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Sammanfattning 
 
SAAB saknade en skriven arbetsmetod för att tillvarata enheter och komponenter från 
avionik som antingen ska kasseras eller klassas som oreparerbart. Syftet med detta arbete 
var att ta fram en gemensam metod i form av en handbok för de anställda på SAAB. Denna 
handbok ska underlätta när arbetsmoment gällande tillvaratagande ska utföras och skapa 
enhetlighet kring metod och dokumentering. Även en undersökning av de regelverk SAAB 
måste följa för att bedriva underhåll av militär avionik genomfördes för att se till att 
handboken följer de bestämmelser som finns. Tillsammans med handboken så skapades 
även ett flödesschema som ska underlätta arbetsgången vid tillvaratagande. Slutligen så 
undersöktes hur tillvaratagande påverkar en organisations underhållsarbete, vad för slags 
fördelar samt nackdelar det finns med att använda tillvaratagna  
enheter/komponenter och när man bör och inte bör använda sig av tillvaratagande. Dessa 
resultat togs fram genom litteraturstudier.  
 
Arbetet resulterade med en handbok samt ett flödesschema som anställda på SAAB ska 
kunna använda vid arbeten med tillvaratagande, där förklaras hur arbetsförloppet ska gå till 
och att det görs på korrekt sätt enligt de regelverk som SAAB måste följa. Arbetet tog även 
fram för- och nackdelar med tillvaratagande av avionik samt i vilka fall när man bör och inte 
bör tillvarata elektroniska komponenter från avionik som ska kasseras eller klassas 
oreparerbart. 

Abstract 
 
At SAAB, there was an absence of an adequate working written method on the reuse of 
devices and components from avionics that should either be discarded or classified as 
unrepairable. 
The aim of this thesis was to develop an established method in the form of a handbook for 
the SAAB employees. The manual will facilitate the execution of work-related tasks and 
create consistency regarding methodology and documentation. A survey on the regulations 
that SAAB must abide to conduct maintenance of military avionics was executed in order to 
ensure that the handbook complies with all the provisions that exist. A flow chart was created 
alongside the handbook for the purpose of aiding the workflow. Ultimately the provisions’ 
affect upon the organization’s maintenance work was examined, such as the advantages and 
disadvantages for reusing consumed units/components and whether one should or should 
not reuse units/components. These results were obtained by means of literary studies. 
 
The project resulted with a handbook and a flowchart that SAAB employees can use in their 
procurement work in which it explains the work methods and work process in order to ensure 
that it is completed correctly and according to the rules that SAAB has to follow. The project 
additionally highlighted the strengths and weaknesses of the utilization of reused 
units/components, and also when one should and should not reuse electronical components 
from avionics that are either being discarded or classified as unrepairable.  
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1. Inledning 
 
Flygsäkerhet och luftvärdighet är två grundläggande begrepp inom all underhållsverksamhet 
inom flygbranschen. Det ställs idag höga myndighetskrav genom regler och direktiv på både 
operatörer och tillverkare för att säkerhetsställa att flygindustrin håller en så hög standard 
som möjligt. För att möta de krav som ställs är det viktigt att man har ett strukturerat och 
välplanerat underhåll på de flygsystem som man opererar med. 
 
När man kommer till ett skede där kostnad, reparationer och uppgraderingar inte längre är 
lönsamma väljer man oftast att ta ur systemen ur tjänst. När SAAB föreslår till kunden att 
enheten är BER är det kundens beslut att välja vad som ska göras med enheten, i detta 
skede har ingenjörer på SAAB sett att det finns möjlighet att ta tillvara på komponenter som 
fortfarande anses hålla en fortsatt luftvärdighet, vid tillfällen när det saknas reservdelar eller 
när tillgängligheten på delarna är låg. 

1.1 Om SAAB 
 
SAAB AB är ett globalt försvars och säkerhetsföretag som tillverkar och utvecklar 
högteknologiska produkter inom flyg-, land och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell 
flygteknik. Maintenance Production är en del av affärsområdet Supports and Services som 
levererar underhåll, reparation och logistik och denna enhet bedrivs från orterna Malmslätt 
och Arboga i Sverige. Det underhåll som sköts främst i Arboga och som detta arbete kommer 
rikta in sig på har med militära avioniksystem att göra, de utför även underhåll på civila 
avionikenheter. Eftersom avioniken kring detta arbete monteras in i ett stridsflygplan klassas 
den som militär. Vad detta innebär är att det inte är samma regelverk som måste följas 
gentemot den civila sidan.   

1.1.1 Ansvar mot kund 
 
När SAAB ser att ett underhållsarbete inte är genomförbart att utföra bland annat på grund 
av långa leveranstider av underhållsdelar eller att det blir helt enkelt för dyrt gentemot att 
köpa helt nytt. Vad SAAB då väljer att göra är att kontakta kunden och föreslå att kassera 
enheten och spara den för eventuellt framtida reservdelar. Därefter skickas ett 
kassationsförslag till kunden som behöver ett godkännande eftersom dem står som ägare till 
de delar som SAAB underhåller. Vid beslut som dessa kan certifierad personal på SAAB se 
om det finns delar att tillvarata och återanvändas till andra underhållsarbeten och på så sätt 
minska ledtid och reparationskostnader. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att ta fram en arbetsmetod för tillvaratagande av reservdelar och 
reservenheter från avionikenheter som antingen ska kasseras eller har benämningen OREP. 
Metoden kommer förklaras i en företagsintern handbok samt ett flödesschema. Detta så att 
personal som ska använda sig av tillvaratagande lätt och smidigt kan se vad för 
arbetsmoment som ska göras och hur man går tillväga så att dokumentering sker enhetligt. 
Tillvaratagande sker redan på SAAB och meningen med detta arbete är att ta fram en 
gemensam metod som passar de olika materielgrupper och säkerställer att regelverk följs. 

