande 
luftvärdighetsdirektiv (Airworthiness directives) och servicebulletiner (Service bulle-
tins). (FLYGI, 2007; European Aviation Safety Agency, 2010) 

Underhållsdata kommer operatörens underhållsorganisation tillhanda främst 
genom tekniska publikationer från flygplansleverantören. Det är med stöd av 
underhållsdata som underhållsorganisationen planerar och utför det underhåll 
som leverantören föreskriver. Operatören5 skall kunna visa för myndigheten att 
de har tillräckligt med underhållsdata för att kunna utföra det underhåll som 
krävs för att hålla flygplanet luftvärdigt. Därtill skall de dokumentera utfört un-
derhåll för spårbarhet – denna uppföljning går under namnet underhållsdoku-
mentation. (FLYGI, 2007; European Aviation Safety Agency, 2010) 

 

  

                                                      
4 kallat designorganisation i RML 
5 kallat verksamhetsutövare i RML 



 Relaterat arbete – 2.5 Perspektiv på informationssystem 

22  22 

Detta kapitel har hittills presenterat teori och relaterat arbete från industri och flygunderhåll. 
Kapitlet fortsätter nedan med en redogörelse för området informationssystem som efterhand 
smalnar av mot presentationsmetoder och användbarhet. 

2.5 Perspektiv på informationssystem 

I en ansträngning att beskriva vad området informationssystem handlar om presen-
terar Bacon & Fitzgerald (2001) en systematiskt framtagen begreppsram inne-
hållande informationssystemområdets kärna och dess relaterade områden. De 
riktar sig speciellt till chefer och studenter för att ge en enad och övergripande 
bild av informationssystem.  

De identifierar fem huvudområden varav ett utmärker sig och preciseras som 
det centrala, nämligen: 

» Information för kunskapsintensivt arbete, kundnöjdhet och 
affärsresultat. 

De övriga fyra områdena relaterar på varsitt sätt till huvudområdet. Huvudom-
rådet skall stärka människa och organisation. Kunskaperna i området informations- 
och kommunikationsteknik är det som automatiserar och ger hävstång för att 
uppnå målen för huvudområdet. Dessa kunskaper tillämpas med processer 
inom området utveckling, inköp och support av informationssystem. Produkten levere-
rad som resultat av de processerna förvaltas med kunskap inom drift och system-
administration för att tillhandahålla just information för kunskapsintensivt arbete, 
kundnöjdhet och affärsresultat. Hela begreppsramen och huvudområdenas in-
bördes förhållanden presenteras i Figur 2-8. Märk väl att de inbördes förhållan-
dena (illustrerat av pilarna) bara skall utläsas för rubrikerna. Det till skillnad från 
underkategorierna som i de flesta fall inte relaterar till varandra, åtminstone inte 
på det sätt pilarna föreslår.  
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Figur 2-8 Perspektiv på informationssystem (Bacon & Fitzgerald, 2001) 
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2.6 Designnivåer för informationssystem 
A designer knows he has achieved perfection not when there  

is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.  
—Antoine de Saint-Exupery  

För att i detta arbete beskriva presentationsmetoder stöds detta av en modell 
som delar upp informationssystem i olika abstraktionsnivåer och teman. Arvola 
& Johansson (2007) beskriver fem teman för design av interaktiva system: kon-
cept som beskriver vad produkten är, funktion – vad produkten gör, struktur – hur 
produkten är ordnad, handhavande – hur människa och produkt interagerar och 
perception – hur produkten presenteras.  

För att belysa skillnaderna och likheterna mellan informationssystem som är 
hyperlänkade och de som liknar applikationsprogramvara ligger också Garrets 
(2002) modell The Elements of User Experience till grund. En hyperlänkad inform-
ationsrymd går att beskriva som informationsorienterad i kontrast till ett ap-
plikationsprogramvara som kan beskrivas som uppgiftsorienterad. Eigner 
m.fl. (2010) använder benämningen passiva och aktiva kunskapssystem. Där ett 
passivt system beskrivs som tillgängliggörande av kunskap jämfört med ett ak-
tivt system som i tillägg även utför en informationsbearbetningsprocess som 
inte existerar i det passiva systemet. En ansats till att beskriva skillnaden illustre-
ras i Figur 2-9. 

 
Figur 2-9 Informationsorienterade kontra uppgiftsorienterade system 

För parvis jämförelse av dessa två orienteringar beskriver Garret de fem nivå-
erna: strategi – syfte och användarbehov, omfattning – funktion och innehåll, 
struktur – interaktionsdesign och informationsarkitektur, stomme – informations-, 
gränssnitts- och navigationsdesign och fasad – visuell design. Garretts modell är 
skapad som svar på begreppsförvirringen i förändringen från hyperlänkade till 
applikationsbaserade webbsystem. Bakgrunden till detta arbete grundar sig i en 
liknande förändring med risk för samma begreppsförvirring. Garret (2002) är 
tydlig med att hans modell inte tar hänsyn till varken tekniska eller redaktionella 
överväganden som uppkommer under utvecklingen. Den beskriver inte heller 
utvecklingsprocesser eller rolldefinitioner. 

Informationsorienterat 

Uppgiftsorienterat 
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Nedan följer de begrepp och den nivåindelning som återkommer i detta arbete. 
De presenteras i Tabell 1 jämte de nivåindelningar Garrett (2002) och Arvola & 
Johansson (2007) föreslår. 

Tabell 1 Designnivåer 

Detta arbete Garrett (2002) Arvola & Johansson (2007) 

Koncept 
Syfte 

Användarbehov 

Strategi 
Syfte 

Användarbehov 

Koncept 

Innehåll och funktion Omfattning Funktion 

 Informationsorienterad 
Innehåll 

Uppgiftsorienterad 
Funktion 

 

Struktur Struktur Struktur 

Informationsarkitektur Informations-
arkitektur 

Interaktions-
design 

 

Interaktionsdesign Handhavande 

Presentation Stomme  

Gränssnittsdesign 
Navigationsdesign 

Navigationsdesign Gränssnittsdesign 
 

Informationsdesign Informationsdesign Perception 

Visuell design Visuell design  

 

Uppdelningen ska inte ses som en beskrivning av strikt avgränsade discipliner, 
utan områdena överlappar varandra och flyter ibland samman. Få aspekter är 
oberoende av varandra och justeringar av en designaspekt ger påverkan i övriga 
designnivåer. (Garrett, 2002; Arvola & Johansson, 2007) 

2.6.1 Designnivå 1: Koncept 

I detta arbete beskrivs konceptet för ett informationssystem av syfte och använd-
arbehov där syftet beskriver de förutsättningar och begränsningar som omgärdar 
användarbehoven.  

Syfte 

Syftet motiverar varför informationssystemet behövs överhuvudtaget, oavsett 
hur tydligt användarbehovet är. Avvägningen mellan affärsmål, teknisk nivå och 
kundens krav är en balansgång som utförs på denna nivå. Syftet kan vara vägle-
dande strategi för prioriteringar mellan kvalitet, kostnad och tidsåtgång. Dessa 
är prioriteringar både med avseende på effekten av informationssystemet och 
resurserna i utveckling och produktion. En viktig del att hantera i syftet är rela-
terat de förutsättningar som olika intressenter, utöver användarna, skapar kring 
ett informationssystem. Intressenter kan vara beställaren, underleverantörer, 
konkurrenter, myndigheter och resursansvariga för utveckling och produktion.  

Syftet tydliggörs och realiseras genom att sätta mål. Målen bör grundas i de stra-
tegiska avsikter som finns bakom införandet, utvecklingen eller vidmakthållan-
det av ett informationssystem (Garrett, 2002). Syftet sammanfattas som följer, 
vilket sedan återkommer i kapitel 2.6.5: 

» Syfte – mål för leverantör och kund 
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Användarbehov 

Att förstå vilka användarna är och vilka behov de har ligger till stor grund för 
alla designbeslut i utformningen av ett informationssystem. Om man ser till-
baka på faktorer bakom framgångsrika informationssystem, finner vi ofta ut-
vecklare som har skapat sig djupa insikter i hur människor arbetar och lär sig.  

För att bekräfta eller utmana antaganden om vilka användarna är finns metoden 
användar- och uppgiftsanalys. Analysen kan beskrivas i tre delar: (1) definiera 
användarnas arbetsuppgifter, verktyg och mentala modeller, (2) deras individu-
ella egenskaper, fysiska förutsättningar, kulturella bakgrund och motivation 
samt (3) olika stadier av erfarenhet i spannet från nybörjare till expert. Vid infö-
rande av nya system kommer användare med tidigare erfarenhet från sitt yrkes-
område överföra all erfarenhet om ”hur saker alltid har gjorts” till den nya mil-
jön och systemet. (Hackos & Redish, 1998)  

Metoder för att samla användarbehov dyker upp inom många av disciplinerna i 
och omkring användar- och uppgiftsanalys. Det breda begreppet användarupp-
levelse – User Experience (UX) – tangerar alla dessa discipliner, här illustrerat av 
Saffer (2008) i ett venndiagram i Figur 2-10. (Även Garrett (2002) samlar sin 
modell under detta begrepp då han använder titeln The Elements of User Experi-
ence.) Disciplinerna har olika härkomst och historia. Människa–datorinteraktion 
(human–computer-interaction, HCI) och human factors grundar sig i psykologi 
och kognitionsvetenskap, medan informationsarkitektur baseras på det systemve-
tenskapliga området. Interaktionsdesign fokuserar på designaspekter och tillämp-
ningar av vetenskapen. De klassiska ingenjörsgrenarna maskinteknik och elektro-
teknik tangerar industriell design som tillsammans med arkitektur sorterar in under 
begreppet user experience design i Saffers (2008) diagram. I venndiagrammets 
snittytor i Figur 2-10 anträffas disciplinerna: 

• informationsvisualisering  
(se 2.6.4 Designnivå 4: Presentation – Informationsdesign) 

• gränssnittsdesign  
(se 2.6.4 Designnivå 4: Presentation – Gränssnittsdesign) 

• navigation (se 2.6.4 Designnivå 4: Presentation – Navigationsdesign). 

Därtill även discipliner som inte behandlas i detta arbete: skyltning, reglage, in-
teraktiva miljöer, ubiquitous computing och usability engineering.  
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Figur 2-10 Överlappande discipliner inom User Experience (Saffer, 2008) 

I konstrast till syftet, som sammanfattades ”mål för leverantör och kund”, lyder 
här sammanfattningen av användarbehov som följer: 

» Användarbehov – mål för användaren 

2.6.2 Designnivå 2: Innehåll och funktion 

Designen av produkten – ett informationssystem – startar i att precisera vilket 
omfång av funktioner och innehåll som uppfyller användarbehovet och som 
går i linje med syftet. Kravhanteringen i samband med detta skall både gagna 
produkten och produktionsprocessen. (Garrett, 2002) Hur de olika intressen-
terna i processen samarbetar för att ta fram och prioritera krav kan stödjas av 
olika utvecklingsmetoder, till exempel vattenfallsmodellen eller någon av de 
agila utvecklingsmetoderna. 

Innehållet är typiskt en redaktionell fråga, och den enskilt största framgångs-
faktorn i ett informationsorienterat system. En uppgiftsorienterat system vilar 
på att innehållet har hög datakvalitet.  

Formulering inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Innehåll – informationsbehovet  

Funktioner, det vill säga inmatning som genom någon form av transformation 
ger tillbaka utdata, är grundläggande element i ett uppgiftsorienterat informat-
ionssystem. Olika sätt behandla och tillgängliggöra information.  

Formulering inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Funktion – lösa uppgifter 
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2.6.3 Designnivå 3: Struktur 

Informationsarkitektur  

Informationsarkitektur fokuserar på hur information ordnas för att underlätta 
åtkomst av innehållet på ett intuitivt sätt. Analys av ämnesområdet med målet 
att definiera termer och samband ger en terminologi (ordval) respektive taxo-
nomi (systemering, klassificering) att grunda arkitekturen på. Terminologin får 
större praktisk tillämpning om en synonymordlista kompletterar termerna 
(Garrett, 2002). Terminologin kan antingen göras enhetligare eller kompletteras 
av att upprätta numrerings- och namngivningskonventioner vilket fastslår en 
nomenklatur. 

Ett sätt att realisera en informationsarkitektur är att skapa ett märkspråk som 
strukturerar den informationsmängd som ska hanteras. XML (Extensible 
Markup Language) är en W3C-standard och universell de facto standard för 
uppmärkning av informationsmängder. Den definierar en generell syntax som 
används för att märka upp data med enkla läsbara märkord. Data i XML-
dokument representeras av textsträngar där datat omsluts av taggar (etiketter) 
med märkordet. Det bildar ett element enligt formen  
<märkord>data</märkord>. XML tillhandahåller ett standardformat för 
elektroniska dokument som är flexibelt nog till att anpassas för vitt skilda do-
mäner som webbsidor, datautbyte, vektorgrafik, genetik, fastighetsregister, tele-
fonsvararsystem och så vidare. Webbstandarden HTML6 (Hypertext Markup 
Language) är en välkänd XML-vokabulär. (Harold & Means, 2004) 

Uppmärkningen i ett XML-dokument beskriver även dokuments struktur. Den 
låter dig se vilka element som knutna till andra element i en hierarkisk struktur: 

<träd> 
   <gren> 
      <löv>data</löv> 
   </gren> 
</träd> 

I ett väl konstruerat XML-dokument beskriver märkorden även dokumentets 
semantik. Det vill säga den betydelse som data inom taggen har, till exempel 
<namn>Pelle</namn>. I väldesignade XML-tillämpningar säger uppmärkning-
en inget om hur dokumentet skall presenteras – det vill säga innehåll och form 
skils åt. XML är ett strukturellt och semantiskt märkspråk, inte ett märkspråk 
för hur data skall presenteras. (Harold & Means, 2004) 

I detta arbete används även termen informationsstruktur för att beskriva re-
sultatet av genomfört informationsarkitektursarbete. Formulering inför sam-
manfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Informationsarkitektur – struktur för intuitiv åtkomst 

                                                      
6 HTML är rättare sagt en vokabulär utökad från SGML-standarden, XHTML är 
däremot en utökning av XML. Skillnaden i teori och praktik för dessa utökningar 
och standarder emellan gör denna detalj obetydlig i sammanhanget informations-
arkitektur. 
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Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign har tydligast tillämpning i ett uppgiftsorienterat informat-
ionssystem, se Figur 2-11. Designarbetet innefattar att utveckla flöden som un-
derlättar användaren att utföra sin uppgift. Detta definierar sättet som använda-
ren interagerar med systemets funktionalitet. (Garrett, 2002)  

 
Figur 2-11 Interaktionsdesign – flöden genom funktionalitet 

Att Garrett sorterar interaktionsdesign under strukturnivån kan motiveras av att 
flödena bidrar till en strukturering av systemets funktionalitet. Att jämföra med 
det sätt informationsarkitektur strukturerar innehåll. Denna definition av inter-
aktionsdesign är väldigt snäv i jämförelse med till exempel Saffers (2008) venn-
diagram. Interaktionsdesign kan helt klart ses som ett vidare begrepp än endast 
flöden genom funktionalitet7. Närmare den allmänna meningen ligger Löwgren 
& Stoltermans (2004) definition där interaktionsdesign beskrivs som den ”pro-
cess […] för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna 
(strukturella, funktionella, etiska och estetiska) hos en digital artefakt […].”  

För detta arbete fungerar dock termen interaktionsdesign både i den vida och 
snäva betydelsen, men för att bättre passa in i modellen för designnivåer lyder 
formuleringen inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Interaktionsdesign – flöden genom funktionalitet 

Interaktionsdesign i avseendet fysisk interaktionsdesign sorterar i detta arbete i 
så fall under gränssnittsdesign. Exempel är utformning och funktion hos pek-
don, pekskärmar och fysiska knappar men även handtag, luckor, reglage och så 
vidare. 

                                                      
7 task flow design 
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2.6.4 Designnivå 4: Presentation 

Informationsdesign 

Informationsdesign fokuserar på presentation av information för att underlätta 
förståelse. Typiska exempel är visualiseringar som diagram, grafer och kartor 
och metoder från denna disciplin – informationsvisualisering – är särskilt kraft-
fulla för att möjliggöra förståelse vid presentation av mycket stora eller multi-
dimensionella datamängder. 

