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Sammanfattning 

Försvarsindustrin är en industri med många tekniskt avancerade och dyra 
produkter. Produkterna har många gånger en lång utvecklingstid och 
kunderna investerar stora belopp vid anskaffning av ny materiel. Redan idag 
finns det stora affärsmöjligheter kring eftermarknad för dessa produkter. Men 
sjunkande försvarsbudget och minskat anslag till materialanskaffning innebär 
en risk för färre stora order. Detta öppnar för möjlighet till nya affärsmodeller 
och strategier kring eftermarknaden. Ett pilotprojekt inom offentlig-privat 
samverkan, OPS, rörande flygtid med skolflygplanet SK 60 som tidigare 
genomförts visar på att det finns stora besparingsmöjligheter för kunden med 
denna affärsmodell. 
 
Syftet med detta arbete är att genomföra en nulägesanalys av de verktyg och 
processer som används för kommunikation och hantering av ärenden vid 
eftermarknadsavdelningen, In Service Support - ISS, på Saab Bofors 
Dynamics AB, SBD, Underwater systems. Resultatet av nulägesanalysen skall 
ligga till grund för förslag till förbättringar och effektiviseringar för ISS-
avdelningen. Målsättningen med förbättringarna är att ge affärsledingen bättre 
möjlighet till överblick och uppföljning av affärerna. Samt möjlighet att 
utveckla affärsmöjligheter för att öka omsättningen och lönsamheten inom 
eftermarknaden. 
 
Nulägesanalysen visar att ISS-avdelningen saknar fastställda gemensamma 
processer för hantering av eftermarknadsärenden. Det finns heller inget 
gemensamt verktyg för hantering och uppföljning av dessa 
eftermarknadsärenden inom SBD. Det stödverktyg som är framtaget av Saab 
Security and Defense Solutions, SDS, för att fungera som ett Saab-gemensamt 
verktyg för hantering av beställningar innebär ett ökat administrativt arbete 
utan att tillföra något mervärde för SBD.  
 
För att underlätta och effektivisera arbetet för ISS-avdelningens personal bör 
man således se över och standardisera processerna för ärendehantering. Ett 
gemensamt verktyg för hantering av ärenden och kommunikation med kunden 
bör även det införas. Verktyget bör om möjligt sammankoppla övriga IT-
stödsystem som används inom SBD, detta för att minska den manuella 
hanteringen kring ärendena.  
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Abstract 

The defense industry is an industry with many technically advanced and 
expensive products. There are often very long development times for the 
products and the customers invest large amount of money purchasing new 
equipment. There are already great business opportunities within the After-
Sales for these products. But declining defense budgets and reduced funding 
for material procurement involves a risk of fewer large orders. This opens for 
possibility for new business models and strategies for the After-Sales. A 
previously conducted pilot project in Public Private Partnership -PPP, 
concerning flight time with the training aircraft SK 60 show that there are 
significant savings opportunities for customers with this business model. 
 
The purpose of this thesis is to conduct a situation analysis of the tools and 
processes used for communication and case management at the after sales 
department, In Service Support – ISS, at Saab Bofors Dynamics AB , SBD , 
Underwater Systems. The results of the situation analysis will be the basis for 
suggestions for improvements and efficiencies for the ISS department. The 
goal of the improvements is to provide the business- and marketing 
department with better data for monitoring the business. And also the 
opportunity for developing business opportunities to be able to increase sales 
and profitability in the After Sales market. 
 
The situation analysis shows that the ISS department lacks established 
common processes for handling after sales cases. There is also no common 
tool for managing and monitoring these after sales cases within SBD. The 
support tool that has been developed by Saab Security and Defense Solutions, 
SDS, as a Saab common tool for managing cases means increased 
administrative work without providing any additional benefit for SBD. 
 
In order to facilitate and streamline the work of ISS department staff should 
therefore revise and standardize processes for case management. A common 
tool for case management and communication with the customer should also 
be introduced. The tool should, if possible, connect the other IT support 
systems used in the SBD, in order to reduce the manual processing of the 
cases.  
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Förord 

Detta är ett examensarbete för Civilingenjör i Industriell Ekonomi. Syftet med 
ett examensarbete för en civilingenjör är att ”utveckla och visa sådan kunskap 
och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.” Detta 
har genomförts genom att självständigt planera och genomföra ett 
företagsrelaterat projekt. Examensarbetet har sträckt sig över 20 veckors 
heltidsstudier och är det avslutande momentet i Civilingenjörsprogrammet i 
Industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Examensarbetet har genomförts i nära samarbete med Saab Bofors Dynamics 
AB i Linköping. Jag vill härmed framföra ett stor tack till min handledare vid 
företaget, Jan Forsell, som har varit ett stort stöd och en pådrivande faktor för 
detta examensarbetes genomförande. Jag vill även tacka Björn Stille på 
Blekinge Tekniska Högskola för ett gott stöd och stort uppvisat intresse för 
mitt arbete. Slutligen vill jag tacka min fru för allt det stöd du har gett mig 
under detta arbete, utan dig hade det aldrig gått.  
 