1.3   Problemformulering 
 
Idag har SAAB i Arboga/Malmslätt ingen gemensam beskriven metod på hur man går tillväga 
när man vill återanvända enheter eller komponenter ur avionikenheter som ska kasseras 
eller har beteckningen OREP. Detta medför att ingenjörer och tekniker mellan de olika 
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materielgrupperna arbetar på olika sätt som i sin tur leder till varierande arbetssätt. Det är 
idag inte tydligt om vad de regelverk som styr underhållsarbetet säger kring tillvaratagande 
av avionik som kommer att undersökas i detta arbete. 
 
Arbetet kommer även att undersöka om varför man ska ta tillvara på avionikdelar och 
avionikenheter. Följande frågeformulering kommer att besvaras. 

 Vad det finns för fördelar respektive nackdelar med tillvaratagande? 
 När bör man tillvarata? 
 I vilka situationer bör man inte tillvarata? 

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet kommer inte ta reda på exakt hur mycket pengar som kan sparas med hjälp utav 
tillvaratagande, inte heller den tid som sparas vid tillvaratagande eftersom beställning av 
reservdelar har olika beställningstider. 
Tillvaratagande är något som alla inom industrin kan göra men då det är SAAB som är 
uppdragsgivare kommer denna handbok och flödesschema enbart att kunna användas av 
SAAB. 
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2.   Bakgrund 
 
Avionik är namnet för flygburen elektronik, alltså elektronik som ska operera i luften. 
Skillnaden mellan avionik och ”vanlig” elektronik är att avionik oftast behöver vara mer tåligt 
och klara de högre krav som ställs med den tuffare miljön som den opereras i, så som 
tryckskillnader, strålning från atmosfären, vibrationer m.m. Militär avionik kan behöva vara 
ännu mer tåligare då den ska tåla högre g-krafter och de snabba hastigheterna som 
stridsflygplan kan utsättas för jämfört med civila flygplan. 

Underhåll är en viktig del för att se till att något är driftdugligt efter det tillverkas. När 
någonting i ett system går sönder underhåller man det istället för att köpa ett helt nytt system 
och på så sätt spara pengar. De kostnadsbesparingar som man har funnit inom underhåll har 
gjort att mer och mer fokus har hamnat på vad det finns för möjligheter till att spara tid och 
pengar. 

SAAB har kommit fram till att det kan vara lönsamt för deras kunder att tillvarata avionikdelar 
till sitt underhållsarbete, man vill ta fram en handbok som förklarar arbetsförloppet vid 
tillvaratagande av avionikenheter. Genom att återanvända avionik kan man spara tid vid 
reservdelsbrist då man inte behöver beställa reservdelar som ibland kan ha långa 
leveranstider och i vissa fall inte längre tillverkas. Istället återanvänder de brukad avionik och 
använder den i sitt underhållsarbete. Inom detta arbete kommer även en undersökning ske 
av de regelverk som flygunderhållsorganisationer behöver följa för att se vad som gäller vid 
arbete med tillvaratagande.  

2.1 Tillvaratagande av SUE 
 
UE och SUE är de begrepp som SAAB använder sig av för att förklara uppdelningen av 
avioniksystemen de underhåller. Där UE är hela systemet för avioniken så är SUE de olika 
delarna i systemet som tillsammans gör att UE:n är funktionell. I detta ingår även underhåll 
av komponenter som finns i en SUE. En översiktlig bild över vad UE och SUE representerar i 
ett system visas i figur 1. 

 

Figur 1: En förenklad bild för innebörden av UE och SUE 
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2.1.1 Arbetsgången 
 
Tillvaratagande är en metod där man återanvänder avionik eller delar från avionik som ska 
kasseras eller bedöms som oreparerbart. Detta kan förklaras genom ett exempel där en UE 
innehåller 3 stycken SUE, A, B och C. UE:n fungerar då alla 3 SUE är operativa. Det händer 
att SAAB får in ett system som inte är ekonomiskt lönsamt för kunden att underhålla, detta 
kan vara till exempel att underhållskostnaden överstiger inköpspriset av ett nytt system. Vad 
SAAB då vill göra är att ta tillvara de SUE som fortfarande är funktionella i den UE:n som inte 
är funktionell. Alltså om C SUE:n är den enda fungerande SUE:n i ett system så vill man ta 
tillvara på den och sätta in i ett likadant system där A och B fungerar men inte C och på så 
sätt få en helt fungerande UE som sedan kan testas, certifieras och sedan skickas tillbaka till 
kunden. Figur 2 visar den förklarade arbetsgången. 