Utöver informationsvisualisering, som strävar efter hög datadensitet, kan man 
precisera en ytterligare aspekt av informationsdesign. Den gäller sättet att ordna 
och gruppera en, redan från början överskådlig, mängd element. Till exempel 
arrangera formulärfält för kontaktinformation på ett sätt som är intuitivt för 
användaren. Detta är detsamma som informationsarkitektur på mikronivå 
(Garrett, 2002).  

Valet av medietyp kan ge längre eller kortare väg till förståelse för olika använ-
dare. Text, illustrationer, fotografier, animationer, video har alla olika egenskap-
er. Funktionalitet ger ytterligare dimensioner, till exempel interaktiva tredimens-
ionella modeller. 

Formulering inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Informationsdesign – se för att förstå 

Gränssnittsdesign 

De element som understödjer interaktionen arbetas fram genom gränssnittsde-
sign – vad man behöver se, känna eller höra för att effektivt interagera med 
funktionaliteten. Grafiska användargränssnitt är den del av området användar-
gränssnitt som angår utformning och val av presentationsmetod. Element som 
knappar, checkboxar, menyer och ikoner är exempel på grafiska gränssnitts-
komponenter. Konventioner (se Figur 2-12) och metaforer är exempel på an-
greppsätt, i de fall det verkligen hjälper användaren. (Garrett, 2002) 

Utformningen av det grafiska användargränssnittet beror på vilket det fysiska 
användargränssnittet är. De fysiska delarna av gränssnittsdesign tar sig uttryck i 
val eller utveckling av in- och utmatningsenheter. Typiska exempel på inmat-
ningsenheter är tangentbord, pekdon och pekskärmar men även mikrofoner, 
videokameror och rörelsedetektering. Exempel på utmatningsenheter är bild-
skärmar, projektorer, skrivare och högtalare.  

Formulering inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Gränssnittsdesign – se för att agera, handgrepp för att interagera 

Här nämns gränssnitt för människa–datorinteraktion. Gränssnitt i meningen 
tekniska kommunikationsgränssnitt som anslutningsdon, nätverksstandarder 
och kommunikationsprotokoll är ett annat område. 

Navigationsdesign 

Navigationsdesign är en specialiserad form av gränssnittsdesign. De element 
som hjälper användaren att förflytta sig genom själva informationsarkitekturen 
faller in under begreppet navigationsdesign. Olika typer av navigationsdesign 

Figur 2-12 Exempel på olika 
konventioner 
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kompletterar varandra och möjliggör förflyttning i olika riktningar och avstånd 
genom informationsarkitekturen. Global navigation ger översikt över informat-
ionssystemets huvuddelar, lokal navigation ger tillgång till information direkt när-
liggande i strukturen, kompletterande navigation ger genvägar till relaterad inform-
ation tvärs över strukturen, vilket också kan dyka upp mitt i innehållet som kon-
textuell navigation. (Garrett, 2002) 

Formulering inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Navigationsdesign – se för att hitta 

Visuell design 

Den visuella designen är det som slår ögat först. Den för fram innehåll och 
funktion med hjälp av kunskap inom perception och estetik för att uppfylla de 
mål som alla underliggande designansträngningar strävar mot. 

Agrawala (2011) finner att gemensamt för de effektivaste exemplen på visuell 
kommunikation är att de är omsorgsfullt skapade av skickliga hantverkare och 
designers. Även fast arbetet utförs med datorverktyg är dessa ansträngningar 
tidskrävande. För att formulera designprinciper för automatiskt skapade visuali-
seringar är analys av de bästa handgjorda alstren ofta rätt väg. Fortsatt bidrar 
kunskap om perception och kognition till att finna goda designprinciper. Lägg 
där till användartester om nödvändigt. 

Kunskap om perception, det vill säga tolkningen av sinnesintryck, kan driva den 
visuella designen för att göra innehållet tillgängligt för användaren. Kvaliteten 
läslighet är ett sådant exempel och styrs av teckensnitt, teckengrad, ordmellan-
rum, radlängd, radavstånd, färgkontrast, skärpa och visningsmediets ytegen-
skaper. (Pettersson, 2003) 

Visuell design är huvudredskapet i kommunikationen av varumärkesidentitet 
och kan användas för att kommunicera värden som trovärdighet, auktoritet, 
lekfullhet etc. Konsekvens i uttrycken, både inom ett informationssystem och 
utåt mot angränsande system och andra mediekanaler, bör matcha. (Garrett, 
2002) 

Formulering inför sammanfattningen i kapitel 2.6.5: 

» Visuell design – tillgängliggöra, kommunicera, tillfredsställa 

2.6.5 Sammanfattning av designnivåer 

Koncept: 

» Syfte – mål för leverantör och kund 
» Användarbehov – mål för användaren 

Innehåll och funktion: 

» Innehåll – informationsbehovet  
» Funktion – lösa uppgifter 

Struktur: 

» Informationsarkitektur – struktur för intuitiv åtkomst 
» Interaktionsdesign – flöden genom funktionalitet 
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Presentation: 

» Informationsdesign – se för att förstå 
» Gränssnittsdesign – se för att agera, handgrepp för att interagera 

» Navigationsdesign – se för att hitta 
» Visuell design – tillgängliggöra, kommunicera, tillfredsställa 

_____ 

Vidare i detta arbete skall området teknikinformation behandlas. Två huvudsak-
liga problem angår detta område, även illustrerat i Figur 2-13:  

» Produktion av teknikinformation 
» Användning av teknikinformation 

 
Figur 2-13 Produktion och användning av teknikinformation 

Nedan följer därför en beskrivning av användbarhet. 

2.7 Användbarhet enligt ISO 9241-11 

Aspekten användning ser till att avsedd effekt uppnås hos mottagaren. An-
vändningen kan bedömas utifrån begreppet användbarhet som enligt standarden 
ISO 9241-11 Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) – Del 11: 
Riktlinjer för användbarhet definieras som: 

» Till vilken grad en produkt är ändamålsenlig, effektiv och 
tillfredsställande för en användare som vill uppnå ett specifikt mål i en 
given situation. 

Det är alltså tre mätpunkter som bedöms:  

• Ändamålsenligheten pekar på i vilken mån rätt sak uträttas – hur 
väl målet uppnås.  

• Effektiviteten ser till vilka resurser det kräver – tidsåtgång, 
koncentration, samarbete etc. 

• Tillfredställelsen är ett mer subjektivt mått och kan bland annat 
säga något om hur benägen användaren är att vilja använda 
produkten igen.  

Bedömningar av ovanstående punkter är endast giltiga i ett sammanhang be-
skrivet av dessa tre omständigheter:  

• Den uppgift användaren utför för att uppnå det specifika målet. 
• Situationen beskriver i vilken miljö och sammanhang som 

uppgiften utförs.  
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• Användarens egenskaper såsom utbildningsnivå, erfarenhet av 
produkten och eventuell funktionsnedsättning.  
 (ISO, 1998) 

 

Kapitlet avslutas nedan genom att knyta samman industri, flygunderhåll, informationssystem, 
presentationsmetod och användbarhet. Detta med ämnet teknikinformation och särskilt speci-
fikationen S1000D. 

2.8 Teknikinformation 

Teknikinformation är information som krävs för att utvinna nyttan av en pro-
dukt. Informationen sammanställs och skapas för att kommuniceras på ett sätt 
anpassat för mottagaren. Kommunikationen sker traditionellt med tekniska 
publikationer i pappersform som innehåller text och illustrationer. Andra sätt 
att kommunicera informationen är genom specifika stödsystem där vanliga ex-
empel är system för planering, inköp eller fellokalisering. 

I sammanhanget presenterat i kapitel 2.3 Integrated Logistics Support är teknikin-
formationen den enda dokumentation som slutbrukarna mottar. Därför är 
dessa publikationer ett av de viktigaste dokumenten som tillverkaren framstäl-
ler. Otillräcklig teknikinformation leder till betydande svårigheter att använda 
och underhålla produkten. Därmed blir produkten oduglig att utföra uppdrag 
med. Teknikinformation kan delas in i tre grupper: bruksanvisningar, under-
hållsföreskrifter och reservdelskataloger. (Jones, 2006) 

Användning i termer av användbarhet presenterades i avsnittet ovan. Produkt-
ionen å sin sida, alltså förädlingen av teknikinformationen för att passa motta-
garen, möter krav på kvalitet och effektivitet. Kvalitet i både meningen datakva-
litet och informationskvalitet. Datakvalitet, det vill säga att informationen är 
korrekt och inte ändras eller underlåter sig att uppdateras i flödet från källa till 
mottagare. Informationskvalitet gäller bland annat de krav som finns specifice-
rade i standarder som till exempel språk, terminologi, presentation av illustrat-
ioner, informationsstruktur och detaljnivå.  

Effektiviteten är betydande för att hålla kostnader nere, särskilt i produktionen 
av teknikinformation till komplexa system och produkter. Till stöd för effektiv 
hantering spelar stödsystem, processer och kontrollverktyg för ovan nämna 
kvalitetskrav stor roll. Stödsystem ger förutsättningar för hög korrekthet genom 
att automatisera de informationsflöden som inte kräver mänsklig inblandning 
för att förädla informationen. De ger även möjlighet till automatisk identifiering 
av information som faktiskt behöver mänsklig kontroll för att godkännas. Väl 
utarbetade processer hjälper att effektivisera de resurser som krävs för produkt-
ionen. Kontrollverktyg stödjer arbetet med kvalitet kopplat till överenskomna 
standarder.  

2.9 Specifikationen S1000D 

S1000D är en specifikation för utveckling och produktion av tekniska publikat-
ioner. Den är framarbetad på initiativ av AeroSpace and Defence Industries As-
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sociation of Europe (ASD) och är tillämpbar för både militära och civila luft-, 
land-, eller sjöfartyg, samt för utrustning och anläggningar. Underlaget för detta 
arbete är hämtat från utgåva 4.0.1 från 2009. (ASD, 2009) 

Syfte 

Specifikationen pekar på sin styrka att hålla nere kostnader genom att undvika 
dubbelarbete under informationsproduktionen och genom att vara en effektiv 
del i planering av kundstödet. Det möjliggör leverans av billigare publikationer. 
Specifikationen bidrar till enhetlighet i valet av standarder vilket kommer till 
nytta både för verksamheten i sig och vid utbyte av teknikinformation olika ak-
törer emellan. Ett tydligt exempel är standarden för språkanvändning, ASD 
Simplified Technical English, som minskar risk för feltolkningar och underlättar 
översättning. (ASD, 2009) 

Användarbehov 

Behovet av information uppkommer för olika användare i olika aktiviteter kring 
produkten. Det kan vara i avseendena användning, underhåll och utbildning. Si-
tuationerna kan vara av rutinmässig eller problemlösande karaktär. Användarna 
har olika mål, ansvarsområden och utbildningsnivå. Kravet är tillgänglig, otve-
tydig och korrekt information.  

Innehåll 

Informationsinnehållet för tekniska publikationer preciseras i S1000D av olika 
dedikerade informationsmängder som bestäms av tillämpningssättet. Dessa är 
bland annat: 

• beskrivningar (descriptive information) 
• instruktioner (procedural information) 
• fellokaliseringsinformation (fault isolation information) 
• underhållsplan (maintenance planning information) 
• bruksanvisningar (crew/operator information) 
• reservdelsinformation (IPD information) 
• ledningsscheman (wiring data). 

Med uppdelningen följer en samling anvisningar som stödjer illustratörer, tek-
niska skribenter och redaktörer i arbetet att skapa och förvalta informationen. 

Informationsarkitektur 

S1000D bidrar med en omfattande informationsstruktur som dels syftar till att 
underlätta produktionen av teknikinformation, dels till att understödja åtkoms-
ten av information för användaren.  

Färdiga strukturer med uppdelningar av en produkt i system och undersystem-
system finns i S1000D och bildar taxonomi för flera olika produktslag däribland 
flygplan, landfordon, sjöfartyg, krigsmateriel och generella produkter. Den 
numreringskonvention som används för dessa produktstukturer heter Standard 
Numbering System (SNS). 
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Den struktur och datahantering som stödjer produktionen kan utläsas i specifi-
kationens fullständiga titel: 

» S1000D – International specification for technical  
publications utilizing a common source database. 

Sista orden – ”utilizing a common source database” – fritt översatt till ”genom 
användandet av en gemensam databas för grundmaterialet” beskriver principen 
bakom informationshanteringen, se Figur 2-14 och Figur 2-16. All information 
samlas i samma databas, common source database (CSDB), för att sedan i publice-
ringssteget sammanställas för leverans anpassad för den kund och produktvers-
ion som publikationen gäller. Information lagras i databasen i form av datamo-
duler (DM). För att möjliggöra återanvändning representerar en datamodul den 
minsta självständiga enheten av nedbruten information.  

 
Figur 2-14 Tillämpningsområdet för S1000D (ASD, 2009) 

Numreringen av datamoduler följer en nomenklatur som avspeglar både pro-
dukt- och versionsstruktur, informationstyp och utbildningssteg, se Figur 2-15 

 

Figur 2-15 Nomenklatur för datamodulkod i S1000D 

Olika kombinationer av datamoduler samlas i publikationsmoduler (PM) där 
innehållet får sitt sammanhang, det vill säga vilket scenario och produktversion 
som stöds. Utöver datamodulerna tillfogas en inledande del med bland annat 
innehållsförteckning och referenser. Flera publikationsmoduler bildar ett publi-
kationspaket, som vanligtvis utgör en komplett uppsättning teknikinformation 
för en produktversion. 
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Figur 2-16 Publikationsflöde (Szymanowski, Candell, & Kairm, 2010) 

Datamodulerna finns i olika varianter som stödjer informationsinnehåll av de 
typer som beskrivs ovan under rubriken Innehåll. Strukturen bestämmer innehål-
let och djupet för att understödja skapandet, samanställningen och användning-
en av teknikinformationen. Innehållet är uppmärkt i en XML-struktur och drar 
nytta av XML-standarens generella och utbyggbara egenskaper. 

Varje tillverkare som använder S1000D väljer själv vad i specifikationen de har 
nytta av att införa. För varje XML-element upptaget i specifikationen är det an-
givet om elementet är obligatoriskt eller valfritt. De flesta kapitel i specifikat-
ionen avslutas med ett antal beslutspunkter gällande dessa val. De besluten be-
skriver hur tillverkaren implementerar specifikation och sammanställs i det som 
kallas business rules. Dokumentet business rules har samma struktur som 
S1000D-specifikationen och fungerar på ett sätt som en kondenserad version.  

Presentation 

Navigationen genom publikationen stöds av innehållsförteckningar och korsre-
ferenslistor som ingår i de försättsblad8 som inleder varje PM. Visuell design i 
form av layout och typografi är noggrant specificerat i S1000D. Även så speci-
fikationerna på de element som stödjer informationsdesignen. 

2.9.1 Sidorienterade publikationer kontra interaktiva elektroniska 
publikationer (IETP) 

S1000D erbjuder två olika publikationssätt: sidorienterade publikationer och in-
teraktiva elektroniska publikationer – Interactive Electronic Technical Publicat-
ion9 (IETP). IETP är teknikinformation publicerat elektroniskt, tillgängliggjort 
genom en viewer, vilket vanligen är en webbläsare, se Figur 2-18. 

                                                      
8 Front matter 
9 Även kallat Interactive Electronic Technical Manual (IETM). 
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Figur 2-17 Sidorienterad publikation 

Struktur 

Bakomliggande informationsstruktur är exakt den samma för en IETP som för 
en sidorienterad publikation. Tekniskt sett sker publiceringen av en IETP ge-
nom att informationsstrukturen tar mellansteget via standarderna för åtkomst 
av resurser på webben. Datamoduler, publikationsmoduler, illustrationer och 
media får resurs-id (uniform resource identifier, URI), likaså anpassas metadata 
till webbstandard. Interaktionsdesign är löst specificerad. S1000D beskriver en 
särskild datamodultyp för interaktiva flöden – Process Data Module.  

Presentation 

De sidorienterade publikationerna levereras som PDF-filer eller trycksak. 
S1000D nämner en mängd gränssnittselement för IETP:er, men förklarar att de 
är förslag och inte strikta krav.  