 

Magnus Dannemyr 
Karlskrona, Juni 2014 
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1 Inledning 

 Introduktion 1.1

I försvarsindustrin är det många gånger är en lång utvecklingsprocess, Torped 
62 tog närmare 20 år att utveckla [1], detta resulterar i avancerade och dyra 
produkter. Med långa utvecklingstider och kostsamma investeringar förväntas 
produkterna ha en lång livslängd Torped 62 har en specificerad livslängd på 
sekretess [2]. Med detta i åtanke är det betydelsefullt att även ta vara på de 
affärsmöjligheter som befintliga produkter kan generera under sin livslängd. 
Avdelningen ISS, In Service Support, vid SBD Underwater system har till 
uppgift att hantera eftermarknaden av SBDs undervattensprodukter. 
Produktportföljen för Underwater Systems består av Torpeder, autonoma 
undervattensfarkoster, fjärrstyrda undervattensfarkoster, minsystem och 
undervattenssensorer [3].  
 
Försvarsindustrin och dess produkter har historiskt skiljt sig en hel del från 
mer traditionella industrier som verkar på den öppna marknaden. 
Produktlivscykeln och Bostonmatrisen [4, pp. 86-87] är verktyg som kan 
användas för att analysera ett företags produkter  och med dessa som stöd 
arbeta fram strategier rörande produkterna. Livscykel för en produkt inom 
försvarsindustrin ser dock ofta annorlunda ut än produkter på den civila 
marknaden. Kunderna är få och produkten säljs vanligtvis en gång som en stor 
order. Efter leverans går produkterna sedan in i en användande och 
vidmakthållande fas [5] där eftermarknadsavdelningen ansvarar för 
affärsmöjligheterna. 
 
En sjunkande försvarsbudget [6] och lägre anslag för materielanskaffning 
innebär en risk för färre stora order. Eftermarknaden blir då ett än viktigare 
område för fortsatt möjlighet till utveckling av affärer. Som ett möjligt steg i 
en förändring av försvarsindustrin har Försvarets Materielverk, FMV, 
genomfört ett pilotprojekt inom offentlig-privat samverkan, OPS, där 
leverantören Saab levererar flygtid på skolflygplanen SK 60. Projektet var 
lyckat och Försvarsmakten sänkte sina årliga kostander med 30 procent. [7] 
Detta är en tänkbar utveckling även när det gäller undervattensprodukter och 
där spelar eftermarknadsavdelningen en viktig roll tack vare ett tätt samarbete 
med kunden redan i dag. [8] 
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Eftermarknaden vid SBD Underwater systems står i dag för ca 10% av 
Underwater systems omsättning med en målsättning inom de närmsta åren 
öka denna [9]. Med rätt verktyg kan hanteringen av eftermarknadsaffärerna 
effektiviseras [10, p. 425] vilket kan leda till utökade affärsmöjligheter och 
ökad vinst. 
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 Syfte och Problemställning 1.2

Huvudsyftet med detta projekt är att analysera de verktyg och processer som 
idag används för kommunikation och hantering av ärenden vid 
eftermarknadsavdelningen, ISS, på SBD Underwater Systems. Med 
nulägesanalysen som grund kommer en kravanalys för framtiden att göras. 
Resultatet av dessa analyser kommer ligga till grund för förslag på eventuella 
förbättringar och effektiviseringsmöjligheter av de processer och verktyg för 
ärendehantering och kommunikation som används av ISS-avdelningen.  
 
Målsättningen med förbättringarna och effektiviseringarna är att ge 
affärsledningen bättre underlag för styrning och uppföljning av 
eftermarknadsaffärerna. Samt ta fram metoder för kommunikation och 
hantering av ärenden. Utifrån detta är målsättningen att utveckla 
affärsmöjligheter, omsättning och lönsamhet för ISS-avdelningen.   
 
Problemställningarna har arbetats fram i samarbete med företaget och ISS-
avdelningen. Frågorna är mycket aktuella och intressanta för företaget då de 
precis genomfört en större omorganisation och utökar personalstyrkan genom 
nyrekryteringar. 
 
 

 Begränsningar 1.3

För att begränsa och identifiera affärsmöjligheter och förbättringsområden för 
ISS-avdelningen kommer en definition av eftermarknaden att göras. 
Definitionen av eftermarknad kommer att grundas på de ansvarsområden och 
resultatansvar som Programledaren ISS har.  
 