 

Figur 2: Ett SUE-byte mellan två UE-enheter som ger ett fungerande avioniksystem 

 

2.2 Regler för militär luftfart 
 
Kraven för att flygplan ska kunna få operera är väldigt stränga eftersom om någonting skulle 
hända under en flygtur är det mycket svårare att bara komma därifrån än om man är på 
marken. Med detta skapades regelverk för både den civila och militära sidan för att uppnå en 
hög säkerhet för att operera och underhålla flygplan. 
RML är de regler och riktlinjer SAAB måste förhålla sig till för att få kunna sälja militär avionik 
och underhåll till deras kunder. RML ges ut, utarbetas och ses över av flyginspektionen vilket 
är en fristående organisation som lyder direkt under regeringen och tillsammans med 
överbefälhavare beslutas de regler som kommer tillämpas i RML. [1] Mycket av de 
föreskrifter som finns i RML hänvisar till ett antal AMC vilket är riktlinjer ifall man behöver 
tolkningshjälp utav något som står i RML. Detta är väldigt användbart i fall då RML kan vara 
otydlig och tolkas på flera sätt. AMC är utfärdade av EASA vilket är en organisation som 
tillhör Europeiska Unionen vars mål är att se till att säkerheten inom civilt flyg når upp till de 
standarder som satts. [2] 

2.3 State of practice 
 
Optimering av underhållsarbete är något som sker kontinuerligt bland företag i alla branscher 
i hela världen med syftet att spara på ekonomiska utgifter. Inom den civila flygbranschen 
finns det flera statligt finansierade projekt som tar upp tillvaratagande av hela flygplan bl.a. 
PAMELA-projektet som är ett EU-finansierat projekt, där har man kommit fram till en 
trestegsmetod för att på ett miljömedvetet sätt återanvända 85 % av flygplanets delar och 
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komponenter. [3] Det är svårare att hitta arbete kring tillvaratagande av hårdvara på just 
avionikenheter, speciellt på militära enheter. Att det inte finns offentliga arbeten kring 
tillvaratagande av militär avionik beror på att det arbete som görs inom försvarsbranschen 
oftast inte är tillgänglig för allmänheten.  
 
Det har tidigare funnits efterfrågan för att ta tillvara på vissa komponenter då man haft 
reservdelsbrist. Tidigare har SAAB i Malmslätt jobbat med få fram en rutin för tillvaratagande 
av mekaniska komponenter, man hittade dock bara en tillfällig lösning. På support and 
services finns det ett verksamhetssystem på intranätet där processer, instruktioner samt 
handböcker är tillgängliga för de anställda. Här finns information för hur olika typer av 
arbetsuppgifter ska gå tillväga när underhållsarbete ska genomföras. I avdelningen HB OR 
finns underrubriken kassation där metoden för kassering av enheter beskrivs med hjälp av 
ett flödesschema samt en beskrivning om hur arbetsgången ser ut. Vad HB OR saknar är ett 
sätt att beskriva arbetsflödet när det finns avionik som kan tillvaratas som reservdelar vid 
kassation.  
 
Ingenjörer har rådfrågat kvalitetsansvarig och utgått från vad som är tillåtet utan att ha en 
rutin att luta sig emot. Det tidigare arbetet har följt de regler som tillståndsmyndigheterna 
kräver för tillvaratagande men exempelvis har dokumenteringen varit varierande.  
 
  



   
  Mälardalens högskola 

6 
 

3. Metod 
 
Arbetet började med att föra en dialog med SAAB i Arboga för att skapa en klarare bild över 
vad arbetet handlar om och vad de har för slutmål med arbetet. En säkerhetsintervju gjordes 
också i samband med besöket eftersom det görs underhåll av militär avionik som är 
säkerhetsklassat. Arbetet delades upp i följande delar; litteraturstudier, rapportskrivande, 
handbok och flödesschema.  

3.1 Introduktion 
 
Med hjälp av arbetsinstruktioner och tidigare handböcker från SAAB:s intranät bildades en 
uppfattning hur man hanterar ärenden kring kassation, tillvaratagande och hanteringen kring 
avionik som hamnat på OREP-förrådet. För att få en akademisk vinkel på arbetet har det 
också undersökts om vad det finns för fördelar och nackdelar med att tillvarata kasserad 
avionik. 

3.2 Arbetsgång 
 
Granskning av regelverket RML genomfördes för att få en klar bild över vilka regler och krav 
som ställs när reservdelar hanteras inom den militära luftfarten.   
Genom diskussioner med ingenjörer från de olika materielgrupperna visade det sig att 
majoriteten hade en metod de använde sig av för tillvaratagande, men det fanns ingen 
gemensam rutin som kunde följas. Kontinuerlig dialog har förts med kvalitetsansvarig för 
underhållet på avionik i Arboga för att få fram praktiska exempel hur ingenjörer har 
dokumenterat arbeten kring tillvaratagande. All data som samlats in gick via de ingenjörer 
som valt att hjälpa till i arbetet för verifiering av att rätt metod tagits fram. 
 
Ett studiebesök på den mekaniska underhållsverkstaden i Malmslätt genomfördes för att få 
inspiration och en bredare kunskap om hur man arbetar med tillvaratagande av mekaniska 
delar. 
 
För att få en bättre förståelse om hur SAAB skriver handböcker har granskning av tidigare 
utgivna handböcker genomförts, med detta gavs en bredare bild hur SAAB vill ha sitt 
resultat. Tidigare forskning för återanvändande av avionik har också granskats för att få fram 
vad det finns för fördelar att tillvarata och återanvända avionik. För att få kunskap kring hur 
man tillvaratar elektronik på bästa sätt har de internationella elektroniska standarder som 
finns kring tillförlitlighet för produkter som innehåller återanvända komponenter granskats 
och följts för att förhålla sig till de rekommendationer som är framtagna. All insamlad data 
sorterades ut för att få fram relevant information kring arbetet. 