 
Figur 2-18 IETP 

2.9.2 Illustrated Parts Data (IPD) 

Datamodultypen för illustrerad artikeldata, Illustrated Parts Data (IPD), är ut-
formad för att innehålla alla ingående artiklar i produkten. 

Presenterat i 
pdf-läsare 

Utskrivet och sam-

manställt i pärmar 
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Informationsarkitektur 

Informationsarkitekturen för IPD är ärvd från S2000M och är direkt anpassad 
för den sidorienterade presentationsformen. S2000M är en omfattande standard 
för materialhantering som behandlar områdena inköpsplanering, orderadminist-
ration, fakturering och administrering av reparationer. Den behandlar även den 
förberedande reservdelsanskaffningen10 där ett av de främsta syftena är att vara 
underlag för automatisk produktion av en katalog – Illustrated Parts Catalog 
(IPC). S1000D har därför samma struktur för artikeldata som S2000M. Vid si-
dan om strukturen från S2000M finns en generell struktur som alternativ. Den 
har mycket färre fördefinierade attribut. Kataloger struktureras med Catalog 
Sequence Number (CSN) som är en specifik variant av datamodulkod för IPD 
och kommer från S2000M. Den baserar sig på att artikellistor och illustrationer 
portioneras i sammanställningar som får plats i på ett siduppslag i en sidoriente-
rad publikation. På nivån över sammanställningar av siduppslag är reservdelsin-
formationen ordnad efter samma struktur som de andra datamodultyperna, det 
vill säga efter tillhörighet till system, delsystem och komponent. Item Sequence 
Number (ISN) som placerar artikel-instanser rätt i artikellistans struktur de 
gånger samma artikel förekommer flera gånger på samma siduppslag.  

Presentation 

S1000D beskriver noggranna regler för utformningen av illustrationer. Navigat-
ionen stöds av positionsnummer och call-outs, det vill säga det streck som för-
binder positionsnumret med sin detalj i teckningen. Exempel i Figur 2-19. 

 
Figur 2-19 Exempel på illustrationssätt: planteckning, sprängskiss, snitteckning. Positionsnumrering och call-outs i samtliga exempel. 

 

I detta kapitel har grunderna för produktdatahantering i produktlivscykeln, PLM, efterhand 
preciserats i termer av den senaste strategin för detta: MBD. Vidare presenterades integrerad 
utveckling av logistikstöd – ILS. I avsnitten om informationssystem identifierade vi att pre-
sentationsmetod kan beskrivas som en av fyra designnivåer och delas upp i informations-, na-
vigations-, gränssnitts- och visuell design. Slutligen presenterades specifikationen S1000D 
som beskriver utveckling och produktion av tekniska publikationer. 
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3 Fallstudiemetod 

Kvalitativa fallstudier är sedan länge vanliga inom beteendevetenskap och sam-
hällsvetenskap och metodiken har även mognat inom informationssystem-
forskning. Jämfört med kvantitativ forskning har fallstudien karaktären av en 
process snarare än ett fastställande av resultat. Den fokuserar på kontexten sna-
rare än specifika variabler och syftar till att upptäcka snarare än att bevisa. Me-
toden kan inte visa på orsak–verkanssamband på det sätt kontrollerade experi-
ment kan göra. Fallstudiens styrka är istället dess förmåga att hantera olika typer 
av empiriskt material: dokument, artefakter, intervjuer och observationer. En 
nackdel är dock att forskaren är utlämnad till sin egen förmåga och finger-
toppskänsla. Fallstudien kan ge strålande insikter men kan även resultera i 
trivial, felaktig eller till och med vilseledande analys. (Merriam, 1994; Runesson 
& Höst, 2009) 

3.1 Val av fall och deltagare 

Problemställningen från uppdragsgivaren initierade fallstudien och fallet repre-
senterar ett intressant och svårt förändringsarbete som lämpar sig väl för fråge-
ställningen. Deltagarna var dels de som arbetade med förändringsarbetet eller 
var direkt berörda av utkomsten, och dels experter som hade lämpliga domän-
kunskaper som tillförde studien bredd. Under hela studien fanns öppningen för 
att finna en deltagare som i ett svep förde studien framåt i en omfattning som 
utan dennes medverkan hade tagit flera månader. Detta var känt och så presen-
terades förutsättningarna av fallstudiens uppdragsgivare. 

3.2 Datainsamlingsprocedurer 

Under fallstudien samlades data in med tre metoder: intervjuer, dokumentana-
lys och observation. Anteckningar, referat, sammanfattningar och dokument 
samlades i en falljournal och låg till grund för analysen. Runesson & Höst 
(2009) beskriver tre nivåer av datainsamlingsprocedurer: första nivån innefattar 
direkta metoder, andra nivån indirekta metoder och tredje innefattar redan till-
gänglig oberoende data. 

Intervjuer  

Flera intervjuer genomfördes under studien, både av typen öppna och semi-
strukturerade. Intervjuerna representerar första nivån av datainsamlingsproce-
dur där forskaren i direkt kontakt med deltagarna samlar in data i realtid 
(Runesson & Höst, 2009). De 28 intervjuerna är sammanställa i Bilaga A,  
Tabell 2. Ämnena behandlade i intervjuerna är i stort sett dessa: teknikinformat-
ion, MBD/produktdata, ILS och produktionsmetodik. 
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Observation  

Både deltagande och passiva observationer genomfördes under studien. Delta-
gande observationer representerar också första nivån av datainsamlingsproce-
dur. Passivt observerande representerar andra nivån där forskaren utan interakt-
ion med deltagarna samlar in data i realtid (Runesson & Höst, 2009). Anteck-
ningar från observationerna kompletterade falljournalen. Särskilda observat-
ionstillfällen är listade i Bilaga A, Tabell 3. Ämnesområdena för observationerna 
var främst utveckling och konstruktion i MBD och produktionsmetodik. 

Dokumentanalys  

Dokumentanalysen representerar tredje nivån av datainsamlingsprocedurer där 
datamaterialet redan finns tillgängligt och är ofta sammanställt för ett särskilt 
syfte. Det är viktigt att komma ihåg sådana data inte är sammanställda för att 
vara data för forskningssyftet (Runesson & Höst, 2009). De typer av dokument 
från fallstudien som låg till grund för analysen är sammanställda i Bilaga A,  
Tabell 4. Dokumenten rörde främst området teknikinformationsproduktion, 
både specifika dokument för fallet och för området generellt. 

3.3 Analysprocedurer 

Data analyserades från två perspektiv. Från det empiriska hållet genom att iden-
tifiera teman och kategorier i falljournalen och teoridrivet genom att applicera 
teoretiska ramverk på data. Analys inom kvalitativ forskning kännetecknas av 
att analysen sker parallellt med datainsamlingen, särskilt då fallstudiemetoden 
kräver vägledande insikter under själva processen (Runesson & Höst, 2009). 

3.4 Valideringsstrategi 

Studiens validitet anger tillförlitligheten av resultaten – i vilken mån resultaten 
är sanna och inte påverkade av forskarens subjektiva perspektiv. Flera aspekter 
av validitet finns beskrivna. Den inre validiteten beskriver hur väl resultaten 
stämmer överens med verkligheten och om orsakssambanden är sanna. Extern 
validitet beskriver hur generaliserbara resultaten är. Det vill säga hur relevanta re-
sultaten från denna fallstudie är för andra fall. Till sist beskriver reliabilitet hur 
studien påverkats av forskaren. Rent hypotetiskt: skulle samma resultat komma 
ur en studie utförd av en annan forskare? (Merriam, 1994; Runesson & Höst, 
2009) 

Ett sätt att förbättra validiteten är triangulering vilket hjälper att för att öka pre-
cisionen i empiriska studier. Med triangulering menas att från olika vinklar stu-
dera fallet för att få en bredare bild (Runesson & Höst, 2009). Denna studie an-
vänder triangulering av källor för att höja den inre validiteten – fler än en data-
källa används för att samla data. 

Ytterligare en valideringsstrategi användes då intervjudeltagare fick läsa de av-
snitt de bidragit med data till och berätta om författaren förstått rätt och tolkat 
dem på ett rimligt sätt. 
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3.5 Studieprocess 

I kommande kapitel 4, Fallbeskrivning, avbryts texten tillfälligt 
med korta inflikningar om studieprocessen. Där beskrivs delre-
sultat och vägval som motiverat nya undersökningar, teoristudier 
och metodval. Dessa avsnitt markeras med symbolen till höger. 

Vägval i studie-
processen. 
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4 Fallbeskrivning 

I detta kapitel presenteras empirisk data insamlad under fallstudien. Det inleds med en pre-
sentation av Saab och JAS 39 Gripen som efter hand smalnar av mot de befintliga tekniska 
publikationerna och reservdelskatalogen. Därefter beskrivs Gripen Next Generation i termer 
av metodikutveckling och nuläget för utvecklingsarbetet och slutligen med konceptunderlag för 
nästa generations teknikinformation. Kapitlet avslutas med att resultaten från fallstudien 
sammanfattats. 

4.1 Saab och JAS 39 Gripen 

Saab AB11 är ett svenskt företag inom militärt försvar och civil säkerhet. De ut-
vecklar högteknologiska produkter och levererar till en internationell marknad. 
De har sedan 1930-talet utvecklat och levererat stridsflygplan till främst det 
svenska flygvapnet.  

4.1.1 JAS 39 Gripen 

JAS 39 Gripen är ett fjärde generationens stridsflyg med förmåga att växla mel-
lan rollerna jakt, attack och spaning under ett och samma flyguppdrag. Gripen 
började utvecklas 1979, beställdes 1982 och flög första gången 1988. Första le-
veransen till flygvapnet skedde 1994 och blev operativt 1997. Konceptet för 
Gripen grundar sig enbart på svenska krav formulerade av flygvapnet. I jämfö-
relse med den föregående modellen Viggen skulle ny teknik möjliggöra att Gri-
pen blev hälften så stor men med bättre prestanda till drygt halva underhålls-
kostnaden. Därtill skulle driftsäkerheten bättras med 50 procent. (Ahlgren, 
Linnér, & Wigert, 2002; Sandberg & Strömberg, 1999) 

Fyra versioner av Gripen har producerats. Den ensitsiga versionen JAS 39A 
och den tvåsitsiga versionen JAS 39B ersattes senare av JAS 39C respektive JAS 
39D. Version C/D utvecklades med tanke på exportmarknaden med anpass-
ningar för att följa NATO-standard, däribland NATO-vapenfästen och luft-
tankningsförmåga. Designen tillåter ständigt tillförande av nya förmågor, därför 
är systemet föremål för ständiga uppdateringar som efter hand beställs av kun-
den. 

Gripen är 2012 såld till fem olika länder och ett kontinuerligt arbete pågår 
gentemot nya potentiella kunder. I Sverige gör Försvarsmakten anskaffningen 
genom Försvarets materielverk (FMV) som är beställaren av och därmed Saabs 
kund. Saab har ett förhållandevis unikt förhållande till FMV (Sandberg & 
Strömberg, 1999), då de tillsammans verkat för utvecklingen av flera strids-
flygsmodeller till det svenska flygvapnet. Leveranserna av Gripen till Tjeckien, 
Ungern och Thailand är ordnade som leasingavtal där FMV fungerar som leve-

                                                      
11 Ej att förväxla med Saab Automobile som tillverkade personbilar. 
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rantör mot dessa kunder (FMV, 2009). Sydafrika, som köpte 28 nya flygplan, är 
direkt kund till Saab. 

4.1.2 Utveckling och produktion 

Utvecklingsarbetet av ett stridsflygplanssystem tar cirka 20 år från konceptsta-
die till att flygtester är klara och systemet kan levereras till kund för införande. 
Arbetstiden för utvecklingen av Gripen uppgick till drygt 30 000 manår (FMV, 
2009). Saab driver konceptet och utvecklar många av de ingående delsystemen. 
Vissa detaljer och delsystem är komponenter från andra leverantörer, till exem-
pel förarstolen från brittiska Martin-Baker och motorn från svenska Volvo 
Aero.  

Materielgrupper 

Gripen består av många delsystem, där ibland: elsystem, hydrauliksystem, avio-
niksystem, motor och bränslesystem. Dessa sorterar in under olika materielgrup-
per och finns representerade både som enheter i produktstrukturen och som ar-
betsgrupper i Saabs organisation under ledning av en materielgruppsansvarig. 
Utöver materielgrupper för själva flygmaskinens ingående delsystem finns ma-
terielgrupper för Gripen-systemets stödfunktioner och även mer abstrakta ma-
terielgrupper för konstruktionsanalys, utprovning och förmågor. Stödfunktion-
er är bland annat underhållsutrustning, diagnostikutrustning och simulatorut-
rustning. Materielgrupper för konstruktionsanalys är till exempel vikt, hållfast-
het och aerodynamik. Förmågorna är jakt, attack och spaning. 

Utveckling 

I konceptet för Gripen fanns krav på betydande uppgraderingsmöjligheter. Att 
tillföra nya förmågor efterhand är en tydlig strategi från flygvapnet och sker 
kontinuerligt. Detta leder till att varje Gripen-exemplar är föremål för modifi-
kationer flera gånger under sin livscykel. För att hålla reda på vilka kombinat-
ioner av olika uppgraderingar som är giltiga kräver detta en omfattande konfi-
gurationshantering. Utöver Saabs konfigurationshantering för utveckling och 
tillverkning har operatören å sin sida uppgiften att följa upp hur varje flygplans-
individ är konfigurerad för stunden. Konfigurationshanteringen är även luftvär-
dighetsgrundande. 

Konstruktionsarbetet har varit ständigt pågående sedan 1980-talet. Verktyg och 
metoder har utvecklats i den mån som befintlig konstruktionsdata och tillgäng-
lig kompentens har tillåtit detta. Konstruktionen sker i CAD-verkyget Catia 
från franska Dassault Systèmes. Konfigurationshantering sker i PLM-systemet 
Teamcenter.  

Produktionsberedning 

Processerna för tillverkning och montering planeras i produktionsberedningen. 
Där skapas arbetsinstruktioner för de produktionsoperatörer som utför monte-
ringen. Beredningen föregås av monteringsverifiering där verktyget Delmia an-
vänds. Arbetsinstruktioner går ut i form av monteringsunderlag i pappersform. 
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4.1.3 Underhåll och kundstöd 

Saab innehar typcertifikatet för Gripen, flygvapnet är operatören och dess un-
derhållsorganisation är auktoriserad att utföra underhållet. Saab med sina egna 
provflygplan är också operatör och underhållsorganisation med de krav som 
följer. I sitt kundstöd tillhandahåller Saab tekniska publikationer, utbildning och 
reservdelsförsörjning. 

Underhållet görs av flygtekniker med grundläggande kunskaper för att under-
hålla hela flygplanet, så kallade enhetstekniker. Bredden på uppgifter för en en-
hetstekniker kräver att relativt detaljerade uppgifter om alla underhållsprocedu-
rer finns beskrivna i de tekniska publikationerna.  

Integrated Logistics Support 

Avdelningen ILS Development (Integrated Logistics Support) utvecklar under-
hållskoncept och står för underhållsberedning, utbildningsresurser och tar fram 
underhållsutrustning12. Avdelningen har materielgruppsansvaret för teknikin-
formationen. En av parametrarna i konceptutvecklingen är just teknikinformat-
ionen där avvägningen av informationsdjupet påverkar kompetenskrav och ut-
bildningskrav för flygtekniker i underhållsorganisationen. 

Underhållsberedning 

Arbetet med underhållsberedning består av att identifiera de underhållsåtgärder 
som är nödvändiga för att främja tillgängligheten, bedöma kompetenskrav för 
underhållspersonal och uppskatta tidsåtgång för underlag till underhållsplane-
ring. Resultatet av underhållsberedningen lagras i databasen ILS-DB.  

Reservdelsberedning 

Inför första leveransen av en ny modell görs en reservdelsberedning för att sä-
kerställa att reservdelar finns för de behov som uppkommer från start. Reserv-
delsberedningen samlar främst reservdelsbehovet identifierat i underhållsbered-
ningen. Som komplement till underhållsberedningsdata har man helt enkelt gått 
ner till produktionen och sett efter vilka artiklar som finns vid produktionsope-
ratörernas monteringsstationer. Detta för att göra en uppskattning på vilka ar-
tiklar som troligt kommer behövas för att hålla flygplanssystemets tillgänglighet 
hög. Den mängd reservdelar som identifieras i reservdelsberedningen är inte 
identisk med den mängd som presenteras i reservdelskatalogen. Reservdelskata-
logen har ett urval som på ett överkomligt sätt försöker beskriva hela produkt-
strukturen, medan reservdelsberedningen syftar till att förbereda leverantör-
skedjan. 