Nulägesanalysen kommer att begränsas till att omfatta eftermarknadsaffärer 
med den svenska kunden. Kravanalysen för framtida eftermarknaden kommer 
att ta hänsyn till att föreslagna arbetssätt, processer och verktyg skall vara 
skalbara för att kunna utöka med fler kunder i framtiden, så väl svenska som 
utlänska.  
 
Den föreslagna vägen framåt kommer att baseras på de målsättningar och 
förväntningar som finns på ISS-avdelningen. 
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 Nulägesanalys 1.4

Målet med nulägesanalysen är att genom analys av genomförda affärer skapa 
en tydlig och rättvisande bild av de processer och verktyg som idag används 
inom ISS-avdelningen för hantering av ärenden och kommunikation med 
kunden. För detta kommer följande frågeställningar att användas: 

Q1. Hur ser flödet ut från beställning till fakturering av ett ärende? 
Q2. Vilka verktyg används som stöd vid hanteringen av ett ärende? 

 
 

 Kravanalys framtida eftermarknad 1.5

Med nulägesanalysen som grund kommer en kravanalys för framtida 
eftermarkanden att göras. Mer specifikt kommer följande frågeställningar att 
användas: 

Q3. Hur ser målsättningen för ISS-avdelningen ut inom fem års sikt? 
Q4. Finns det behov av att förändra processerna för ärendehantering? 
Q5. Vilka funktioner i stödverktyg krävs för att kunna effektivisera 

processerna för ärendehantering? 
Q6. Vilka system bör integreras med varandra för att effektivisera 

ärendehantering? 
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2 Bakgrund 

 Motiv till examensarbetets ämne 2.1

Detta examensjobb kommer att behandla de verktyg och processer som 
används av SBD Underwater Systems ISS avdelning för hantering av ärenden 
samt kommunikation med kunderna. Som tidigare nämnts i introduktionen är 
försvarsindustrin en bransch i förändring, där eftermarknadsaffärer är en del i 
en möjlig ökad lönsamhet samt ökad kundnöjdhet.  
 
SBD genomförde under hösten 2013 ett omfattande arbete med att ta fram en 
ny organisation för sin verksamhet. Den nya organisationen har ett tydligt 
affärs- och kundfokus och trädde i kraft den 1 januari 2014. [11] Till följd av 
den nya organisationen samt ISS-avdelningen målsättning med ökad 
omsättning har under våren 2014 en rekryteringsprocess genomförts. Denna 
rekryteringsprocess har resulterat i fyra stycken nyanställningar, vilket 
innebär en ökning av personalstyrkan på avdelningen med 44%. De nya 
medarbetarna börjar sin anställning vid avdelningen mellan maj och augusti 
2014. [9] Omorganiseringen innebär även att det inte finns något nytt fastställt 
verksamhetssystem, VS, som specifikt hanterar ISS-avdelningens processer, 
utan ISS-avdelningen har endast SBDs generella VS som stöd. Detta gör det 
till ett utmärkt tillfälle att analysera de arbetssätt, processer och verktyg som 
tidigare använts vid eftermarknadsavdelningen, för att se om även de kan eller 
bör förändras för att förbättra effektiviteten.   
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 Historik  2.2

Saab AB är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag förankrat i Sverige. 
Företaget är organiserat i sex olika affärsområden; Aeronautics, Dynamics 
(SBD), Electronic Defence Systems (EDS), Security and Defence Solutions 
(SDS), Support and Services (S&S) och slutligen konsultfirman Combitech. 
[12] Affärsområdena har alla sina egna produkter som de utvecklar och har 
ansvar för. SBD är i sin tur organiserat i fyra stycken affärsenheter där 
Underwater Systems är en av dem. Som nämnts i introduktionen består 
Underwater Systems produktportfölj i huvudsak av Torpeder, minor, 
undervattensfarkoster och undervattenssensorer. [3] Den största kunden för 
dessa produkter är svenska försvarsmakten, i huvudsak marinen.  
 

 
Bild 1 Affärsområden Saab AB [3] 

 