3.3 Handbok och flödesschema 
 
Arbetsmetoden för att skapa handboken har skett genom att diskussioner har förts med de 
materielgrupper som använder sig av tillvaratagande av avionik i underhållsarbetet (Radio, 
Radar och EP). Efter att ha kartlagt hur de olika arbetsgrupperna arbetar med tillvaratagande 
visade det sig arbetssätten mellan de olika grupperna skilde sig från varandra bland annat 
vid hantering av dokumentation. För att få fram en handbok som anställda skulle kunna 
känna igen och vara vana med att se så gjordes en jämförelse av tidigare handböcker och 
rutiner från SAAB. 
 
Efter att en gemensam metod för tillvaratagande skapats tillsammans med den information 
som getts ut av de olika materielgrupperna så jämfördes den mot regler relevanta i RML för 
att säkerhetsställa att den föreslagna arbetsmetoden görs på korrekt sätt och följer de 
regelverk som finns. Efter att ett första förslag för en handbok tagits fram visades förslaget 



   
  Mälardalens högskola 

7 
 

för de olika materielgrupperna för att få återkoppling och tips på vad som kunde förbättras 
och läggas till. En illustrering av hur arbetsmetoden gick tillväga kan ses i figur 3.  

Figur 3: Illustrering av arbetsgången när handboken togs fram 
 
För att på ett enklare sätt kunna följa handboken för tillvaratagande skapades även ett 
flödesschema så man lättare kan följa arbetsgången. Flödesschemat är skapat i programmet 
Powerpoint och är baserat på ett annat flödesschema som SAAB använder vid kassering. 
Eftersom tillvaratagande är en del vid slutet av flödet gällande kassering blir detta 
flödesschema en fortsättning och ett nytt alternativ vid kassering. Anställda på SAAB ska 
följa flödesschemat vid kassation och se att det finns en metod för tillvaratagande ifall detta 
är något man vill.  
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4. Etik och samhälleliga aspekter 
 
Detta arbete har endast undersökt om tillvaratagande av avionik till företaget SAAB och vilka 
för- och nackdelar det finns med att återanvända elektroniska komponenter till avionik.  
 
För att ta fram arbetsmetoden har det förts diskussioner med ingenjörer, dessa har varken 
spelats in eller filmats, detta innebär att deltagarna har förblivit anonyma. De 
exempeldokument som visas i bilaga A och B är ifyllda av ingenjörer som jobbar på SAAB 
och där har namn och underskrifter tagits bort med hänsyn till ingenjörerna. Då arbetet har 
handlar om militära materiell och rapporten är publik har det genomförts en exportkontroll 
från SAAB för att säkerställa att inte företagshemlig- eller annan känslig information blir 
tillgänglig för allmänheten. 
 
Att tillvarata elektroniska enheter medför att man kan minska på produktionen av nya 
komponenter och också att man minskar på elektroniska avfall vilket kan ses som positivt ur 
ett samhällsperspektiv då det kan medföra mindre miljöpåverkan.  
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5. Relaterad teori 
 
För att få bredare perspektiv för allt arbete kring tillvaratagande har det gjorts studier kring 
hur man upprätthåller en effektiv underhållsverksamhet, analys av standarder och hur 
PAMELA-projektet är relaterat till tillvaratagande av avionik. 

5.1 Standardiserat arbetssätt 
 
Att standardisera arbetssätt bidrar till att man skapar klarhet hur arbeten ska utföras. En 
effektivare hantering kring ett arbetssätt ger också ett effektivare underhåll. Med ett effektivt 
underhåll bör man ha klara mål med vad man vill utföra, författaren Örjan Ljungberg nämner 
tre punkter för att uppnå ständiga förbättringar[4]: 
 

 Organisatoriska 
 Finansiella 
 Tekniska 

 
Standardisering är ett verktyg för att upprätthålla produktivitet, kvalitet och säkerhet. Det ska 
även ge den som arbetar med en arbetsinstruktion en övertygelse om betydelsen av arbetet 
som utförs. Standardisering lägger också grunden till att skapa ett förbättrat arbetssätt och 
ökat kvalitetsarbete. Det som är kritiskt vid införande av standardisering av nya 
arbetsmetoder är att hitta en balans mellan att ge tydliga instruktioner till de som arbetar med 
arbetsmetoden men också att ge möjligheten till de anställda att ständigt skapa förbättringar. 
När man ger ut en ny arbetsmetod som man vill ska standardiseras är det viktigt att den är 
så pass specifik att det ska gå att använda som vägledning, den ska också utformas så varje 
arbetsmoment står specifikt skrivet. [5] 
 
Ett standardiserat arbetssätt går ut på att skapa den bästa metoden som är aktuell för 
företaget, det ska resultera i högsta möjliga kvalitet till den lägsta totalkostnad. Fördelarna 
blir att skapa en utgångspunkt som man sedan kan arbeta mot för att skapa ständiga 
förbättringar kring arbetssätt, kvalitét, slöseri och att ge ett lärande till de anställda.[6] 

5.2 Elektroniska standarder 
 
IEC är en världsledande organisation som ger ut internationella standarder kring hantering 
av elektronik, ca 20 000 experter är med i organisationen. [7] 
 
År 2004 släppte IEC en standard om tillförlitligheten hos produkter med återanvända 
komponenter. De krav som ställs på elektroniska komponenter som återanvänds har samma 
krav som när man producerar en ny elektronisk produkt. För att säkra en god kvalitét på en 
återanvänd komponent ska man ta hänsyn till de tekniska publikationer som är utgivet av 
OEM.  