4.2 Tekniska publikationer till Gripen C/D 

Saabs största teknikinformationsavdelning – Technical Communication – produce-
rar och levererar tekniska publikationer till både Saabs civila flygplan (Saab 340, 
Saab 2000) och militära flygplan (JAS 39 Gripen, SK60). Ständiga uppdatering-
ar, modifikationer och kundanmärkningar gör att publikationerna behöver 

                                                      
12 Ground Support Equipment (GSE) 
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uppdatering för att Saabs olika kundstödsåtaganden skall fullföljas och att luft-
värdighetskraven upprätthålls. 

Implementation av S1000D 

För publikationerna till Gripen använder Saab specifikationen S1000D och de-
ras business rules är samlade i Gripen Publication Standard (GPS). Implemen-
tationen är hittills gjord efter utgåva 2.1 från år 2003, så skillnader finns mot det 
som presenteras i kapitel 2.9 Specifikationen S1000D baserat på utgåva 4.0. Publi-
kationssystemet heter PumaX13 och är en anpassning för Saab av mjukvaruföre-
taget Corenas produkt Life*S1000D och sattes i drift 2004. PumaX hanterar da-
tabasen (CSDB) för alla datamoduler och sammanställer dem till publikationer. 
Flödet beskrivs i Figur 4-1. 

 
Figur 4-1 Flöde publikationsproduktion – Gripen C/D 

Publikationspaket till Gripen C/D 

De tekniska publikationerna är grundläggande för planeringen och utförandet 
av underhållet. De beskriver även handhavandet av flygplanet och stödjer ut-
bildningen av piloter och tekniker. Ett publikationspaket består av cirka 80 publi-
kationsmoduler fördelade på de olika publikationskategorierna: allmänna, be-
sättning, underhåll, komponentunderhåll, yttre last, underhållsutrustning och 
förarutrustning, se Figur 4-2. 

                                                      
13 Publication Management System Extensible 
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Figur 4-2 Publikationspaket Gripen C/D 

Ett par av publikationerna klassas som luftvärdighetsgrundande och dessa har 
därför högst prioritering i ändringshantering och kvalitetsarbete. Dessa är flyg-
handboken, konfigurationsplan, underhållsplan och klargöringsinstruktioner. 

Arbetsuppgifter och kompetenser 

Framtagandet av ett publikationspaket tar ungefär 250 000 mantimmar (130 
manår) och kostnaden ligger på cirka 200 miljoner kronor. I detta är inte bered-
ning av indata som bland annat underhållsberedning medräknad. 

Skribenter, oftast ingenjörer med hög teknisk kompetens, gör systembeskriv-
ningar. Dessa beskrivningar tillhör den allmänna publikationskategorin. Instrue-
rande texter, till exempel underhållsföreskrifter, görs av en blandning av skri-
benter med vitt skilda bakgrunder som bland annat flygtekniker och kognit-
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ionsvetare. Arbetet med reservdelskatalog och teknikinformation för kompo-
nenter är av mer sammanställande karaktär utfört av en redaktör. Illustratörer 
framställer illustrationer anpassade för de olika publikationskategorierna till stor 
del baserat på konstruktionsunderlag. Utöver arbetet med teknikinformationen 
stödjer illustratörerna även andra avdelningar på Saab med presentations- och 
marknadsföringsmaterial. 

 

Studieprocess: start. Som presenterat i kapitel 1.2 Bakgrund och syfte avgränsa-
des omfånget av studien till att endast omfatta reservdelskatalogen. Datainsamling-
en följde inledningsvis forskningsfråga 1 om användning. Teori hämtas från kapitel 
2.6 Designnivåer för informationssystem och kapitel 2.7 Användbarhet enligt ISO 
9241-11. 

 

4.2.1 Reservdelskatalog 

Begreppet reservdelskatalog har olika ord och något skilda betydelser beroende 
på tillämpning och bransch. I S1000D kallas informationen Illustrated Parts 
Data (IPD). För Gripen-publikationen använder Saab sedan införandet av 
S1000D benämningen IPD, efter att tidigare använt reservdelskatalog då FMV:s 
publikationsregler gällde. Inom flygbranschen generellt, i regelverk och hos 
programvaruleverantörer kallas detta dokument främst för Illustrated Parts Ca-
talog (IPC). Så även i publikationerna för Saabs civila flygplan. 

Syfte/Användarbehov 

Reservdelskatalogen i publikationerna för Gripen innehåller information för att: 

• identifiera artiklar  
• beställa reservdelar. 

Den fungerar som en kompletterande publikation till underhållspublikationer-
na, Aircraft Maintenance Publication (AMP), det vill säga de förebyggande un-
derhållsåtgärderna. Kopplingen mellan IPD och AMP skall vara spårbar och 
tydlig. Vidare ingår reservdelskatalogen i underlaget för typcertifieringen 
gentemot de olika luftfartsmyndigheterna. Ett annat, ej uttalat, syfte för katalo-
gen är att den samlat visar hela flygplanets struktur och tillåter till viss mån att 
man kan orientera sig i hur olika detaljer och komponenter är placerade i för-
hållande till varandra. 

Användarna finns i operatörernas underhållsorganisationer och är flygtekniker, 
inköpare och underhållsplanerare. För en flygteknikers del används reservdels-
katalogen relativt sällan och ses som ett enkelt men omfattande uppslagsverk. 
Under studien påträffades inga dokument som systematiskt beskrev användar-
na, deras uppgifter och arbetsmiljö. Deltagare i studien refererade istället till 
egna erfarenheter från arbete inom underhållsorganisationen som till exempel 
flygtekniker på Gripen-systemet eller dess föregångare. Uttalade kvalitetsmått i 
termer av användbarhet, det vill säga effektivitet, ändamålsenlighet och tillfred-
ställelse påträffades inte under studien. Deltagare i studien nämner kundkrav, 
kundklagomål, standarder och myndighetskrav som tydligaste måttstock för sitt 
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arbete hittills. De förbättringspunkter som nämns är kostnader, produktionstid, 
ändringsförfaranden och datakvalitet. 

 

Studieprocess: vägval. Under studien fanns inte resurser att undersöka reserv-
delskatalogens användning ute hos slutanvändarna på militära förband. Forsknings-
fråga 1 undersöktes därför inom teknikinformationsavdelningens ramar vilket var 
snart gjort. Här görs vägvalet att övergå till forskningsfråga 2 där presentationsme-
toder för reservdelskatalogen undersöks. Det genom att försöka framställa publi-
kationsexempel med hjälp av lämpliga författar- och illustrationsverktyg. Därmed 
skulle även dataöverföringen mellan MBD och IPD simuleras. De teoriavsnitt som 
stödjer finns i kapitel 2.2 Model-based Definition, kapitel 2.6 Designnivåer för informat-
ionssystem och kapitel 2.9 Specifikationen S1000D.  

 

Innehåll 

Reservdelskatalogen innehåller en förteckning på alla artiklar som inte är fast-
lödda, fastsvetsade, nitade eller limmade. Den innehåller heller inte förbruk-
ningsartiklar vilka istället återfinns i AMP, och inte elledningar som återfinns i 
Wiring Publication. Denna definition specificeras i GPS. Sammanlagt innehåller 
katalogen 14 000 unika artiklar som sammantaget förekommer 100 000 gånger i 
olika sammanhang. Katalogen innehåller även artiklar som inte faller in under 
definitionen, men som ändå eftersöks ofta. Det utökade urvalet är grundat på 
redaktörens erfarenhet av vad som behövs i katalogen utöver det som specifice-
rats i GPS. Grovt uppskattat är en tredjedel av urvalet i katalogen baserat på er-
farenhet och resten baserat på definitionen. Efter hand kommer även kundan-
märkningar och konstruktionsuppdateringar som skall föras in. Som nämndes i 
kapitel 4.1.3 är den mängd reservdelar som identifieras i reservdelsberedningen 
är inte identisk med den mängd som representeras i reservdelskatalogen. Re-
servdelsberedningen syftar till att förbereda underleverantörer och tillverkning, 
medan katalogen syftar till att stödja tekniker och planerare med både beställ-
ning och identifiering. 

Bearbetningen är i stort ett redigeringsarbete där indata är konstruktionsun-
derlag och utdata är datamoduler som sedan publikationssystemet sätter sam-
man till IPD-publikationer. Av publikationspaketet för Gripen C/D:s knappt 
3 400 datamoduler är drygt 1 500 av dem datamoduler till IPD. Det inkom-
mande konstruktionsunderlaget består av ritningar med tillhörande artikellistor. 
Artiklar förs in med hjälp av författarverktyget Life*IPC som är en del av pub-
likationssystemet PumaX. Tillhörande illustrationer framställs av illustratörer på 
uppdrag av redaktören. Kompletta reservdelskataloger från underleverantörer 
av komponenter fogas in i publikationen men kompletterat med samma inle-
dande material14 som övriga publikationsmoduler. Teknikinformation från un-
derleverantörer går under namnet Component Maintenance Manual (CMM). 
Det tar ungefär 8 manår att sammanställa en katalog med detta arbetssätt.  

                                                      
14 Front matter 
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Till redaktörer för reservdelskatalogen rekryteras helst flygtekniker som jobbat 
med Gripen. De har erfarenhet av underhållsarbetet och kunskap om de olika 
delsystemen. De vet också hur planet ser ut, hur trångt det är i olika utrymmen, 
vilka olika komponenter som sitter i vägen för varandra och så vidare.  

Informationsarkitektur 

Underhållsberedningen och reservdelsberedningen nyttjar inte den standard, 
S2000M, som datastrukturen i IPD-datamodulerna i S1000D grundar sig på. 
Därmed är det först i produktionen av teknikinformation som reservdelsdata 
får IPD-struktur enligt S2000M. GPS beskriver det urval av dataelement i 
S1000D som är implementerade i Life*IPC. Strukturen följer förstås CSN-
nomenklaturen som delar upp innehållet i sammanställningar som får plats på 
ett siduppslag, se Figur 4-3. Hur omfattande varje sammanställning skall vara, 
det vill säga hur många artiklar varje datamodul skall innehålla, är resultatet av 
redaktörens arbete. 

 
Figur 4-3 Siduppslag ur reservdelskatalogen till Gripen C/D 

Det finns en koppling mellan PDM-systemet Teamcenter och författarverkty-
get Life IPC för överföring av artikelnummer och benämning. Övriga dataele-
ment fylls i manuellt av redaktören. Att artikelinformation finns i ILS-DB ut-
nyttjas inte för automatisk överföring. Flödet beskrivs i Figur 4-4. 

ICN J3 333001 S3627 34316 02 2
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Figur 4-4 Flöde framställning reservdelskatalog – Gripen C/D 

Informationsdesign 

Illustratörerna använder reglerna för positionsnumrering i artikellistor och mot-
svarande call-outs för att utföra sitt arbete med illustrationer till IPD. Illustrat-
ionerna innehåller även översiktsbilder för att orientera läsaren i vilken del av 
systemet de upplistade reservdelsartiklarna hör hemma. GPS tar upp S1000D:s 
illustrationsregler där isometrisk projektion är att föredra för tredimensionella 
detaljer, sprängskisser och stora installationer. Perspektivprojektion föreslås för 
väldigt stora delar som flygplanskropp och vingar men kan även användas för 
placeringsteckningar. Ortografisk projektion, alltså projektion vinkelrätt mot 
objektet, skall användas varje gång som det tjänar syftet bättre.  

Redaktören väljer i samarbete med illustratören lämpliga vyer för varje artikel-
sammanställning. Illustratören använder sin yrkeskunskap och illustrationsreg-
lerna i S1000D som stöd. Illustrationerna kopplas till publikationsapparaten ge-
nom ICN-numrering och länkas in från databasen MediaDB. 

Navigationsdesign 

Detta till skillnad från implementeringen av navigationsdesign i reservdelskata-
logen stödjer sig på att användaren läser innehållsförteckningar och referenser 
och sedan bläddrar själv. En korsreferensförteckning, Cross Reference Index, 
finns för mappning mellan reservdelar (IPD) och underhållsföreskrifter (AMP). 

Visuell design 

Den visuella designen lämnar lite till övers att påverka då uttrycken är noggrant 
preciserade i S1000D och eventuella kundkrav. Illustratören kan göra ett mer 
eller mindre tilltalande arbete beroende på skicklighet och motivation. Den sub-
jektiva kvalitetsaspekten ”tilltalande” är dock mer ambitiös än vad som krävs 
för att fylla katalogens syfte. En illustratör nämnde att motivationen till att göra 
flera tusen illustrationer som mest innehåller otaliga komponenter, skruvar och 
muttrar är tillfredställelsen att göra det visuellt tilltalade. 

 

Fram hit är befintliga system beskrivna. Nedan tar pågående utveckling och koncept för 
framtiden vid. 

4.3 Gripen Next Generation 

Saab utvecklar Gripen Next Generation (NG) som uppföljare till Gripen C/D 
och det alternativ som erbjuds framtida beställare på exportmarknaden. Gripen 
NG är till konceptet i stort sett samma som Gripen fast med högre prestanda 
och fler utvecklade förmågor. Konstruktionsmässigt är Gripen NG dock ett 
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helt nytt plan, så när som på stjärtfenan. Till skillnad från den svenska profilen i 
utvecklingen på 1980-talet skall Gripen NG undvika nationella särlösningar och 
nationell egenutveckling och istället skall kompatibilitet med internationella 
standarder vara regel.  

4.3.1 Utveckling och produktion med MBD 

I och med att Gripen NG är en nykonstruktion har det tillåtit stora språng i ut-
vecklingsmetodik. Utvecklingsarbetet har tagit steget från ”dokumentbaserad 
definition” till modellbaserad definition – MBD, se Figur 4-5. Detta prövades 
av Saab först i produktionen av skrovdelar till Boeing 787 och därefter för det 
obemannade militärflygplanet Neuron. Metodiken är nu grunden för utveckl-
ingen av Gripen NG.  

 
Figur 4-5 Principskillnad "dokumentbaserat" kontra modellbaserat 

I konstruktionsarbetet skapas en 3D-modell som ligger till grund för produkt-
ionen. Omställningen av metodik märks väl. De stora skrivborden som rymde 
skrymmande ritningsoriginal har ersatts av mindre skrivbord med allt större da-
torskärmar. Omställningen till det nya arbetssättet har varit krävande då nya 
verktyg införts och gamla tankesätt och arbetsmönster ersatts med nya. Arbets-
sättet har medfört snabbare återkoppling på konstruktionsanalys vilket har och 
reducerat utvecklingstiden. Analys av konstruktionen innefattar bland annat 
vikt och balans, zonanalys, hållfasthet och struktur, vibration och fladder, tem-
peratur och miljö. I nya arbetssättet mappas kraven för dessa analyser ut direkt i 
modellen och kan verifieras omgående i varje konstruktionsändring under ut-
vecklingsarbetet. De senare versioner av CAx-verktyg som stödjer snabbare 
återkoppling och parallell utveckling är i bruk. 

Utvecklingsprocessen som löper över ett antal år har fyra steg. Konceptfasen 
inleder och mynnar ut i en conceptual engineering report, sedan tar en preliminär de-
signfas över med de tvärfunktionella egenskaperna i fokus. Den fasen avslutas 
med en preliminary design review och övergår i detaljdesignfasen som avslutas med 
en critical design review. Parallellt finns konstruktionsdata tillgänglig för använd-
ning i produktlivscykelns funktioner; monteringsverifiering, produktionsbered-
ning, underhållsberedning och teknikinformation. 

 

Studieprocess: vägval. I försöket att framställa publikationsexempel för reserv-
delskatalogen uppstod hinder med behörigheter till produktdata och tillåtlig mjuk-
vara i de system där testproduktion av publikationer från MBD-data var möjlig. Här 
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görs vägvalet att övergå till forskningsfråga 3. Där studeras införandet av ny meto-
dik, baserad på MBD för produktionsberedning till Saabs skrovkomponenttillverk-
ning för civilt flyg. Detta för att finna gemensamma beröringspunkter för arbetsme-
toder i framställningen av framtida reservdelskataloger. Undersökningen föranledde 
teoristudier presenterade i kapitel 2.1 Product Lifecycle Management och kapitel 2.5 
Perspektiv på informationssystem. 