 
Bild 2 Organisationsskiss Business Area Dynamics 

Aeronautics Dynamics EDS SDS S&S CombitechAeronauticsAAAeAeAeAeAeAerorororororonananananana ttututututututiiicicicicicicssssssAAeAeAeAeAeAeAeAeAerororororororororonanananananananana tutututututututututiicicicicicicicicicsssssssssAeronautics DynamicsDDDyDyDyDyDyDyDyyyyynananananana iimimimimimimimicscscscscscsDDDyDyDyDyDyDyDyyyynanananananananaa iimimimimimimimicscscscscscscscscsDynamics EDSEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDSSSSSSSSSSSEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDSSSSSSSSSSEDS SDSSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSSSSSSSSSSSSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSSSSSSSSSSSDS S&SS&S&S&S&S&S&S&S&S&S&S&SSSSSSSSSSSS&S&S&S&S&S&S&S&S&S&SSSSSSSSSSS&S CombitechCCCCoCoCoCoCoCoCoCo bbbmbmbmbmbmbmbmbmbiititititititititititecececececechhhhhhhhhhhCCCoCoCoCoCoCoCoCo bbmbmbmbmbmbmbmbmbititititititititititececececececececechhhhhhhhhhCombitech
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Samtliga affärsområden, Aeronautics undantaget, har någon eller några 
produkter i sin produktportfölj som är direkt kopplade mot den svenska 
marinen. Försvarsmakten är organiserad med en Marinbas som har sitt 
huvudsäte i Karlskrona [13]. Som ett steg i att komma närmare kunden och 
skapa ökade möjligheter till affärsutveckling startade Saab ett 
affärsområdesöverskridande kontor i Karlskrona 2008. Kontoret startade med 
endast två personer men har expanderat till att i januari 2014 bestå av 20 
stycken fast anställda med placering på kontoret. Affärsområdena SBD, SDS 
och S&S har personal fast placerad på kontoret. EDS är med och finansierar 
verksamheten men har ingen personal fast placerad där. SBD personal i 
Karlskrona tillhör organisatoriskt Underwater Systems ISS-avdelning. Då den 
svenska kunden i huvudsak varit lokaliserad till Karlskrona har det varit ett 
naturligt steg i en ökad eftermarknad att etablera sig på plats närmare kunden. 
[9]   
 
För att möta kundens önskemål om en väg in till Saab för 
eftermarknadsrelaterade beställningar har ett system för hantering av dessa 
beställningar arbetats fram av SDS tillsammans med kunden. Vid tidpunkten 
för framtagandet av systemet var både antalet beställningar och personal på 
Karlskronakontoret i majoritet från SDS varvid övriga affärsområden inte 
deltog aktivt i den processen. Systemet kom att kallas Naval-helpdesk och är 
en integrerad del av SDS affärssystem IFS-Loke. Systemet hanteras och 
administreras av personal från SDS. Eftermarknadsrelaterade beställningar 
från Marinbasen i Karlskrona kommer till Saab via Naval-helpdesk oavsett 
vilket affärsområde som ansvarar för produkterna som beställningen avser. 
Inkommande beställningar fördelas sedan ut av helpdeskens administrativa 
personal till respektive affärsområde för vidare handläggning. [14]  
 
Inom koncernen Saab AB används idag ett stort antal olika verktyg och IT-
stödsystem. De olika affärsområdena och enheterna använder i många fall 
olika typer av system. Det pågår arbete med att minska antalet system och 
ensa upp användandet av de olika systemen inom koncernen. Det är ett 
omfattande arbete med en lång tidsplan. Det är en utmaning att fram till dess 
att alla system är gemensamma kunna samarbeta kring affärer på ett effektivt 
och lönsamt sätt. [8] [9] 
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 Utgångsläge 2.3

Sedan 2012 har SBD Underwater Systems två fast placerade på kontoret i 
Karlskrona. Denna etablering har lett till att antalet eftermarknadsaffärer som 
kanaliserats via den Saab-gemensamma helpdesken har ökat. I takt med att 
antalet ärenden till SBD Underwater Systems via helpdesken ökat har även 
behovet av mer anpassade verktyg och arbetssätt för hantering och 
uppföljning av dessa ärenden uppstått. Ärendehantering och kommunikation 
med kunden sker i dag via ett annat affärsområde inom Saab, SDS. SDS och 
SBD använder inte samma versioner av affärssystemet IFS vilket ger upphov 
till ökad administration som inte genererar något mervärde varken för SBD 
eller för kunden. Nyttan och behovet av en nulägesanalys tillsammans med en 
föreslagen väg framåt är således stor. [9] 
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 Eftermarknad 2.4

Ett grundläggande mål för de allra flesta företag är att uppnå och bibehålla en 
långsiktig lönsamhet. För de flesta tillverkande företag är eftermarknaden en 
naturlig del i dess strategier [15]. Eftermarknadsavdelningarna brukar 
vanligtvis vara en mycket lönsam del av ett industriföretag, en del av företaget 
som ofta visar bra resultat även i tider med sämre konjunktur. För ett 
industriföretag ligger ofta intäkterna för eftermarknaden kring 10-20% av de 
totala intäkterna. Men samtidigt svarar eftermarkanden för uppemot 20-40% 
av den totala vinstmarginalen [16]. 
 