5.2.1 Kvalitetssäkring vid tillvaratagande av elektroniska delar 
 
En komponent som återanvänds ska ha samma tekniska standard som en helt ny 
komponent för att säkra funktionsduglighet, det ska även ta hänsyn hur arbetet med 
tillvaratagandet påverkar miljön.   
Om en produkt med återanvända komponenter ska få klassas som en brukbar reservdel får 
man enligt standarden ha små skillnader från den ursprungliga enheten beroende på vad det 
är för det är för typ av enhet, vid de fall där det skiljer sig åt ska det tydligt dokumenteras. En 
komponent räknas som “as-good-as-new” när den möter krav på funktionell test, även en 
visuell inspektion av komponenten måste utföras för att säkerhetsställa att det inte finns 
synliga defekter som kan påverka funktionsdugligheten.    
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Det ställs också krav på att man ska ha spårbarhet kring alla elektroniska delar som 
återanvänds för att hålla en god tillförlitlighet. 

5.2.2 Kvalitetstest 
 
IEC rekommenderar följande procedurer för att testa funktionaliteten hos ett system som 
man vill ha återanvända komponenter i: 
 

 Okulär inspektion, mätning och funktionstest som utförs på samma sätt som med nya 
delar. 

 Kontrollera drifttid på del, delens historiska data för att kunna skapa information kring 
hur länge man kan operera med den återanvända delen. 

 Kontrollera att den återvunna delen fysiskt passar in i systemet som den monteras in 
i.  

 Vid tillvaratagande av komponenter som utsätts för stress och belastningar gäller det 
att utföra lämpliga inspektioner och tester som till exempel röntgen och eller ultraljud 
för att hitta dolda deformeringar. 

 
Man ska vid ett sluttest säkerhetsställa att felfrekvensen inte är högre än vad det är vid ett 
nytt system. Analys och testmetoden ska vara utformad så att tillförlitlighet och prestanda 
ska vara i paritet med när systemet var nytt. [8] 

5.3 Process for Advanced Management of End of Life Aircraft  
 
Den europeiska flygplanstillverkaren Airbus har startat upp ett projekt som är finansierat av 
Europakommissionens LIFE program som handlar om att ta tillvara på civila flygplan som 
inte längre är operativa. Experimentet har utförts på en Airbus A300 som har visat att man 
kan tillvarata upp till 85 % av hela flygplanet. Inom en 20-årsperiod räknar man att kommer 
det skrotas ca 6000 flygplan och detta projekt är något som ska förbereda Airbus och resten 
av flygbranschen att kunna ta tillvara på de kommande flygplanen som inte längre används. 
Projektet har tagit fram studier på att det är gynnsamt för miljön och även ekonomiskt 
lönsamt att implementera en tydlig plattform kring att ta tillvara på komponenter när man som 
tillverkare eller operatör når fram till EOL. [3] 
 
PAMELA-projektet har delat upp tillvaratagandet i tre olika delar; decomissioning (D1), 
disassembley (D2) och dismantling (D3).  
 
Den punkt som är relevant för tillvaratagande är när man kommer till D2. Airbus monterade 
ur de delar som fortfarande var av värde, de delar som plockades ur var: motorer, 
landningsställ, avionik och APU.  

5.3.1 End-Of-Life  
 
Livscykeln för ett civilt flygplan är omkring 30–40 år. När man når denna fas har brukaren 
kommit fram till att det inte är ekonomiskt lönsamt att underhålla flygplanet för att kunna 
operera säkert och inom de regler som myndigheter har satt. I EU har man sen år 2000 satt 
direktiv för att tillvarata och återanvända delar för fordon som har skrotats, det har också 
ställts krav på att man ska minska på miljöfarliga ämnen redan vid tillverkningsfasen av 
fordon. 
 
Utmaningen med EOL är att ta fram de rätt modell för att kunna ta tillvara på de materiell 
man har inom sin organisation. Processen för att återanvända delar från ett helt flygplan 
delas upp i sex olika steg genom processen: 

1. Förvaring av flygplanet 
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2. Förberedelser av tillvaratagande 
3. Nedmontering av delar på flygplanet 
4. Ta isär delar komponenter från nedmontering 
5. Validera komponent så den blir flygduglig 
6. Återvinn komponenten 

 
Vid steg nr. 3 tar man ur de delar som är utav värde. Det är delar som har 
återförsäljningsvärde eller värde för tillvaratagande för ens egen organisation. Det är i detta 
steg som PAMELA-projektet kallar D2 där Airbus lyckats tillvarata på enheter och 
komponenter. [9][10] 

5.4 Beyond Economical Repair 
 
När en produkt inte längre anses vara ekonomisk lönsam att reparera benämner man 
enheten BER detta medför att enheten inte längre underhålls och vanligtvis kasseras. För att 
bedöma när man ska kassera enheter bestäms det på SAAB med hjälp av en LORA, 
analysens syfte är att identifiera en underhållslösning och finner även när det ej är 
ekonomiskt att ha ett fortsatt underhåll. En enhet brukar generellt vara BER när 
underhållskostnaden överstiger 60-70 % av inköpsvärdet, dock är det upp till 
underhållsorganisationen tillsammans med kunden att ta beslut om enheter ska underhållas 
eller kasseras.[11] 

5.5 Kassation av militär materiel 
 
Eftersom detta arbete behandlar militär avionik måste man säkerhetsställa att enheter 
kasseras på rätt sätt. Underhållsorganisationen har ett ansvar att se till att militär materiel 
inte kommer i fel händer. Så även om en enhet inte längre anses vara brukbar för en 
operatör så får man inte förstöra eller slänga enheten hur som helst. Utan det finns speciella 
riktlinjer vid destruktion för att säkerhetsställa att företags och försvarsshemlig information 
inte hamnar fel händer. 