 

Produktionsberedning för Boeing 787-komponenter 

Vid tidpunkten för detta arbete ligger många av de tillverkningstekniska frå-
gorna i framtiden för Gripen NG-projektets del. Däremot praktiseras, för Saab, 
ny produktionsmetodik i tillverkningen av skrovdelar och luckor till Boeings 
passagerarflygplan 787. Boeing skickar konstruktionsdata15 till Saabs system – 
på dygnsbasis för viss data och händelsestyrt för annan data. Saab gör produkt-
ionsberedning i sitt system för att planera och optimera produktionen. I flödet 
ingår monteringsverifiering som sker i Delmia och sedan författande av arbets-
instruktionerna i Right Hemisphere Deep Exploration, se Figur 4-7. Arbetsin-
struktionerna visas för produktionsoperatörerna med insticksprogrammet Right 
Hemisphere Deep View i en webbläsare, se Figur 4-6. 

 
Figur 4-6 Arbetsinstruktioner för produktion visat med Right Hemisphere DeepView 

                                                      
15 Engineering Bill-of-materials (EBOM) 
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Produktionsberedarna har i sitt tidigare arbetssätt fått konstruktionsdata av 
konstruktörerna. Denna har varit låst och därmed inte föremål för förändringar 
i efterhand. Med detta underlag har produktionsberedaren gjort sitt arbete och 
levererat arbetsinstruktioner i form av text och ritningar till produktionsopera-
törerna. Flödet har alltså varit seriellt. I det nya arbetssättet finns möjligheten 
för konstruktörerna att trycka igenom förändringar på underlag som produkt-
ionsberedarna redan gjort sitt beredningsarbete på. Det vill säga ett parallellt 
flöde. Detta innebär att produktionsberedaren får göra om sitt arbete för att 
konstruktionsändringen skall få sitt genomslag i produktionsunderlaget. Under 
omskolningen från seriellt till parallellt arbete upplevdes metoden från produkt-
ionsberedarnas del som ovant och ineffektivt dubbelarbete. Dock tar vissa ar-
betsmoment nu avsevärt kortare tid. Förändringen motiveras med de fördelar 
som parallell utveckling syftar till med effektivare ändringshantering och högre 
kvalitet. 

 
Figur 4-7 Flöde produktionsberedning skrovkomponenter 

Anpassning och integrering av författarverktyget Deep Exploration för pro-
duktionsberedning leddes internt av en projektgrupp för produktionsmetodik16 
på Saab. Anpassningarna gjordes i samarbete med mjukvaruleverantören Right 
Hemisphere och Saabs krav har påverkat flera delar i programvaran. De kom-
mande användarna, produktionsberedarna, fanns nära till hands och upplevdes 
sitta i samma båt som projektgruppen. I studien observerades ett antal utbild-
ningstillfällen. Deltagarna ställde många kontrollfrågor och var aktiva. Skillna-
den mellan det gamla och nya arbetsverktyget var litet nog för att ställa lämp-
liga, välinformerade och bra frågor. Hänsyn till mottagarna av arbetsinstrukt-
ionerna märktes också på de diskussioner som fördes då de gav utrymme för att 
ändringar fick ske senare efter respons från mottagarna. 

Mottagarna av produktionsberedarnas arbete, det vill säga produktionsoperatö-
rerna, arbetar i samma organisation och byggnad. Deras arbete stödjs av ett tyd-
ligt koncept för produktionen enligt den inom industrin väl utbredda filosofin 
lean production. Den ledande idén är att resurserna i största mån skall bidra till 
kundnytta. Aktiviteter som i längden skall bidra till detta är bland annat att pro-
blem lyfts snabbt och att ständiga förbättringar genomförs regelmässigt. 

                                                      
16 Metodikutveckling virtuell produktion 
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4.3.2 Underhåll och kundstöd 

Vid tidpunkten för denna studie befinner sig utvecklingen för underhållsbered-
ning och teknikinformation precis i inledningen på konceptstadiet, se Figur 4-8. 
Få resurser är tilldelade och initiativ tas både med och utan ledningens uppma-
ning.  

 
Figur 4-8 Progress MBD-införande i produktlivscykel för Gripen NG 

Klart är att omställningen till MBD inom utveckling och produktion å ena sidan 
tvingar funktionerna för underhåll och kundstöd till att parera nya datakällor, 
men å andra sidan ger stora möjligheter till effektivisering. Det är med entusi-
asm och nyfikenhet deltagare i studien diskuterar nya möjligheter i spåren av 
MBD.  

Metodik för produktionsberedning ligger nära till hands som koncept för un-
derhållsberedningen. I det sammanhanget demonstrerades en tidig prototyp 
vinklad mot underhållsföreskrifter för en samling underhållsberedare och tek-
nikinformatörer. Det representerade för många den första inblicken i potenti-
ella presentationsmetoder för framtida teknikinformation. I efterföljande dis-
kussion var problematiken tydlig: utmaningen att anamma de nya möjligheterna 
är lika stor som att konsten släppa gamla informationsstrukturer och arbetssätt. 

4.3.3 Utveckling av teknikinformationskoncept 

Denna studie undersöker den påverkan och de möjligheter som modellbaserat 
konstruktionsunderlag ger. Under studien framkom teknikinformationsavdel-
ningens tankar och arbetsdokument kring koncept för nästa generations teknik-
information. Här kan även utläsas många idéer om vad MBD innebär. 
Aspekterna spänner över samtliga Bacon & Fitzgeralds (2001) områden: männi-
ska och organisation, informations- och kommunikationsteknik utveckling, inköp och sup-
port av informationssystem, drift och systemadministration och inte minst information för 
kunskapsintensivt arbete, kundnöjdhet och affärsresultat. Det vill säga, hela området in-
formationssystem. Nyckelord från nivåerna i kapitel 2.6 Designnivåer för informat-
ionssystem (koncept, innehåll & funktion, struktur och presentation) är i texten nedan 
markerade i fet stil. 

På grund av kund–leverantörsförhållandet mellan Saab, FMV och Försvars-
makten och utvecklingssamarbetet dem emellan, har teknikinformationsavdel-
ningen inte till fullo ägt och utvecklat ett eget koncept för teknikinformation. 
Den existerande teknikinformationslösningen för Gripen kan i stor utsträck-
ning ses som en delvis kundunik anpassning till den svenska kundens behov 
och förutsättningar. Dessutom har teknikinformationen beställts som en en-
skild leverans vid sidan om Gripen-systemet. Koncept och beställning kommer 
från kunden (FMV) till teknikinformationsavdelningen som hämtar nödvändig 
indata ur konstruktionsorganisationen17 för att producera publikationerna. 
                                                      
17 Saab Aeronautics 
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Detta i jämförelse med de flesta andra stödsystem där konceptet i större ut-
sträckning utvecklats som en ingående del i Gripen-systemet av Saab. Här står 
teknikinformationsavdelningen inför behovet av en nyutveckling av ett mer ge-
nerellt och flexibelt koncept för kommande generation av Gripen. 

Effektiviseringsmålen är en mycket central del i syftet för konceptutvecklingen. 
Man strävar mot att minimera kundanpassningarna, reducera produktionskost-
nader och göra teknikinformationen lämplig för exportmarknaden. Automatise-
ring av indataflödet från konstruktionsunderlag till produktionen av teknik-
information är en annan förhoppning på effektivisering. Effektivisering i orda-
lag som ”15 procent” nämns. 

Därtill nämns flera mål för användningen av teknikinformationen. Teknikin-
formationens värde för användaren får inte reduceras till följd av förändringen. 
För att öka läsbarheten och reducera kostnader är målet att öka användningen 
av illustrationer och minska andelen text. S1000D skall användas, men inform-
ationsdjupet skall skräddarsys för att möta de krav som uppstår i de situationer 
som personal använder teknikinformationen. Här kan det vara stor skillnad på 
användningssituationer, vilket beskrivs med enkla exempel av anekdotisk karak-
tär. Klart är dock att de succesiva förändringar som skett i verksamheten hos 
användarna inte fått motsvarande anpassning i teknikinformationen. Teknikin-
formationsavdelningen planerar en inventering av metoder som stödjer detta 
arbete. 

Undersökning av användarbehovet placeras av Saab internt under rubriken in-
formationsanalys. Den bygger vidare på ett anslutande konceptarbete för drift och 
underhållssystem18. En önskad effekt av informationsanalysen är att rätt och 
tillräcklig information skall skapas i design- och konstruktionsfasen. Utform-
ningen av informationssystemet är inte enkom en konsekvens av användarkrav. 
Användarbehov kanske heller inte ens sätts främst, då detta informationssystem 
baseras på flygplanets krav på rätt utfört underhåll för att bibehålla flygsäkerhet 
och operativ förmåga. 

I det tidiga utvecklingsunderlaget för ny teknikinformation nämns interakt-
ionsmöjligheter som sökning, bläddring19 och länkning. Fortsatt nämns funkt-
ionalitet som återkoppling i form av dokumentering av underhållsåtgärder och 
ändringsbegäran av felaktigt innehåll. Lösningar allmänt kända från informat-
ionssystem för konsumenter får exemplifiera funktionalitet i diskussionerna om 
framtiden. Till exempel webbtjänster där man anger sitt registreringsnummer 
för att få reservdelsinformation filtrerad efter just den bilmodell man äger. 
Kompletterande informationsstruktur som utöver indelning efter materiel-
grupp tillåter att filtrera efter zonindelning, systemtyp och accesspunkter (vanli-
gen skrovluckor) föreslås.  

I och med det givna valet av S1000D ligger elektronisk publicering med IETP-
formatet närmast till hands. Att presentera informationen enligt en sidoriente-
rad layout anses inte vara en IETP. Å ena sidan fastslås dock att möjligheten till 

                                                      
18 operationsanalys 
19 browsing 
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att skriva ut teknikinformation på papper fortfarande skall finnas. Å andra sidan 
har andra deltagare i studien uppfattningen att det inte är kostnadseffektivt att 
behålla någon form av papperspublikation i ett nytt arbetssätt. Hursomhelst ger 
den nya utvecklingsmetodiken enligt MBD möjligheter till 3D-illustrationer och 
animeringar. För reservdelskatalogens räkning exemplifieras presentationsme-
toder som interaktiva 3D-modeller med förhållandevis noggranna idéer om in-
teraktionsdesign. Till exempel hovra med muspekaren över en detalj i mo-
dellen för att visa artikelinformation; navigera sig fram genom att zooma konti-
nuerligt från översikt in till detalj. Liknande idé nämndes även som första re-
flektion av en deltagare från konstruktionsavdelningen. 

Ny interaktionsplattform: GCC 

När vi började med Gripen fanns det fler stridsflygplan  
än vad det fanns mobiltelefoner i Sverige. 

—kommentar på ämnet egenutveckling kontra  
avancerad konsumentelektronik av erfaren Saab:are 

Ground Crew Computer20 (GCC) är ett koncept under utveckling (pågående 
vid denna studies genomförande 2011) där Saab studerar nya gränssnitt för att 
bland annat hämta data ur systemen ombord på Gripen. Utöver datakommuni-
kationsgränssnitt omfattar studien även koncept för användargränssnitt. Den 
nuvarande datakommunikation som är föremål för uppgradering sker genom 
två datastavar (Data transfer unit, DTU) och en handhållen streckkodsläsare 
(Bar code computer, BCC). Den ena av datastavarna samlar teknisk data för 
underhållsåtgärder, den andra samlar taktisk data om flyguppdraget. BCC:n är 
en streckkodsläsare, vars huvudfunktion valdes bort och som därför bara ut-
nyttjar dess IR-funktion för att läsa ut felkoder från flygplanet.  

Dessa inledande studier är baserade på ett antagande om realisering på hårdvara 
som är hyllvara (Commercial-off-the-shelf, COTS). Det vill säga att den kan 
köpas på marknaden till skillnad från en egenutvecklad eller beställningsutveck-
lad produkt. Det med bakgrund av att utvecklingen inom interaktionsplattfor-
mar (det vill säga bärbara datorer, pekplattor och smartphones) går så fort att 
egna initiativ, likt de som var nödvändiga för utvecklingen av Gripen på 1980-
talet, inte är kostnadseffektiva. Samtidigt vill studien undvika unika anpassning-
ar som låser konceptet mot specifika hårdvarulösningar.  

En bärande idé är att utveckla flexibla och modulariserade applikationer som vi-
lar på ett mellanprogram21 vilket agerar gränssnitt mellan systemen ombord på 
Gripen och de funktioner man vill samla i GCC. Funktionerna kan vara specia-
liserade applikationer för fellokalisering, diagnostik och teknikinformation men 
även generell funktionalitet som behörighetshantering. Tillsammans med mel-
lanprogrammet föreslås riktlinjer och funktioner för användargränssnitt. Det 
bör möjliggöra att de olika specialiserade applikationerna smidigt klarar fram-
tida uppgraderingar av interaktionsplattformen. Här finns alltså ett tydligt ini-

                                                      
20 Saab har också behandlat konceptet GCC under namnet Maintenance Work-
station. 
21 middleware 
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tiativ till en ny gemensam plattform för en samling informationslösningar som 
tidigare levererades var för sig.  

Vid den avdelning som driver GCC-konceptet gjorde DiLorenzo & Malefors 
(2011) ett examensarbete där utveckling för surfplattor med operativsystemet 
Android utvärderades i kontexten stöddokument (knäblock) för stridspiloter. 
Utöver utvecklingen av mjukvara undersökte de inledningsvis även syftet och 
användarbehovet för deras applikation med den omfattande metoden Cognitive 
Work Analysis. 

Under observationer gjorda (för fallstudien presenterat i denna uppsats) visar 
det sig svårt att diskutera om nya koncept utan att falla in på ämnet interakt-
ionsplattform. Vare sig om diskussionen egentligen rör modellering av inform-
ationsstrukturer, databaser, stödverktyg, datakommunikationsgrässnitt eller pre-
sentationsmetoder. 

Verktyg för presentation av reservdelskatalog 

Flera av programvaruleverantörerna i detta fält, däribland Right Hemisphere, 
startade sin utveckling av produkter med datorgrafikteknik för fotorealistiska 
presentationsmetoder. Typisk tillämpning är förproduktion av marknadsfö-
ringsmaterial innan fysiska prototyper finns att tillgå för fotografering. De har 
därefter utvecklat utbudet i linje med utvecklingen inom PLM och nu senast 
MBD. 

Programvaruleverantörerna erbjöd bland annat lösningar som presenteras i ka-
pitel 5.2 Tre alternativ: reservdelskatalog. I jämförelse med teknikinformationsav-
delningens konceptidéer uppfyller produktutbudet på marknaden bara delvis 
dessa målbilder. Mer avancerade lösningar är fortfarande under utveckling. In-
formation om dessa lösningar lämpade sig inte för analys i denna studie då de 
antingen var knapphändiga eller företagshemliga. 

Flödet i Figur 4-9 bygger på antagandet att systemarkitekturen för Saabs pro-
duktionsberedning för Boeing-produktionen är tillämpbar för Gripen NG. Flö-
det stämmer i stort även med en av skisserna i teknikinformationsavdelningens 
konceptmaterial. I figuren återfinns de begrepp som hittills presenterats i denna 
rapport:  

• De inledande funktionerna i produktlivscykeln: utveckling och 
konstruktion med underliggande materielgrupper, sedan 
monteringsverifiering och produktionsberedning. 

• ILS huvudgrenar: underhållsberedning, försörjningskedja 
(materielanskaffning) och teknikinformation.  

• Publiceringsformaten IETP och utskrifter (sidorienterat) jämte 
GCC-konceptet.  

• Författarverktyget Right Hemisphere Deep Exploration. 
• MBD-data distribuerad enligt nätverksbaserad systemtopologi. 
• Publiceringssystem baserat på S1000D och dess databas CSDB. 
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Studien gav inget utrymme för undersökning av hur många arbetsmoment som 
illustrationsproduktion i nya författarverktyg innebär jämfört med hittills an-
vänd metodik. 