Nyckel till en lönsam eftermarknad är korta responstider, hög tillgänglighet på 
reservdelar, enkla administrativa processer och låga administrativa kostnader 
vid små order. För att utveckla eftermarknaden handlar det dock inte bara om 
snabb respons och leverans av reservdelar. Att erbjuda kunden större 
tillgänglighet genom exempelvis utbildning, förebyggande underhåll och 
uppgraderingar är en viktig del av en väl utvecklad eftermarknad. För att 
ytterligare utveckla eftermarknaden kan en möjlig strategi vara att äga, driva 
och underhålla de egna produkterna. I de flesta fall kan denna modell generera 
större vinstmarginal under en produkts livslängd än försäljning av produkten 
och mer traditionell eftermarknad i form av reservdelar och service. Denna 
strategi är mer aggressiv och proaktiv än tidigare eftermarknasstrategier så för 
att lyckas är det viktigt att hitta rätt balansgång för att inte hamna i en 
konkurrenssituation med sina egna kunder. [16]  
 
I takt med omvärldens kontinuerliga utveckling har idag den traditionella 
tillverkande industrin inte längre samma dominerande faktor i ekonomin. Nu 
mer är det i stället servicesektorn som tar en allt mer dominerande roll, 
framförallt i västländer. Detta i sin tur har gjort att det vuxit fram företag som 
är lika bra på att leverera produkter som de är på att leverera tjänster. [15] För 
företag som genomgått denna utveckling passar eftermarknadsstrategin med 
att äga, driva och underhålla sina egna produkter mycket väl in.   
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3 Metod 

Huvudsyftet med detta projekt är att analysera de verktyg och processer som 
idag används för kommunikation och hantering av ärenden vid 
eftermarknadsavdelningen, ISS, på SBD Underwater Systems. Med denna 
analys som grund kommer förslag på eventuella förbättringar och 
effektiviseringsmöjligheter att ges.  
  
Detta avsnitt beskriver de metoder som kommer att användas för 
genomförandet av projektet. Projekt kommer i huvudsak att genomföras som 
en explorativ studie. Tillvägagångssättet för en explorativ studie 
karaktäriseras av en utforskande undersökning med stor flexibilitet i valet av 
undersöknings metoder [17, p. 58]. Metoden är väl lämpad när 
problemställningen inte är helt tydligt definierad då tanken med metoden är 
att vara flexibel. Flexibiliteten ger möjlighet att justera metoder och 
tillvägagångssätt under projektets gång i de fall som ny information blir 
tillgänglig. 
 
 

 Metodöversikt 3.1

För att en effektivisering och förändring skall bli framgångsrik är det av 
största vikt att man har en bra bild av nuläget i form av rutiner, processer och 
de verktyg som används [10, p. 417]. Projektet kommer därför att inledas med 
generell inhämtning, i huvudsak genom intervjuer, av information kring 
eftermarknaden i dag, dess processer, arbetssätt och verktyg för 
kommunikation och hantering av ärenden. För att därefter påbörja en fas med 
att undersöka hur dessa processer och verktyg kan förbättras och 
effektiviseras. Målsättingen är även att detta förändringsarbete kan ge upphov 
till nya affärsmöjligheter och ökad lönsamhet hos ISS-avdelningen.  
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 Nulägesanalys 3.2

Syftet med nulägesanalysen är att skapa en tydlig bild av nuläget, denna 
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet mot den föreslagna vägen 
framåt. Ett väldefinierat och korrekt utgångsläge är en förutsättning för att 
med gott resultat kunna effektivisera ett företags verksamhet [10, p. 417]. 
 
Informationsinsamlingen för nulägesanalysen kommer att genomföras med en 
indirekt och ostrukturerad metod [18, p. 9], detta i form av ostrukturerade 
intervjuer [17, p. 132] med personer inom ISS-avdelningen. Ostrukturerade, 
fria intervjuer är en bra metod för att skaffa sig information inom ett nytt 
område, då den är smidig, flexibel och ger den svarande stor frihet att 
formulera sina svar [18, p. 13]. Projektets explorativa tillvägagångssätt gör 
denna flexibla metod lämplig med dess stora möjligheter till fördjupning på 
punkter som verkar intressanta [17, p. 132] [18, p. 13].  
 
Gummesson beskriver forskarens tre stora utmaningar som: Tillgång/tillträde, 
förförståelse-förståelse och kvalité [19, pp. 14-16]. Dessa utmaningar är 
centrala för projektets genomförande. Tillgång till relevant och korrekt 
data/information är en förutsättning för att kunna genomföra en studie och 
nulägesanalys med ett användbart resultat. Förförståelse/förståelse handlar 
inte bara om förståelse för själva huvudproblemet utan även förståelse för 
företagskultur och förhållanden inom det specifika företaget och dess bransch.  
 