5.6 Waste of Electrical and Electronic Equipment 
 
WEEE är ett direktiv för att minska på de negativa följder som genereras av elektroniska 
enheter och komponenter som idag slängs, både privat och bland företag. Man vill minska på 
den miljöpåverkan som elektroniska enheter idag har, detta för att bidra till en hållbar 
miljöutveckling. Första gången direktivet utgavs var år 2002 och det senaste kom år 2012 
“Directive 2012/19/EU”. EU kommissionen skriver på sin hemsida för WEEE att man 2017 
kommer uppdatera direktivet med bl.a. en gemensam metod för att kalkylera hur mycket 
elektronik som finns ute på marknaden i varje medlemsstat.      
 
Elektroniskt avfall är de avfall som ökar mest i Europa bland avfall. Vid 5 % av fallen kommer 
elektroniken från EOL. [12] Direktivets syfte är att minska de elektroniska avfallen i Europa. 
Idag slängs det omkring 6–10 miljoner ton elektronik och elektroniska apparater inom EU 
varje år. Att göra sig av med obsolet elektronik som fortfarande går att använda har blivit ett 
globalt problem då metallen som finns i elektroniska produkter är ett hot mot miljön. [13] Det 
kan även innebära onödiga kostnader för företag som gör sig av med elektroniska enheter 
som fortfarande är funktionsdugliga. [14] Elektronik som är WEEE kommer främst från 
följande källor: 
 

 Tillverkare, distributörer, återförsäljare. 
 Kommersiella slutkunder. 
 Inhemska slutanvändare. 

 
  



   
  Mälardalens högskola 

12 
 

6. Resultat 
 
De resultat som denna rapport har kommit fram till är en handbok för hur SAAB ska gå 
tillväga när de vill utföra tillvaratagande av enheter och komponenter för att kunna använda 
dem som reservdelar vid underhållsarbete. En undersökning i RML har gjorts för att se vad 
regelverken säger kring arbeten med tillvaratagande och hur handboken ska anpassa sig 
därefter. Tillsammans med handboken har ett flödesschema skapats för att enklare kunna 
följa arbetsgången.  
 
Till sist har en undersökning om de fördelar och nackdelar som finns vid tillvaratagande samt 
när man bör och inte bör tillvarata avionik. 

6.1 Regler som påverkar handboken 
 
Vad säger egentligen RML om arbetssättet där SAAB vill tillvarata avionik och använda det 
som reservdelar till underhållsarbete? De primära punkter som gäller denna metod är hur 
godkännandet av komponenter ska se ut, alltså funktionstest av komponent som ska 
tillvaratas och hur komponenten certifieras så att den kan användas i underhållsarbetet. 
Nästa del är hur dokumenteringen för tillvaratagande ska se ut, alltså hur mycket som ska 
dokumenteras vid varje arbete med tillvaratagande. Dessa delar är viktiga för att uppnå en 
hög flygsäkerhet och nå upp till de krav som RML ställer. Certifiering för att se till att den del 
som tillvaratas verkligen fungerar och dokumentering för att kunna spåra hur komponenter 
har rört sig mellan olika system. 
 
När denna rapport pratar om komponenter används RML:s klassificering av komponenter 
vilket är varje motor, propeller, del eller utrustning.1 

6.1.1 Godkännande av komponenter som ska tillvaratas 
 
Återanvändande av komponenter är inget som RML direkt tar upp, dock kan man kolla på de 
regler som RML säger angående godkännande av komponenter då varje komponent som 
ska tillvaratas måste bli godkänd för att kunna återanvändas. RML säger att den organisation 
som utför underhåll ska se till att varje komponent som ska installeras är lämplig att montera 
och är i ett fungerande skick. Det måste kunna visas att en komponent som ska tillvaratas 
kommer uppnå samma funktionella standard som en helt ny komponent ska göra, och för 
detta behöver varje komponent som tillvaratas testas för fullkomlig funktionalitet och därefter 
certifieras. RML säger inte hur tester ska utföras, detta är något som engineering staff får ta 
fram till med hjälp av erfarenhet, standarder och manualer. 
 
Vad RML säger angående driftstid ska alla komponenter som gått över den certifierade 
livslängden klassas som obrukbara och får ej komma in i komponentlagersystemet. Att 
komponenter går över sin maximala drifttid är något som kan hända vid arbete med 
tillvaratagande då de kan ha använts en längre tid när man väljer att tillvarata dem. Dock kan 
detta lösas genom att förlänga den certifierade driftslivslängden. Detta kan göras genom att 
gå till OEM för att kunna få certifiera om komponenter och med det förlänga drifttiden. 234 

                                                        
1 RML paragraf V.6.A.5.7 
2 RML paragraf V.6.A.A.42.2 
3 RML paragraf V.6.A.A.42.4 
4 RML paragraf V.6.D.A.501 
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6.1.2 Dokumentering vid tillvaratagande 
 
Vad RML säger angående dokumentering ska alla uppgifter gällande underhållsarbete 
dokumenteras, så vid varje gång efter att ett underhåll genomförts ska tillhörande 
underhållsintyg föras in i flygplanets dokumentation för fortsatt luftvärdighet. Detta är för att 
veta flygplanets underhållshistorik och nuvarande status. En komponent klassas som oduglig 
för drift då det inte finns tillgång till någon data om komponentens luftvärdighetsstatus. Vad 
som även nämns är förutom “vanlig” underhållsdata så ska information som är relevant för 
varje installerad komponent föras in. Eftersom tillvaratagen avionik som används i underhåll 
inte är samma sak som att reparera med någon ny del så bör den data som finns hos det 
tillvaratagna klassas som relevant i underhållsarbetet.  
 