 
Figur 4-9 Flöde produktion av teknikinformation med MBD. 
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4.4 Sammanfattande resultat 

Här presenteras kortfattat resultat ur fallbeskrivningen i relation till forskningsfrågorna.  

Tre forskningsfrågor har lett denna fallstudie. Även om de tre olika frågorna 
har varit kopplade till var sin fas av studien innehåller resultaten nedan data från 
alla tre faserna, oberoende av vilken forskningsfråga som gällde för innevarande 
fas. Dessa resultat tas till fasta på inför kommande diskussion och slutsats. 

Resultat av forskningsfråga 1 visar på teknikinformationsavdelnings bristfälliga 
bild av de mål, uppgifter och den arbetsmiljö som slutanvändare av reservdels-
katalogen har. Uttalade kvalitetsmått i termer av användbarhet påträffades inte. 
Deltagare i studien refererar istället till egna erfarenheter från arbete med Gri-
pen-systemet. Kundkrav, kundklagomål, standarder och myndighetskrav är tyd-
ligaste måttstock för publikationsarbetet. Därtill framkom att användarbehovets 
ställning också måste prioriteras i relation till flygsäkerhet och flygplanssyste-
mets operativa förmåga. 

Resultat av forskningsfråga 2 visar på svårigheten för många deltagare att disku-
tera presentationsmetoder för nästa generations teknikinformation. Utmaning-
en att anamma de nya möjligheterna är lika stor som att konsten släppa gamla 
informationsstrukturer och arbetssätt. Ett konceptarbete gällande gemensam 
interaktionsplattform, där teknikinformation mycket väl kan ingå, går under 
namnet GCC. Utvärdering av presentationsmetoder föll i denna fallstudie på 
problem med behörighet till produktdata och system. Mer avancerade lösningar 
på marknaden som svarar upp mot teknikinformationsavdelningens koncept-
idéer för framtiden var inte tillgängliga för analys.  

Resultat av forskningsfråga 3 tyder på att teknikinformationsavdelningen står 
inför en övergång från dokumentbaserad förvaltning till utveckling av informat-
ionssystem. I projektet med utveckling av produktionsmetodik observerades 
hur effekten av insatserna kunde bevakas hos både produktionsberedare och 
hos mottagarna av deras arbete – produktionsoperatörerna. Därtill motiverades 
införandet med den effektivisering som observerats inom konstruktion och 
produktion på grund av MBD och parallell utveckling. Slutligen noterades de 
flöden som beskriver hur MBD-data kommuniceras i PLM-systemen. Svaret på 
forskningsfråga 3 diskuteras i kommande kapitel. 

Forskningsfråga 1  
– användning: 
Vilka mål, uppgifter och 
arbetsmiljö har användarna 
av reservdelskatalogen? 

Forskningsfråga 2  
– presentationsmetod: 
Vilka presentationsme-
toder är aktuella för re-
servdelskatalogen om man 
utgår från ett modellbase-
rat konstruktionsunderlag 
och vad för de med sig för 
konsekvenser? 

Forskningsfråga 3  
– arbetsmetod: 
Vilka förutsättningar finns 
för att överföra MBD-
metodik från produktions-
beredning till reservdels-
katalogproduktion? 



 Diskussion och slutsats – 5.1 Användning 

60  60 

5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras resultatet belyst av teorin. Det inleder med en diskussion kring 
forskningsfråga 1 om användning. Därefter diskuteras i huvudsak forskningsfråga 2 om pre-
sentation genom att exemplifiera med tre alternativ på reservdelskatalog för nästa generation 
av teknikinformation. Metodkritik följs sedan av förslag på framtida forskning och arbete. 
Slutligen knyter diskussionen an till studiens syfte och forskningsfråga 3 vilket mynnar ut i 
två slutsatser. 

Tidigare i denna rapport och i följande diskussion kring fallstudiens resultat an-
vänds det språk som definieras i kapitel 2.6 Designnivåer för informationssystem. 
Nyckelord från nivåerna (koncept, innehåll & funktion, struktur och presentation) är 
markerade i fet stil. Detta språk ger även ett ramverk för fortsatta diskussioner 
kring konceptutveckling för teknikinformation. Bacon & Fitzgeralds (2001) 
perspektiv på informationssystem sätter upp ramarna för att avgränsa diskuss-
ionen från djupa frågor kring organisation, upphandling av mjukvara, informat-
ions- och kommunikationsteknik, drift och systemadministration. 

5.1 Användning 

Från fallstudien finns många förslag på hur och vad som ska utformas men un-
derlaget är skralt för att svara på frågan varför. Det förefaller lätt att diskutera 
lösningar innan behovet är klart, lösningar som inte är verifierade att de behövs. 
I avsaknaden att luta sig på kunskap om säkra utfall från metoder som samlar 
användarbehov (Hackos & Redish, 1998) blir ämnet snabbt abstrakt. Diskuss-
ionen faller då gärna tillbaks till att handla om tekniska lösningar och system, 
om det skall vara surfplatta eller bärbar dator som interaktionsplattform och så 
vidare. Detta kan vara ett tecken på att problemet inte har en enkel lösning. 

Det är med entusiasm och nyfikenhet deltagare i studien diskuterar nya möjlig-
heter i spåren av MBD. I diskussioner nämns ibland interaktion i det närmaste 
som ett kvantitativt mått i ordalag som ”mer interaktivitet” eller ”utöka inter-
aktionen”. Tolkas den måttstocken i meningen att interaktion har ett egenvärde 
i sig för det bort diskussionen från de kvalitetsaspekter hos interaktionen som 
bottnar i syfte och användarbehov. 

Undersökning av användarbehovet placeras av Saab internt under rubriken in-
formationsanalys. I skenet av designnivåerna (koncept, innehåll & funktion, struktur 
och presentation, från kapitel 2.6) kan benämningen informationsanalys preciseras 
bättre för att tydliggöra vilka nivåer man avser utveckla och i vilken ordning.  

En önskad effekt av informationsanalysen är att rätt och tillräcklig information 
skall skapas i design- och konstruktionsfasen. Tolkas den ambitionen som en 
ansträngning att göra en optimal och slutgiltig lösning i de första utvecklingsite-
rationerna, så finns argument emot. Styrkan hos parallell utvecklingsmetodik 

Forskningsfråga 1  
– användning: 
Vilka mål, uppgifter och 
arbetsmiljö har användarna 
av reservdelskatalogen? 
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(Prasad, 1996), erfarenheter från MBD-införanden (Versprille, 2008) och IT-
utveckling generellt (The Standish Group, 2001) föreslår inte att ambitionen ska 
vara att hitta en slutgiltig och optimal lösning på första försöket. Där talas om 
inkrementellt arbete, korta utvecklingscykler och upprepad verifiering mot an-
vändarbehov. 

5.2 Tre alternativ: reservdelskatalog 

Det är tillsynes ingen brist på presentationsmetoder. En fråga att ställa sig är 
om det någon idé att noggrant undersöka designmöjligheterna innan alla be-
gränsningar påförda av användningssituation är tillvaratagna? Detta arbete för-
söker problematisera kring design av presentation. Det går i linje med slutsat-
sen från Duffy m.fl. (1985) om att designsyftet måste vara mer tydligt för tek-
nikinformatörer och chefer i tolkningen av specifikationer. En brist som även 
identifieras i fallstudien där konceptet för IPD pekar mot förvaltning, af-
färsmodell och kundkrav istället för användarbehov. 

Här presenteras tre alternativ på reservdelskatalog som ligger nära till hands 
som väg framåt för realisering av en reservdelskatalog för nästa generation av 
teknikinformation. Dessa är medvetet snäva för att ge en tydlig diskussion. En 
framtida praktisk tillämpning kan mycket väl grundas på förslag och frågeställ-
ningar från alla tre alternativen, men förstås även från andra infallsvinklar som 
denna studie avgränsat sig från. 

De tre alternativen bygger på de förhållanden som analyserats under studien. 
Alternativ A tar avstamp i studiens första del där befintlig produktion av teknik-
information undersöktes. Alternativ B grundar sig till del på observationer från 
studiens senare del där metodikutvecklingen av Saabs produktionsberedning för 
tillverkning av skrovkomponenter till civilt flyg undersöktes. Alternativ C byg-
ger på teknikinformationsavdelningens arbetshypotes som inledde studien. 

5.2.1 A: Endast nya illustrationsverktyg 

Alternativ A – endast nya illustrationsverktyg – förser befintligt publikationssystem 
med illustrationer gjorda i nya illustrations- och författarverktyg. Främsta an-
ledningen till ett införande av nya verktyg skall vara sättet de integreras med 
MBD-data. Presentationsmetoden är fortfarande en sidorienterad publikation 
med illustrationer och artikellistor portionerade i sammanställningar som får 
rum på ett siduppslag. Målet skall vara att göra illustratör- och redaktörsarbetet 
automatiserat där så är möjligt. 

Flödesbeskrivning 

Integreringen med MDB-data innebär att geometridata hämtas automatiskt på, 
låt säga, dygnsbasis. Då MBD-konceptet innefattar att artikeldata är åtkomlig 
enligt samma struktur som geometridata skall artikeldata hämtas samtidigt med 
samma intervall. Detta istället för att en katalogredaktör ber om konstruktions-
underlag som föranleder en export av ett dokument med geometridata, det vill 
säga produktstrukturen levererad enligt ”dokumentbaserad definition”. Viktiga 
egenskaper hos illustrations- och författarverktygen är att systemet automatiskt 

Forskningsfråga 2  
– presentationsmetod: 
Vilka presentationsme-
toder är aktuella för re-
servdelskatalogen om man 
utgår från ett modellbase-
rat konstruktionsunderlag 
och vad för de med sig för 
konsekvenser? 
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flaggar för vilka illustrationer och som berörs av konstruktionsändringar gjorda 
uppströms. 

En möjlig utkomst är att arbetsuppgifterna för katalogredaktören och illustratö-
ren slås samman i en roll. Denna kombinerade teknikinformatörsroll är vanlig i 
mindre teknikinformationsproducerande organisationer.  

Exemplet på dataflöde i Figur 5-1 använder Right Hemispheres lösning för 
hantering av MBD-data, med antagandet att den går att integrera med befintligt 
publikationssystem. CAD-system och PDM-system representerar konstrukt-
ionsunderlaget. Teknikinformatören hanterar illustrationsframställningen i 
samband men det redaktionella arbetet med att välja artiklar för varje sidupp-
lags sammanställning. Delmoment är sannolikt att göra vyval, filtrera bort geo-
metri, skapa sprängskisser, callouts och så vidare. Bearbetningen av geometri-
data till illustrationsförlaga lagras i en server (RH Deep Server) som på begäran 
exporterar illustrationer till publiceringssystemet (MediaDB, CSDB). Servern tar 
regelbundet emot konstruktionsändringar som sker uppströms i CAD-systemen 
och ska därför kunna varna för de illustrationer som behöver ombearbetning. I 
bästa fall föranleder en konstruktionsändring ingen ombearbetning av illustrat-
ionen utan godkänns efter en kort granskning. 

 
Figur 5-1 Flöde alternativ A  

Designnivåer 

Alternativ A bygger på att konceptet behålls intakt med antagandet att an-
vändningen av den befintliga reservdelskatalogen fungerar. Att följa specifikat-
ionen S1000D motiveras med antagandet att standardiseringen fungerar som 
tillräcklig kvalitetssäkring för att både produktion och användning skall fungera. 
Nya presentationsmetoder undviks för att inte äventyra tillsynsmyndigheters 
tillförlit till beprövade metoder. Detta med antagandet att de inte har tidigare 
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erfarenhet, benägenhet eller arkiveringsmöjligheter för att godkänna annat än 
sidorienterade publikationer. Konceptet minskar riskerna förenade med fram-
tida kunders eventuella krav på traditionell teknikinformation som därmed ute-
sluter en enbart IETP-baserad lösning. 

Huruvida informationsstrukturen hos indatat, det vill säga MBD-data, slår 
igenom fullt ut i användarens upplevelse av teknikinformationen bestäms av 
hur medgörliga datastrukturerna är för integration mellan systemen för kon-
struktionsdata och teknikinformation. Denna mappning mellan MBD-struktur 
och S1000D-struktur bestämmer vilket innehåll som blir tillgängligt för publi-
kationen. Presentationsmetoderna presenterade i kapitel 2.9 Specifikationen 
S1000D och kapitel 4.2.1 Reservdelskatalog är aktuella.  

Med S1000D följer en navigationsdesign som är beskriven i kapitel 2.9.1 Sido-
rienterade publikationer. Navigationen bör även vara tillgänglig på det sätt som är 
effektivast vid användning av sidorienterade publikationer i PDF-läsare. Det vill 
säga alla typer av referenser skall vara hyperlänkar. Detta till skillnad från im-
plementeringen av navigationsdesign i IPD för Gripen C/D, som bara stödjer 
sig på att användaren läser innehållsförteckningar och referenser och sedan 
bläddrar själv. 

5.2.2 B: Frångå sidorienterad publikation 

Alternativ B – frångå sidorienterad publikation – syftar till att anpassa illustrationer 
och artikellistor för att presenteras i ett informationssystem där navigationsde-
sign och gränssnittsdesign anpassas för till nya interaktionsplattformar. Navigat-
ionsdesignen ska inte grunda sig på numrerade sidor och pärmar utan vara ut-
formad för användbarhet i sitt nya sammanhang. Grafiska gränssnittet bör följa 
de riktlinjer som gäller för den visningsmiljö som katalogen blir den del av. Det 
grafiska gränssnittet bör även följa framtida förändringar av riktlinjer. 

Designnivåer 

Alternativ B bygger på att återanvända informationsstrukturer och geometri-
data från konstruktion och produktion. I första även återanvändning av det sätt 
som konstruktions- och produktionsfunktionerna ser och interagerar med data i 
sina verktyg. Det vill säga att utnyttja MBD snarare än att parera. Detta bör 
även ge ett tydligt genomslag på hur användaren uppfattar innehållet. 

Dessa system är mer troligt uppgiftsorienterade jämfört med de sidorienterade 
publikationernas informationsorienterade egenskaper. Eller enligt den uppdel-
ning Eigner m.fl. (2010) använder: passiva och aktiva kunskapssystem. Där ett 
passivt system beskrivs som tillgängliggörande av kunskap jämfört med ett ak-
tivt system som innefattar en informationsbearbetningsprocess som inte existe-
rar i det passiva systemet. Sidorienterade får här ses som ett passivt kunskapssy-
stem och alternativ B som ett aktivt kunskapssystem. Det är designnivån inne-
håll och funktion som berörs av dessa begrepp. Sidorienterad presentation har 
i detta hänseende endast innehålls-komponenten, den erbjuder ingen funktion-
alitet. (Här ses navigationsstöd som register, innehållsförteckningar och refe-
renshänvisningar alltså inte som funktionalitet.) Presentationssättet överlåter till 
användaren att själv göra informationsbearbetningen.  
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Alternativ B lägger istället till informationsbearbetning, och därmed design-

aspekten funktion. Funktionalitet kännetecknar ett aktivt system och kan till 

exempel vara sökfunktionalitet med förlåtande krav på användarens rättstav-

ning och terminologival eller filtrering som ger automatiska sammanställningar 

av reservdelar beroende på den uppgift användaren skall lösa. Som följd av 

funktionalitet kommer strukturarbetet för flödet genom funktionaliteten: inter-

aktionsdesign. I utvecklingen av ett informationssystem samlar interaktions-

design sedan de underliggande designnivåerna i motvikt till projektets tekniska 

och redaktionella aspekter. 

Dessa exempelförlagor är publikationer skapade med programvaruleverantören 

Right Hemispheres Deep Exploration (Figur 5-2) och leverantören Cor-

tona3D:s motsvarighet RapidCatalog (Figur 5-3). Figur 5-4 visar exempel på in-

formationsdesign med tre förberedda vyval som även har animation i både 

övergångar och sprängskisser. Till skillnad från den informationsstruktur som 

grundar sig i den rent sidorienterade presentationsmetoden visas här istället 

samma artikel på flera vyer beroende på sammanhang och detaljnivå. Den re-

dundansen är inte effektiv eller motiverad då informationsstrukturen avspeglar 

både produktstruktur och presentationsform, vilket den gör i det sidorienterade 

fallet. I exemplet Figur 5-4 är den redundansen dock logisk när bakomliggande 

produktstruktur (innehåll) och presentationsmetod (form) är åtskilda, en 

grundprincip i elektronisk publicering (Harold & Means, 2004). 