Det explorativa tillvägagångssättet med fria intervjuer har valts för metodens 
stora flexibilitet. Men samtidigt som metoden ger stor frihet ställer det 
samtidigt stora krav på den som genomför intervjun att just kunna anpassa sig, 
fånga upp intressanta delar för att gräva djupare i. Resultatet av intervjuer 
beror till största delen på den som intervjuar. Även om en metod med fria 
ostrukturerade metoder har valts måste intervjuaren förbereda intervjun. Det 
är viktigt att göra klart vad man vill få ut av intervjun, kunna följa upp svar 
och registrera relevant information. Intervjuer som forskningsmetod har en 
del svårigheter och begränsningar som måste tas i hänsyn. Balansen mellan 
krav och utbyte för möjligheten att erhålla uppriktiga och grundliga svar [18, 
p. 23]. Vilka krav ställs på den svarande och vad får den svarande i utbyte 
genom att medverka. Intervjun blir ett samspel mellan intervjuaren och den 
svarande. Men det är inte bara under själva intervjun som intervjuaren har en 
viktig roll. All den information som samlas in under intervjun måste 
bearbetas, gallras för att samanställas i en rapport.   
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 Kravanalys framtida eftermarknad 3.3

Med nulägesanalysen som grund kommer ytterligare intervjuer, i likhet med 
dem som genomförs i nulägesanalysen, kring de processer och verktygs som 
används vid hantering av eftermarknadsärenden att göras. Detta skall resultera 
i en kravanalys för den framtida eftermaknaden.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av nulägesanalysen samt den föreslagna 
vägen framåt. De presenterade resultaten kommer sedan att diskuteras under 
avsnitt 5 Diskussion. 
 
 

 Nulägesanalys 4.1

Målet med nulägesanalysen är att presentera en så tydlig bild som möjligt av 
hur situationen ser ut i dag. För att med nulägesanalysen som grund ge förslag 
på hur vägen framåt för att utveckla verksamheten kan göras. 
 
 
4.1.1 Arbetssätt och processer 

De arbetssätt och processer som beskrivs under detta avsnitt baseras på SBD 
hantering av ärenden. Övriga affärsområden inom Saab som använder 
helpdesk-verktyget kan ha andra arbetssätt och processer. 
  
För att tillmötesgå kundens, Marinbasens, önskemål om en väg in till Saab för 
beställningar oavsett affärsområde har SDS satt upp ett verktyg för hantering 
av dessa beställningar. Verktyget består av en modul som heter Call Center i 
SDSs version av affärssystemet IFS, IFS-Loke. SBD använder en annan 
version av IFS vilket innebär att det krävs en speciallösning för att SBD skall 
få tillgång till verktyget. Lösningen innebär att SBD-personal fjärransluter till 
en terminalserver där access till IFS-Loke och helpdesk-verktyget ges. Då 
detta är enda lösningen för SBD att komma åt helpdesk-verktyget har man i 
dagsläget valt att endast använda en person på SBDs ISS-avdelning som 
gränsyta mot helpdesk-verktyget. Ärenden till SBD som inkommer via 
helpdesken fördelas sedan internt ut till de produktingenjörer som ansvarar för 
respektive produkt. 
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4.1.1.1 Ärendeflöde 

Q1.Hur ser flödet ut från beställning till fakturering av ett ärende? 

Normalflödet för ett ärende beskrivs av följande text och illustreras i Bild 3 - 
Flödesschema helpdeskärenden.  
 
 (1) I många fall sker en initial kontakt direkt mellan kund och projektingenjör 
för att diskutera problem- eller frågeställningar och eventuella åtgärder för att 
gå vidare med problemet/önskemålet. (2) Kunden gör sedan en beställning 
som skickas via mail till Saab Naval Helpdesk. I de allra flesta fall anges även 
en produktingenjör vid SBD som ”vår referens”. (3) Helpdeskens 
administrativa personal tar emot ärendet och skickar det vidare till aktuellt 
affärsområde. (4) Ärendet tas emot i helpdesk-verktyget av SBD personal för 
att därefter skickas vidare till ansvarig produktingenjör. (5) Produktingenjören 
gör en prisuppskatting som skickas via helpdesken tillbaka till kund för 
godkännande (6),(7). (8) Kunden godkänner prisuppskattningen och ger via 
helpdesken klartecken att påbörja jobbet (9),(10). (11) När produktingenjören 
får klartecken för att påbörja jobbet plockas ett aktivitetsordernummer ut via 
SBD ekonomiadministration. (12) Ärendet upprättas i internt 
ärendeuppföljningssystem i form av ett Excelblad, detta uppdateras 
kontinuerligt med information tills ärendet är slutfört. (13) Internbeställning 
av jobbet görs till berörda servicetekniker. (14) Efter avslutat jobb rapporteras 
utförda åtgärder till ansvarig produktingenjör. (15) En första avrapportering 
av jobbet sker oftast muntligen direkt till kunden.  (16) En manuell process 
med inhämtning av värden från flera olika system för att skapa 
fakturaunderlag görs. (17) Fakturaunderlaget skickas till 
ekonomiavdelningen. (18) Faktura skickas till kunden. (19),(20),(21) Formell 
serviceapport skickas via helpdesken till kund. [8] [20] 
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Bild 3 - Flödesschema helpdeskärenden 
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4.1.2 Stödverktyg 

Q2.Vilka verktyg används som stöd vid hanteringen av ett ärende? 