Vad RML då klassar som relevant data är bland annat komponentens beteckning, typ, 
serienummer men även sammanlagd flygtid för komponenten. Denna typ av information bör 
ingå i dokumenteringen vid tillvaratagande så att man till exempel kan se att ingen 
komponent som blir tillvaratagen överskrider komponentens maximala drifttid. Informationen 
som bifogas ska finnas som stöd till den som utför underhållsarbete med tillvaratagande för 
att på enklare sätt se om någonting är värt och kan tillvaratas eller när det bör undvikas. Ett 
exempel är om en SUE som man vill tillvarata har en drifttid som är väldigt hög och nära sin 
certifierade livslängd så kan engineering staff tänka om och inte tillvarata SUE:n då det finns 
större chans att den snabbare kommer sluta fungera då den har lång drifttid.  
 
I slutändan är det engineering staff som bestämmer om något är dugligt att använda och 
denna information ska finnas till hjälp vid beslut om tillvaratagande.5678 

6.2 Handbok för tillvaratagande av reservenheter och reservdelar 
 
Handboken för tillvaratagande av reservenheter och reservdelar är utformad så att man 
smidigt kan läsa av och förstå vilka steg man ska ta när man stöter på att man vill tillvarata 
avionik. Den är formad på det sättet så vem som helst som jobbar med underhållsarbeten 
inom SAAB ska kunna läsa och förstå arbetssättet utan några problem. De flesta fraser och 
förkortningar som dyker upp i handboken är vanliga i SAAB:s underhållsarbete så alla 
förkortningar förklaras inte i handboken utan personen som ska använda den förväntas ha 
kunskap om termologin. 
 
Handboken delas upp i 5 kapitel. Allmänt, Tillvägagångssätt/arbetsgång, Certifiering, 
dokumentering och Referenser. För att se handboken i sin helhet se Bilaga C 

6.2.1 Allmänt 
 
Här beskrivs allmänt om vad handboken är till för och när den ska användas. Detta för att en 
person som aldrig har läst denna handbok tidigare kan se om denna handbok passar det 
arbetsmoment som personen vill utföra. En ny läsare ska inte behöva läsa igenom hela 
handboken för att förstå vad handboken går ut på. Vidare nämns några fall där 
tillvaratagande bör göras så att läsaren får en större blick om när denna handbok är aktuell 
för det arbetsmoment som skall göras. Sedan beskrivs det att tester måste utföras på de 
delar som ska tillvaratas samt hur dokumenteringen ska gå till för att få en överblick över 

                                                        
5 RML paragraf V.6.A.A.55.1 
6 RML paragraf V.6.D.A.305.1-2 
7 RML paragraf V.6.D.A.305.5.1-4 
8 RML paragraf V.6.D.A.504.1.3 
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hela handboken. Meningen med detta är att läsaren kan se hela arbetsförloppet och 
punkterna beskrivs djupare när man fortsätter läsa handboken. 
 

6.2.2 Tillvägagångssätt/Arbetsgång 
 
Här beskrivs djupare hur någon kommer fram till att det finns delar som kan tillvaratas. Det är 
personerna som utför underhållsarbeten som märker och vet ifall någonting är värt att 
tillvarata, antingen technician staff som utför underhållen eller engineering som bereder 
underhållen. Nästa steg är att vid tillvaratagande av enheter som ska kasseras så måste 
förslaget godkännas av kunden, detta är för att det är kunden som vanligtvis äger enheterna. 
I kassationsförslaget fyller man i att enheten ska kasseras och delar i enheten ska tillvaratas 
som reservdelar.  
Detta så att kunden vet att enheten ska kasseras men att vissa delar tillvaratas. 
Nästa steg är att vänta på beslut från kunden. Antingen godkänner de kassationsförslaget 
och arbetsmomentet fortsätter eller får förslaget avslag. Detta är dock någonting som inte 
händer allt för ofta och vid avslag förmedlar kunden om man vill att underhållsorganisationen 
ska reparera enheten eller om man vill att enheten ska kasseras utan tillvaratagande. 
 
Nästa punkt är att kontrollera data för den enhet som ska tillvaratas. Först måste man kolla 
att det överhuvudtaget finns dokumentation för det man vill tillvarata då det är nödvändigt för 
att veta vad för drifttid enheten har samt hur den har rört sig mellan system. Vid fall då man 
inte hittar någon dokumentation ska enhet inte tillvaratas eftersom man inte kan garantera 
hur den har underhållits tidigare. Den data som ska kontrolleras från enheten är bland annat 
drifttiden och vart den kommer ifrån, vad har enheten varit med om under sin livstid. Med 
denna information ska man göra en bedömning ifall det är värt att tillvarata enheten eller om 
det är lika bra att kassera. Om det finns någon som helst tvekan vid tillvaratagande om att 
enhet inte kommer uppnå fullständig funktionell standard bör tillvaratagande inte göras. 
 
När man anser att enheten är värd att tillvaratas går man vidare med att testa enheten för att 
se om den är i ett fungerande skick. Några punkter på hur detta kan göras nämns, bland 
annat Testkörning, Okulär kontroll samt montera in enhet som ska tillvaratas i ett redan 
fungerande system och se om den fungerar. Eftersom de är många olika saker som kan 
tillvaratas så finns det många olika tester att utföra för att se funktionsduglighet. Fokus läggs 
inte på hur saker ska testas utan att ett test ska utföras. Om det inte blir något godkänt test 
går delarna till kassation som det stod i kassationsförslaget och enheten kommer inte att 
återanvändas. De som vanligtvis utför testerna är technical staff som arbetar i verkstaden 
eller i vissa fall engineering. Vid ett godkänt test där enheten anses uppnå funktionalitet går 
enheten vidare till certifiering och dokumentering. 