Figur 5-2 Exempelpublikation från Right Hemisphere, presente-

rat i 3D PDF.  

Figur 5-3 Exempelpublikation från Cortona3D RapidCatalog, 

presenterat i Cortona3D Viewer.  
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Figur 5-44 Tre vyer från C
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erbjuder (Quintana, Rivest, Pellerin, Venne, & Kheddouci, 2010). Innehållet tar 
ny skepnad då det tidigare katalogredaktörsarbetet automatiseras. Funktion-
alitet, till exempel sökning och återmatning av åtgärder, kan utvecklas för att 
komplettera innehållet. Allt sammantaget innebär nya förutsättningar för design 
av presentationsnivån.  

Alternativ C – fullt MBD-integrerad 3D-applikation – spetsar till presentation och 
interaktion. Strukturen modelleras, som i alternativ B, enligt MBD. Presentat-
ionen ändras då traditionella teknikillustrationer ersätts av interaktiv 3D-miljö. 
Alternativ C möter upp många av studiedeltagarnas förväntningar på MBD:s 
inverkan på teknikinformation och gör därmed att alla förslag till framtida 
forskning och arbete blir aktuella (kapitel 5.4 Framtida forskning och arbete). 

5.3 Metodkritik 

I detta arbete finns ett antal etiska överväganden att göra. Inget standardproto-
koll har används för inledningen på intervjuer för att informera deltagaren om 
syftet, rätten att bestämma över sin medverkan, hur personuppgifter hanteras 
och att data inte används till annat än forskningens syfte. Detta är något som 
rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002). Detta har dock till viss del framgått 
av de frågorna i de semistrukturerade intervjuerna, men ej varit uttryckt explicit. 
Till en av cheferna på teknikinformationsavdelningen ställdes frågan om vilken 
hänsyn som skulle tas vid intervjuer med de yrkesgrupper vars arbetsuppgifter 
eventuellt avkvalificeras. Svaret var att verkningarna låg för långt fram i tiden 
för att påverka intervjudeltagarna och därför fanns ingen anledning till särskilt 
hänsynstagande. Med detta i åtanke borde dessa etiska överväganden inte vara 
nödvändiga att beakta vidare. 

Validitet 

Det finns ingen enighet hur man skall tolka validitet, generaliserbarhet och reli-
abilitet inom fallstudier (Merriam, 1994). Runesson & Höst (2009) väljer ett av 
många beskrivna klassificeringssystem för validitet och omsätter detta för fall-
studieforskning. 

Inre validitet – att resultatet bygger på rätt data och överensstämmer med 
verkligheten – har hanterats med ett antal strategier. Fokus för studien har vuxit 
fram i en dialog mellan studieobjektet och forskaren. Dock har arbetet med 
analys av fallstudiedata inte följt någon strukturerad analysmetod. Detta är ett 
problem för den inre validiteten. Istället har den återkommande dialogen med 
deltagarna i studien stått som garant för att de data som bidragit till resultatet är 
relevant. Tidiga deltagare i studien definierade vad som var relevant att studera, 
forskaren har i sin tur modifierat temat för att finna relevans. Senare deltagare 
har bidragit med muntliga uppgifter och dokument de tycker är relevanta och 
hänvisat vidare till andra lämpliga deltagare för studien. Då studieobjektets or-
ganisation är stor har antagligen relevant information inte kommit studien till 
del. Detta är inte underligt, men resultatet skall tolkas med detta i åtanke. 

En ytterligare valideringsstrategi innefattade källtriangulering. Avslutande vali-
deringsstrategi var att presentera utkastet för deltagare och inhämta återkopp-
ling på att författaren förstått rätt och tolkat på rimligt sätt. Dessa strategier 
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stärker även reliabiliteten, det vill säga att resultatet i minsta mån skall vara be-
roende av forskaren. 

Generaliserbarhet, den externa validiteten – huruvida resultaten från fallstu-
dien kan appliceras på andra fall – kan sägas vara hög. Flygindustri, särskilt för 
högteknologiska militära tillämpningar, må vara komplex och komplicerad men 
det undersökta fallet är inte unikt (Versprille, 2008). Därtill finns nära koppling-
ar till närliggande industrier, till exempel bilindustri, där designverktyg och pro-
duktionsmetodik genomgår samma utveckling (Quintana, Rivest, Pellerin, 
Venne, & Kheddouci, 2010). Problemet i angreppsätt mellan informationsori-
enterade och uppgiftsorienterade informationssystem är inte unikt för fallet. 
Det är en tvetydighet som hela webb-området redan jobbar på (Garrett, 2002). 
Utmaningarna för teknikinformationsområdet skiljer sig inte heller nämnvärt i 
den jämförelsen. Frågor på konceptnivå som går mot affärsnytta och kund-
nöjdhet är inte unika för fallet. Utmaningen känns igen i hela branschen (The 
Standish Group, 2001). 

Reliabilitet betyder inom fallstudier trovärdigheten för forskaren och den ut-
förda studien. Till skillnad mot experimentell kvantitativ forskning med objek-
tiva mätinstrument (till exempel måttband och våg) är forskaren det enda in-
strumentet i en fallstudie. Fallstudien är en subjektiv strategi där författaren är 
beredd att legitimera och försvara sitt arbete. Reliabiliteten sätter lägsta gränsen 
för vilken validitet ett resultat har, men garanterar på inget sätt att rätt sak stu-
derats. (Merriam, 1994) 

Goda egenskaper hos en fallstudieforskare är sensitivitet, kommunikationsför-
måga och tolerans för mångtydighet. Sensitivitet innebär å ena sidan känsla för 
kontexten, miljön, människorna, öppna och dolda agendor och tvetydiga bud-
skap. Å andra sidan känsla för sig själv, sin skicklighet, trötthet, mognad, väx-
lande motivation, intresse och livets skiftningar. Bra kommunikation faller tillbaka 
på empati, bra frågor och uppmärksamt lyssnande. Tolerans för mångtydighet krä-
ver tålamod att stå ut med bristfällig struktur, ovisshet och osäkerhet. (Merriam, 
1994) Det är mot dessa egenskaper författaren får göra sin självrannsakan.  

I denna studie har författaren sin bakgrund, sina värderingar och förutfattade 
meningar. Som grund till detta examensarbete ligger en universitetsutbildning 
på grundnivå inom främst informationsteknik och design men även grunder i 
datorgrafik. Författaren har ett uttalat intresse för användbarhet inom mjukva-
ruområdet där egna användarupplevelser till största delen kommer från starkt 
konkurrensutsatta mjukvaror för konsumenter. Erfarenhet från fälttjänst och 
underhållsarbete från 15 månaders värnpliktsutbildning på stridsfordon i armén 
fyller omedvetet luckor i föreställningarna om hur krigsmateriel används. En 
upplevd svårighet, som även Merriam (1994) nämner, är misstänksamheten för 
mönster som dyker upp allt för snabbt i studien och sedan visar sig vara riktiga. 
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5.4 Framtida forskning och arbete 

5.4.1 Generellt 

Teknikinformation producerad efter en specifikation som S1000D nyttjar valda 
standarder, myndighetskrav, traditioner och erfarenhetsmässigt väl beprövade 
lösningar till grund för teknikinformationens utformning och förvaltning. Kun-
skap från akademi och yrkesinriktningar utanför industrin kan vara till god hjälp 
i ett läge där landvinningar inom tekniken skjuter på utvecklingsmöjligheterna i 
en takt som industrins standardarbete inte hinner med. Här presenteras förslag 
på framtida arbete som är generellt för teknikinformation och informationssy-
stem inom militära tillämpningar. 

Konceptutveckling av teknikinformation och användarcentrerad utveckling 

I den snabba utvecklingstakten med ökade kundkrav (Prasad, 1996) behöver 
även konceptutvecklingen för högt specialiserade och omfattande teknikin-
formationsproducenter följa samma tempo. Generalister, personer med do-
mänkunskap och experter på processer för användarcentrerad utveckling kan 
vara deltagare i ett sådant designarbete. En aktionsstudie där man sätter upp en 
laborationsverksamhet för prototyputveckling av teknikinformation i led med 
parallell utveckling, PLM och MBD kan ge insikter i vilka utmaningar som 
finns. En viktig följdfråga är vilken avkastning man får på användarcentrerade 
utvecklingsmetoder (The Standish Group, 2001). Inom militär industri är slu-
tanvändarna inte lika flyktiga kunder som inom konsumentsegmentet. Hur vik-
tigt konkurrensmedel är då användbarheten av teknikinformationen i en stöd-
produkt som leverantören i stort sett har monopol på? 

Papperspublikationer eller surfplatta i hangar och i krig? 

Pappersdokument gör sitt jobb i de uppgifter och den miljö som är utmärkande 
för militär verksamhet i både krig och fredstid. Teknikdriven utveckling av tek-
nikinformationsområdet inbjuder till nya presentationssätt, men reser också 
frågor kring fördelar med den gamla trotjänaren pappret. Vad betyder dess en-
kelhet, robusthet och gamla inarbetade konventioner? 

Nära tillhands som plattform för nästa generations teknikinformation ligger 
surfplattan, en väg bland andra DiLorenzo & Malefors (2011) undersöker i 
kontexten stöddokument för stridspiloter. Gamla inarbetade konventioner, som 
pärmar, register och innehållsförteckningar, ställs i kontrast till surfplattans nya 
konventioner baserade på interaktion och funktionalitet (till exempel sökning). 
Vad får det för betydelse i utformningen av nya presentationssätt inom teknik-
information? 

Kontrasten mellan nya och gamla konventioner kan vara påtaglig för olika typer 
av användare, till exempel olika erfarenhet och yrkesgenerationer (Hackos & 
Redish, 1998). En jämförande studie mellan surfplattor och papperspublikat-
ioner kan vara lämplig för att beskriva den nya designrymden för olika typer av 
användare. En sådan studie preciserad till kontexten reservdelskatalog kan 
också hjälpa till att informera ett beslut om reservdelskatalogen bör brytas loss 
från publikationspaketet som en självständig applikation. 
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Myndighetskrav och flygsäkerhet för teknikinformation i digitala medier 

Flygsäkerhetsarbete präglas av strikta erfarenhetsbeprövade regler. Olika villkor 
kan gälla för civil och militär verksamhet och bestämmelser kan skilja sig i olika 
delar av världen. Exempel på godkända teknikinformationslösningar i digital 
form för flygverksamhet kan både präglas av konservativa eller progressiva 
idéer. En enkel undersökning kan svara på vilka myndighetskraven är för un-
derhållsdata levererat och presenterat i digitala medier för underhållsarbete. En 
följdfråga i perspektivet MBD är hur arkivering fungerar och hur spårbarheten 
upprätthålls. 

Förbättringspotential i resultatet av avkvalificerade arbetsuppgifter 

Manuell teknikillustration har i stadig takt förfinats och uppnått en hög mog-
nad. Det finns troligen kvalitetsaspekter som blir ouppnåeliga när man automa-
tiserar en skicklighetskrävande uppgift som manuell teknikillustration. Lägg där-
till den tysta kunskap som går förlorad. Att få reda på vilka nya kompetenser 
som ersätter då kostsamma arbetsuppgifter blir avkvalificerade kan vara anled-
ning till en studie av jämförbara förändringsprojekt. Viktigt att finna är de verk-
liga förbättringspotentialerna hos nya automatskapade presentationsmetoder 
och vilka eftergifterna för slutanvändarna blir. 

Renodla styrkorna hos S1000D 

I resultatet presenteras alternativ med mer eller mindre stark koppling till hur 
S1000D vanligast tillämpas. Skall reservdelskatalogen ligga inom S1000D:s in-
formationsstruktur, eller skall den ligga som självständig applikation? Jämför 
med befintliga exempel på lagring och presentation av ledningsscheman, Process 
data module i S1000D (ASD, 2009) och kundernas egna lager- och beställnings-
system. Hur avgörande är det att kompletterande och kontextuell navigation 
(Garrett, 2002) i form av hyperlänkning och referenser endast hanteras inom 
S1000D:s databas CSDB?  

Informationshantering med XML-dokument bör följa tumregeln att separera 
innehåll och form (Harold & Means, 2004). Vilket innehåll i S1000D bryter mot 
tumregeln och är fortfarande strukturerat efter presentationsformen, till exem-
pel sidorienterad presentation, och vilka följder får det? 

Mätmetoder för utvärdering av investeringar i informationsteknik och 
informationssystem 

Generellt har IT/IS-investeringar hittills (fram till 2010-talet) lidit av att möjlig-
heterna är för många i förhållande till vilka som är genomförbara och – än vik-
tigare – vilka som faktisk uträttar förväntad nytta. Andelen lyckade projekt har 
varit skrämmande låg (The Standish Group, 2001). Ambitionen och omfatt-
ningen i IT-projekt blir tydligt i jämförelse med handlingsutrymmet före IT-
åldern när manuellt arbete och pappersdokument var den enda möjliga vägen. 
På vilket sätt skall investeringar mätas och vägas för att nå målet att tillgänglig-
göra tillräcklig information för kunskapsintensivt arbete och uppnå kundnöjdhet och af-
färsnytta? Alltså det område Bacon & Fitzgerald (2001) identifierat som kärnan 
av ämnesområdet informationssystem. Det bör vara klart giltigt att undersöka 
detta inom ramen för teknikinformation och militär högteknologisk flygindu-
stri. 
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5.4.2 Specifikt för fallstudien 

Förslag på framtida arbete specifikt för den verksamhet som undersöktes i fall-
studien presenteras här: 

Var i Saabs organisation skall ansvaret för utveckling av reservdelskatalogen 
ligga? 

Är det teknikinformationsavdelningen själva som bör driva utvecklingen eller 
skall den ligga som integrerad del hos ILS som utvecklar det i underhållskon-
ceptet som rör kompetens/utbildning/teknikinformation? 

Användar- och uppgiftsanalys av reservdelskatalogens användning 

Vilka är användarna, vilka arbetsuppgifter skall de utföra och i vilken situation 
och miljö skall reservdelskatalogen tjäna sitt syfte (ISO, 1998)? Kan Cognitive 
Work Analysis vara en metod som lämpar sig (DiLorenzo & Malefors, 2011)? 

Vilka författarverktyg har presentationsmetoder som stödjer 
reservdelskatalogens användning? 

Med en bakgrund av en användar- och uppgiftsanalys – vilka författarverktyg 
lämpar sig? Vilka är möjligheterna till samarbete kring utvecklingen av för-
fattarverktyget med tanke på presentationsmetoder för reservdelskatalog? Vil-
ken är tidshorisonten – hur långt framåt i presentationsmetod sträcker sig tän-
ket? Hur bundet är konceptet till val av presentationsplattform? 

Vilka integrationslösningar stödjer MBD och teknikinformationsproduktionen? 

För att integrera teknikinformationsproduktionen med MBD-data från kon-
struktion och underhållsberedningar finns tekniska hinder att överbrygga. Hur 
stöds parallell utveckling genom valet av integration mellan CAx-programvara 
och informationssystem för eftermarknad? Vilka säkerhetsaspekter kräver stort 
fokus? 

5.5 Slutsats 

Studien hade som syfte att undersöka möjligheterna att ta fram förbättrade pre-
sentationsmetoder och effektivare arbetsmetoder för framtagningen av reserv-
delsinformation hämtad från modellbaserat konstruktionsunderlag. 

Att rekommendera något av de tre alternativen i diskussionen ovan är svårt. 
Här följer en diskussion om varför det med denna studie som grund inte finns 
tillräckligt underlag för att välgrundat välja något av alternativen. 