Alla ärenden som kommer till den Saab-gemensamma helpdesken registreras i 
helpdeskmodulen i IFS-Loke. Då endast en person vid SBD har tillgång till 
IFS-Loke används systemet inte för daglig uppföljning och hantering av 
ärenden. Dock så noteras statusförändringar och rapporter i systemet. SDS 
genererar månadsvis en statusrapport utifrån informationen i systemet som 
delges kunden. 
 
För intern hantering och statusuppföljning av ärenden används manuellt 
hanterade Excelblad där de enskilda produktingenjörerna haterar och följer 
upp sina egna ärenden. Tidsuppföljning sker genom SBDs normala 
tidsrapportering i SBDs version av IFS, IFS 7.5. Användning och förbrukning 
av artiklar från lager hanteras och sammanställs även dem utifrån underlag 
från IFS. Uppföljning av övriga kostnader kopplade till beställningar görs via 
ekonomisystemet Raindance. Faktureringsunderlag sammanställs sedan helt 
manuellt i en kalkylmall i Excel med hjälp av data från alla ovan nämnda 
system. Därefter skapas en faktura. 
 
SBD använder sig av ett felrapporteringssystem, FRACAS, som heter Relex 
iArchitect 2008. Relex är ett fristående system utan någon koppling till övriga 
IT-system. Felrapporteringen till Relex sker helt manuellt och användes 
endast till torpedrelaterade ärenden. 
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 Definition av eftermarknad 4.2

Programledaren ISS definierar eftermarkanden som ”allt som har med 
produkten, efter att den är levererad, att göra.” Eftermarknaden skall vara ett 
stöd till kunden även när produkterna brukas, inte bara vid fel. 
Eftermarknaden skall vara en vinstdrivande affärsverksamhet parallellt med 
produkternas livslängd. 
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 Kravanalys framtida eftermarknad 4.3

Q3.Hur ser målsättningen för ISS-avdelningen ut inom fem års sikt? 

Då ISS-avdelningen i nuvarande organisation är helt ny finns inget fastställt 
VS. Tillämpliga delar av tidigare VS används för verksamheten idag men 
målsättningen är att arbeta fram och fastställa ett VS för ISS-avdelningen. 
Detta skall dock vara klart på betydligt kortare sikt än fem år.  
 
Eftermarknaden förväntas ha en positiv utveckling med en ökning av affärer 
både med svenska och utlänska kunder. Målsättningen är att öka 
eftermarknadens omsättning med sekretess .  
 

Q4.Finns det behov av att förändra processerna för ärendehantering? 

I dagsläget finns det inget gemensamt system hos SBD för hantering och 
uppföljning av eftermarkandsärenden. Det gör det svårt att få en överblick 
över aktuell status för ärenden. Detta innebär även att den ekonomiska 
uppföljningen i form av exempelvis förväntade faktureringar blir svår att 
sammanställa.  
 
Avsaknaden av ett fastställt VS gör att processerna för hantering av ärenden 
skiljer sig åt beroende på vem hos SBD som ansvarar och hanterar ärendena. 
Detta gör det svårare att omfördela och dela ansvaret för ett ärende.  
 
För att förenkla för de enskilda produktingenjörerna samt öka trovärdigheten 
mot kunden bör man även standardisera hanteringen av 
prissättning/offertunderlag och fakturering. 
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Q5.Vilka funktioner i stödverktyg krävs för att kunna effektivisera 
processerna för ärendehantering? 

Den grundläggande funktionen för stödverktyget är att alla typer av ärenden 
och kommunikation med kunden skall kunna registreras och loggas i 
systemet. Kraven på systemet för att stödverktyget skall bli ett effektivt stöd 
vid hantering av ärenden och kommunikation med kunden listas i punktform 
nedan. 

 All kommunikation med kund skall vara möjlig att logga 
 Alla ärenden skall tilldelas ett unikt id 
 Ärenden skall tilldelas en ansvarig 
 Ett ärende skall kunna vidarebefordras 
 Ansvarig för ett ärende skall kunna ändras. 
 Automatisk påminnelse om ett ärende är försenat 
 Ärenden skall kunna uppdateras med aktuell status/fas 
 Möjlighet att generera statistik på ärenden. Upparbetad-kommande 

kostnad-tid 
 Möjlighet att generera ekonomisk rapport. Kommande fakturering 

 
Q6.Vilka system bör integreras med varandra för att effektivisera 

ärendehantering? 

För att kunna effektivisera och förenkla hanteringen av ärenden bör 
ärendehanteringssystemet integreras och sammankopplas med några av de 
övriga befintliga IT-stödsystem som i dag används av SBD. De system och 
funktioner som bör integreras med ärendehanteringssystemet listas nedan i 
punktform. 

 Offertunderlag - Excelmall 
 Faktureringsunderlag – IFS, Raindance 
 FRACAS - Relex 
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5 Diskussion 

Eftermarknadsaffärer är idag en viktig del för SBD Underwater Systems, ISS-
avdelningen har genom långvarigt sammarbete arbetat fram en mycket bra 
och nära relation med den svenska kunden. Behovet av effektiviseringar inom 
processer och ärendehantering av eftermarknadsrelaterade ärenden har 
uppstått i takt med att antalet ärenden har ökat. De eftermarknadsrelaterade 
ärendena förväntas även de öka ytterligare inom de närmsta åren.  
 
För att underlätta och effektivisera arbetet för ISS-avdelningens personal bör 
man se över och standardisera processerna för ärendehantering. Genom 
fastställda processer och VS underlättas ärendehanteringen för medarbetarna. 
Det gör det även enklare att flytta ansvaret för ett ärende mellan personer utan 
att riskera att något steg i ärendehanteringsprocessen missas. 
 
Den Navala-helpdesk som upprättats av SDS för ärendehantering av 
eftermarknadsärenden från den svenska kunden är många gånger exempel på 
ineffektivt IT-stöd [21, p. 202], verktyg som enbart tar tid och resurser utan 
att skapa något värde i företaget. Detta beror till stor del på att verktyget 
hanteras i programmet IFS-Loke vilket inte är en version som normalt 
används av SBD. Det finns heller ingen koppling till något av SBDs övriga 
IT-stödsystem och dessutom har endast en medarbetare på SBD har tillgång 
till och arbetar i det systemet. För SBDs del finns den största 
effektiviseringspotentialen i att förbättra systemen för den interna hanteringen 
av ärenden.  
 
Införandet av ett system för ärendeuppföljning och sammankoppling av 
övriga IT-stödsystem är en förutsättning för att kunna generera de 
statusrapporter över aktuella ärenden och faktureringsstatus som ledningen 
önskar kunna göra. Ett gemensamt ärendehanteringssystem ger även fördelar 
inom resursplanering för avdelningen och dess projektledare genom att 
möjliggöra en överblick över samtliga pågående ärenden. Överföring av 
ansvaret för ett ärende mellan medarbetare underlättas även det med ett 
gemensamt system. 
 
Nuvarande arbetssätt kräver mycket administrativt arbete vid framtagandet av 
faktureringsunderlag. Detta skulle kunna minskas genom sammankoppling av 
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de olika IT-stödsystem som används för uppföljning av ekonomi- och 
tidredovisning.  
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6 Slutsats 

De olika affärsområdena jobbar i mycket liten utsträckning gemensamt på 
enskilda ärenden vilket minskar behovet och nyttan av ett gemensamt system 
för ärendehantering. För att uppnå större effektivitet inom respektive 
affärsområde är det därför av större betydelse att ha ett bra internt 
processflöde samt stödverktyg som integreras väl mot övriga IT-system som 
används.  
 
I detta fall har kunden uttryckt önskemål om en väg in, oavsett affärsområde, 
för sina beställningar. Detta kan tillgodoses genom att beställningar tas emot 
via en gemensam kontaktyta för att sedan direkt distribueras till aktuellt 
affärsområde utan ytterligare administration. 
 
För att uppnå god effekt av att sammankoppla de system och verktyg som 
idag används krävs att arbetssätt och processer även de är uppdaterade för att 
stödja systemen.  
 
För att underlätta och effektivisera arbetet för ISS-avdelningens personal bör 
man således se över och standardisera processerna för ärendehantering. Ett 
gemensamt verktyg för hantering av ärenden och kommunikation med kunden 
bör även det införas. Verktyget bör om möjligt sammankoppla övriga IT-
stödsystem som används inom SBD, detta för att minska den manuella 
hanteringen kring ärendena. 
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7 Fortsatta studier   

Det rekommenderade fortsatta arbetet är att analysera och utvärdera olika 
system som kan vara möjliga för en effektivisering av ISS-avdelningens 
arbete. För att hålla nere kostnaderna och underlätta eventuell framtida 
integrering med övriga affärsområden inom Saab bör man i första hand titta 
på system som redan idag finns inom Saab-koncernen i stort och SBD i 
synnerhet.  
 
Förslag av system att analysera är: 

 IFS 7.5 (Modulen Quality assurance). 
 Saab Support Portal, SSP. 
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