För liten kunskap om reservdelskatalogens användning för att kunna välja 
presentationsmetod 

Underlaget från uppdragsgivaren till detta examensarbete hade titeln Förbättrad 
teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag. Det fanns 
alltså från början en hypotes om att en anpassning av teknikinformationspro-
duktionen för att hantera den nya formen av indata skulle leda till stor förbätt-
ringspotential för presentationen och användningen av teknikinformationen. 
Entusiasmen och nyfikenheten på nya sätt att illustrera teknikinformation var 
påtaglig bland deltagare i studien.  
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Att se på MBD-initiativets verkningar i konstruktions- och produktionsfasen 
representerade för många deltagare i studien den första inblicken i potentiella 
presentationsmetoder för framtida teknikinformation. För att bedöma nyttan av 
dessa nya möjligheter stod några problem i vägen. Teknikinformationsavdel-
ningen har en bristfällig bild av användningskvaliteten hos sina nuvarande pub-
likationer för att avgöra om nya idéer kan innebära förbättring eller inte. Många 
deltagare i studien ser inte heller att de bör förbättra sin bild, eller vet hur de går 
tillväga för att förbättra sin bild av användningen. 

Detta leder till slutsatsen att: 

» En bristfällig bild av de mål, uppgifter och arbetsmiljö (ISO, 1998) som 
slutanvändare av reservdelskatalogen har gör det svårt för 
teknikinformationsavdelningen att bedöma nya presentationsmetoders 
lämplighet. Avdelningen skulle tjäna på att använda etablerade metoder 
för kartläggning av användarbehoven. 

Förbättringar på grund av MBD i konstruktion och produktion är inte direkt 
överförbara på reservdelskatalogen 

Erfarenheter av MBD insamlade under fallstudien kommer till största del från 
utveckling inom konstruktion- och produktionsmetodik. Dessa erfarenheter är 
de som till störst grad informerat de alternativ som presenteras ovan. Exempel 
på lämpliga MBD-tillämpningar i teknikinformation upptäcktes däremot inte i 
fallstudien och var väl dolda inom industrin i övrigt. Konstruktionsarbetet har 
under en tid tagit steg mot effektivare arbetssätt både på Saab och i CAD-
världen (Quintana, Rivest, Pellerin, Venne, & Kheddouci, 2010). Förbättringar-
na ligger i förkortad utvecklingstid (Alemanni, Destefanis, & Vezzetti, 2011) 
och tillåter bättre anpassad visuell kommunikation (Bouikni, Rivest, & 
Desrochers, 2008).  

Saab upplever på olika håll MBD-initiativets verkningar i konstruktionsfasen 
och senast i produktionsberedningen. Hos Saab är målen som ny MBD-
metodik skall uppnå sedan länge strukturerade och definierade i den högtek-
nologiska utmaningen att bygga ett stridsflygplan. I fallstudien observerades 
övergången till ny metodik för skapandet av arbetsinstruktioner till produkt-
ionsoperatörerna. Metodikutvecklingen skedde nära både skaparna och motta-
garna av ny presentationsmetod. Informationsförädlingen och användningen 
sker här inom samma organisation. Utfallet av ny konstruktion- och produkt-
ionsmetodik, driven av MBD, påverkar därmed effektiviteten i Saabs egen verk-
samhet och underlättar vägen till redan tydligt satta mål. 

Situationen skiljer sig för teknikinformationsavdelningen. Deltagare i studien 
nämner kundkrav, kundklagomål, standarder och myndighetskrav som tydlig-
aste måttstock för sitt arbete hittills. De förbättringspunkter som nämns är 
kostnader, produktionstid, ändringsförfaranden och datakvalitet. Alla dessa rör 
huvudsakligen produktionen av teknikinformationen, inte användningen. De 
har inte utvecklat egna koncept i samma utsträckning som utvecklarna av själva 
flygplanssystemet. I jämförelse får utfallet av ett fullskaligt införande av MBD 
inom teknikinformation direkt påverkan i produkten som levereras till kunden. 
Konceptutvecklingen ligger i att ta steget från att hittills levererat publikationer 

Forskningsfråga 3  
– arbetsmetod: 
Vilka förutsättningar finns 
för att överföra MBD-
metodik från produktions-
beredning till reservdels-
katalogproduktion? 
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till att i framtiden leverera mer eller mindre fullfjädrade informationssystem 
(Karim, 2008). Det vill säga gå från ett informationsorienterat till ett uppgiftso-
rienterat informationssystem. 

För reservdelskatalogens del leder skillnaden i situationen mellan konstrukt-
ion/produktion och teknikinformationsavdelningen till slutsatsen att: 

» Förbättringarna gjorda i arbetsmetod och presentationsmetod vid 
MBD-införande på andra områden i produktlivscykeln är inte direkt 
överförbara på reservdelskatalogen. Syftet och användarbehovet skiljer 
sig för de båda – både före och efter ett MBD-införande. 

Möjligheten till förändring är i sig den största anledningen till de uppkomna 
frågorna för framtidens teknikinformation, oavsett om MBD-införandet är an-
ledningen. MBD må vara det som startat processen och en oundviklig väg att 
gå, men är varken nödvändig eller helt styrande för att utveckla presentations-
metoder.



 Referenser 

73  73 

Referenser

Agrawala, M. (2011). Design Principles for Visual Communication. Communications of the ACM, 54(4), 60-69. 

Ahlgren, J., Linnér, A., & Wigert, L. (2002). Gripen – The first forth generation fighter. Indutrigruppen JAS. 

Alemanni, M., Destefanis, F., & Vezzetti, E. (2011). Model-based definition design in the product 
lifecycle. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 52(1), 1–14. 

Arvola, M., & Johansson, M. (2007). A case study of how user interface sketches, scenarios and computer 
prototypes structure stakeholder meetings. People and Computers XXI: HCI... but not as we know it, 
Proceedings of HCI 2007, The 21st British HCI Group Annual Conference. 1, pp. 177–184. Swindon, UK: 
The British Computer Society. 

ASD. (2009). S1000D – International Specification for Technical Publications: Utilizing a Common Source Database 
(4.0 ed.). AeroSpace and Defence Industries Association of Europe – ASD och Ministries of 
Defence of the member countries of ASD. 

Bacon, J. C., & Fitzgerald, B. (2001). A Systemic Framework for the Field of Information Systems. ACM 
SIGMIS Database, 32(2), 46–67. 

Bouikni, N., Rivest, L., & Desrochers, A. (2008, Mars). A Multiple Views Management System for 
Concurrent Engineering and PLM. Concurrent Engineering(16), pp. 61–72. 

Candell, O. (2009). Development of Information Support Solutions for Complex Technical Systems using eMaintenance. 
Luleå, Sweden: Luleå University of Technology. 

Candell, O., Karim, R., & Söderholm, P. (2009). eMaintenance: Information logistics for maintenance 
support. Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 25(6), 937–944. 

DiLorenzo, C., & Malefors, C. (2011). Android for Fighter Pilots: Replacing Paper with Tablet Technology. Master's 
Thesis, Uppsala Universitet. 

Duffy, T. M., Smith, G., & Post, T. (1985). Technical Manual Production: An Examination of Four Systems CDC 
Technical Report No. 19. Communications Design Center. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon 
University. 

Eigner, M., Handschuh, S., & Gerhardt, F. (2010). Concept to Enrichen Lightweight, Neutral Data 
Formats with CAD-based Feature Technology. Computer-Aided Design & Applications, 7(1), 89–99. 

European Aviation Safety Agency. (2010). Maintenance Organisation Approvals – Part 145. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 

FLYGI. (2007). Regler för militär luftfart. Försvarsmakten, Militära flyginspektionen. 

FMV. (2009, maj 14). JAS 39 Gripen. Retrieved 2010, from Försvarets matrielverk: http://www.fmv.se 

Garrett, J. (2002). The elements of user experience — user-centered design for the web. New York: American Institute 
of Graphic Arts (AIGA). 

Hackos, J. T., & Redish, J. C. (1998). User and Task Analysis for Interface Design. John Wiley & Sons. 



 Referenser 

74  74 

Harold, E. R., & Means, W. S. (2004). XML in a nutshell. O'Reilly. 

Huang, M. Y., Lin, Y. J., & Xu, H. (2004). A framework for web-based product data management using 
J2EE. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 24, 847–852. 

ISO. (1998). ISO 9241-11 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 11: 
Guidance on usability. Genève, Schweiz: International Organization for Standardization. 

Jones, J. V. (2006). Integrated Logistics Support Handbook (3:e ed.). McGraw-Hill. 

Karim, R. (2008). A Service-Oriented Approach to eMaintenance of Complex Technical Systems. Luleå, Sweden: 
Luleå University of Technology. 

Lawson, H. (2010). A Journey Through the Systems Landscape. College Publications. 

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper (2:a ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. (B. Nilsson, Trans.) Lund: Studentlitteratur. 

Meyer, H., Fuchs, F., & Thiel, K. (2009). Manufacturing Execution Systems: Optimal Design, Planning, and 
Deployment. McGraw-Hill. 

Pettersson, R. (2003). Ord, bild & form – termer och begrepp inom informationsdesign. Lund: Studentlitteratur. 

Prasad, B. (1996). Concurrent Engineering Fundamentals (Vol. I: Integrated Product and Process 
Organization). New Jersey: Prentice Hall PTR. 

Quintana, V., Rivest, L., Pellerin, R., Venne, F., & Kheddouci, F. (2010). Will Model-based Definition 
replace engineering drawings throughout the product lifecycle? A global perspective from 
aerospace industry. Computers in Industry, 61, 497–508. 

Ronestjärna, J. (2011). Presentation av underhållsföreskrifter med modellbaserat konstruktionsunderlag. 
Examensarbete, Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. 

Runesson, P., & Höst, M. (2009). Guidelines for Conducting and Reporting Case Study Research in 
Software Engineering. Empirical Software Engineering, 14(2), 131–164. 

Sääksvuori, A., & Immonen, A. (2008). Product Lifecycle Management (3:e ed.). Springer. 

Saffer, D. (2008, december 4). The Disciplines of User Experience. Retrieved november 21, 2011, from Kicker 
Studio: A Design Company: http://www.kickerstudio.com/blog/2008/12/the-disciplines-of-
user-experience/ 

Sandberg, A., & Strömberg, U. (1999). Gripen: with focus on availability performance. Journal of Quality in 
Maintenance, 5(4), 325–334. 

Szymanowski, M., Candell, O., & Kairm, R. (2010). Challenges for Interactive Electronic Technical 
Publications in Military Aviation. The 1st international workshop and congress on eMaintenance, (pp. 190–
195). Luleå, Sweden. 

The Standish Group. (2001). Extreme CHAOS.  

Versprille, K. (2008). Model-based Definition for the Masses. Collaborative Product Development Associates. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 



  Bilaga A  

75  75 

Bilaga A Intervjuer, observationer och dokument 
Tabell 2 Intervjuer 

 Ämne Deltagare: roll, bakgrund 

24/11 
1/12 
16/12 

Verksamhetsutveckling teknik-
information.  
Förväntningar MBD, processer, kunder. 

Verksamhetsutvecklare, teknikinformationsavdelningen 
Ingenjör. 

1/12 
6/12 
7/2 

Koncept, informations-
arkitektur 

Teknisk arkitekt publikationer 
Kognitionsvetare. På Saab i 3 år, arbete med utbildning på Gripen-
systemet, IETP (webbaserad teknikinformation). 

3/12 
4/2 

Reservdelskatalog Gripen Teknikinformatör (reservdelskatalog) (1) 
Bland annat katalogredaktör 

8/12 Reservdelskatalog Gripen Teknikinformatör (reservdelskatalog) (2) 
Publikationsingenjör 

10/12 Kommunikationsdesign Universitetsadjunkt, Linköpings universitet 
Grafisk designer. 

15/12 Metodikutveckling MBD. För-
ändringsarbete. 

Metodikutvecklare virtuell produktion (1) 
Konsult 
Metodikutvecklare virtuell produktion (2) 
Nyexaminerad ingenjör, konsult 

17/12 Teknikinformationskoncept Publikationssystemägare, teknikinformationsavdelningen 
Ingenjör. 

3/2 Teknikinformation i framtiden: 
Mixed/Augmented Reality 

Representant för forskningsföretag 

8/2 Teknikinformation för Gripen i 
användning. 

Teknisk instruktör 
Bakgrund som flygtekniker 

18/2 
1/3 

MBD i konstruktion. Chefskonstruktör skrov 
Ingenjör 

21/2 
11/4 

Teknikinformation i produkt-
livscykel. 

Utvecklare integrerade underhållskoncept 
Fil.dr inom informationshantering för logistikstöd. 

24/2 Tekniska illustrationer, illustrat-
ionsverktyg. 

Illustratör (1) 
 

25/2 MBD: produktdatamodellering, 
konfigurationsstyrning. 
Kund–leverantörförhållande, koncept 
flygsystem kontra teknikinformation. 

Produktdataägare 
Ingenjör 

1/3 MBD: produktionsunderlag Metodikutvecklare virtuell produktion (1) 
1/3 Specifikationen S1000D Publikationsstandardspecialist 
3/3 Tekniska illustrationer, arbets-

processer. 
Illustratör (2) 
 

12/4 Utbildning – teknikinformation 
– arbetstimmar/kompetens. 
Produktionslokaler Gripen. 

Utbildningsledare 
Bakgrund som flygtekniker. 

14/4 
28/4 

Reservdelskatalog Gripen Teknikinformatör (reservdelskatalog) (3) 
Katalogredaktör. Bakgrund som flygtekniker. 

19/4 Presentationsplattform för 
diagnosdata och teknikinform-
ation. 

Systemintegrerare 
Ingenjör 
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 Ämne Deltagare: roll, bakgrund 

26/4 Produktionsberedning, för-
fattarverktyg för produktions-
underlag 

Metodikutvecklare virtuell produktion (3) 
Ingenjör 

29/4 Illustrationsprogramvara Säljare från programvaruleverantör 
2/5 Underhållsberedning. MBD: 

integrerat koncept eftermark-
nad. 

Underhållsberedare 
Verksamhetsutvecklare, underhållsberedning 
Samordnare underhållskoncept för MBD 
Verksamhetsutvecklare, teknikinformationsavdelningen 

 

Tabell 3 Observationer 

 Ämne Drivande deltagare 

17/11 MBD: design och konstruktion 
Gripen NG. MBD i produkt-
livscykeln 

Teknisk ledare 
Chefskonstruktör skrov 
Chefskonstruktör system 
Samordnare underhållskoncept för MBD 

7/2 Underhållsberedning i 3D Produktdataägare 
Metodikutvecklare virtuell produktion (1) 
Metodikutvecklare virtuell produktion (2) 

23/2 Teknikinformationskoncept 
(Ljudupptagning från 27/10) 

Produktdataägare 
Publikationssystemägare 
Teknisk arkitekt publikationer 
Verksamhetsutvecklare, teknikinformationsavdelningen 
Examensarbetare, teknikinformation: underhållsföreskrifter 

8/3 Projektmöte: implementation 
författarverktyg för produktion 

Metodikutvecklare virtuell produktion (3) 
Metodikutvecklare virtuell produktion (4) 
Metodikutvecklare virtuell produktion (5) 

9/3 Metodik: produktionsberedning 
Skrovproduktion civilt flyg 

Metodikutvecklare virtuell produktion (1) 
Metodikutvecklare virtuell produktion (4) 
Metodikutvecklare virtuell produktion (5) 

11/3 Utbildning: författarverktyg 
produktionsunderlag 

Metodikutvecklare virtuell produktion (5) 

19/4 Demonstration: Utöka MBD 
från produktionsberedning till 
hela produktlivscykeln. 

Metodikutvecklare virtuell produktion (3) 

19/4 Föredragning: Stöddokument 
(knäblock) för stridspiloter 

Examensarbetare, mjukvaruutveckling/användaranalys (1) 
Examensarbetare, mjukvaruutveckling/användaranalys (2) 

 

Tabell 4 Dokumentanalys 

 Ämne Dokument 

 Om teknikinformation Utbildningsmaterial 
Aircraft Related Publications. IPD (Reservdelskatalog). 

 Organisation 
Kompetenser 
Processer 

Intranät 
Publikationsregler 
Direktiv 

 Själva produkten Publikationspaket Gripen C/D 

 Verksamhetsutveckling Avsiktsförklaringar 
Konceptdokument 
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 Ämne Dokument 

 Produktionssystem för teknik-
information 

Systembeskrivningar 

 Produktdata Produktdataspecifikationer 
Standarder 

 Författar- och illustrationsverk-
tyg 

Marknadsföringsmaterial från programvaruleverantörer 
Instruktionsvideor 
Funktionsbeskrivningar 
Tekniska specifikationer 
Testprogramvara 

 



   

 

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
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