6.2.3 Certifiering och dokumentering 
 
När enhet man vill tillvarata är godkänd på övre punkter måste den certifieras för att kunna 
användas i framtida underhållsarbeten. Certifying staff utfärdar en så kallad FLYGI form 1 
som är det certifikatet som krävs för att få montera komponenter i militära flygplan. För 
exempel på en ifylld FLYGI form 1 där certifiering med tillvaratagande har gjorts se bilaga A. 
Detta är nödvändigt för att garantera luftvärdighet och att visa att enhet som tillvaratas 
uppnår funktionell standard och gör det möjligt för enheten att komma in i det system som 
håller koll på all underhållsdata. För att få bättre spårning på hur komponenter har rört sig 
mellan olika system skrivs det även in vart delen kommer ifrån för system och vad som 
tillvaratas, om det är olika personer som utför arbete med tillvaratagande ska man lätt kunna 
se hur enhet har rört sig mellan olika system. 
 
Sist beskrivs det hur dokumenteringen ska se ut vid arbeten kring tillvaratagande. 
Dokumentation är viktigt för att se hur saker rör sig mellan system och hur skicket är på de 
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delar som ska tillvaratas bland annat genom att kolla driftstid och underhållsdata. En 
unserviceable tag ska användas på de enheter som inte ska repareras fast sparas för 
framtida tillvaratagna reservdelar. Förövrigt är detta kapitel väldigt entydigt och ska vara 
lättförståeligt för att se hur dokumentationen ska se ut vid tillvaratagande. Med den 
arbetsgång som beskrivs i detta kapitel så kommer det att finnas den spårbarhet på de delar 
som ska tillvaratas som behövs enligt RML. Ett exempel på en ifylld unserviceable tag finns 
att se i bilaga B. 

6.2.4 Referenser 
 
Sista kapitlet kallat referenser beskriver bara de referenser som är användbara till denna 
handbok. Detta inkluderar andra handböcker inom SAAB:s intranät och även 2 hyperlänkar 
som beskriver hur man fyller i och kopplar dokument i SAAB:s interna databas för 
underhållsmaterial Sherpa. Detta är arbetsmoment som ska göras men är redan beskrivna i 
tidigare handböcker.                         

6.3 Flödesschema 
 
Flödesschemat är uppbyggt med rektangulära samt diamantformade rutor. De rektangulära 
rutorna representerar aktiviteter och de diamantformade val. I detta flödesschema kan man 
trycka på de olika rutorna och bli skickad till en bild som förklarar djupare vad som ska göras 
vid den aktiviteten för att underlätta för användaren. Flödesschemat är även indelad i olika 
grupper såsom roll, plats och aktiviteter. Se bilaga D för flödesschema. 
 
Flödesschemat första ruta är diamantformad och ställer frågan “Är enhet värd att tillvarata?”, 
Kassationsbeslutet från kunden ska redan ha godkänts och behöver inte vara med i detta 
flödesschema då det antas redan att kunden har godkänt. Här ska engineering gå igenom 
underhållsdata som finns till den enhet/komponent som ska tillvaratas. Engineering kollar 
upp att det finns dokumentation för den komponent som ska tillvaratas för att säkerhetsställa 
att det finns spårbarhet och se att enheten inte har nått maximal driftstid, dock kan man höra 
av sig till OEM för eventuell drifttidsförlängning. Målet är att utifrån data som finns om 
enhet/komponent så ska engineering göra en bedömning om tillvaratagande bör göras. Vid 
fall då det finns osäkerhet om hur enhet kommer funktionera bör inte tillvaratagande göras. 
Om engineering inte väljer att fortsätta med flödet går enhet till Local Scrap för att kassering. 
Om engineering väljer att fortsätta i flödet tar de fram ett test för den del som man ska 
tillvarata för att se till att den uppnår maximal funktionalitet. Dessa test varierar baserat på 
vad för sak som ska tillvaratas och det är upp till engineering att ta fram det mest optimala. 
Det kan bland annat vara testkörning av enhet eller genom att montera SUE i en fungerande 
UE och se om det fungerar. 
 
Nästa steg i flödet är att technical staff utför det test som engineering anser är det mest 
passande för den enhet/komponent som ska tillvaratas. Denna ruta är diamantformad och 
har två utvägar. Antingen misslyckas testet med att visa funktionalitet hos det man vill 
tillvarata och flödet går till Local Scrap. Andra utgången är att enheten klarar testet och man 
anser att den del kommer kunna användas i underhållsarbetet och uppnå den funktionalitet 
som krävs.  
 
Nästa steg i flödet är att certifiera det som ska tillvaratas, denna ruta är rektangulär eftersom 
det är en aktivitet. Certifying staff ansvarar för att underhållsarbetet kring tillvaratagande har 
gått rätt till och certifierar den enhet/komponent som ska bli tillvaratagen. Med att 
enhet/komponenten blir certifierad kan den återanvändas i underhållsarbetet. 
 
Efter certifiering så kommer dokumentering av tillvaratagen del för att uppnå spårbarhet och 
säkerhet. Här beskriv djupare hur dokumentering ska gå till och vad för slags information 
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som ska vara med. Detta är också en rektangulär ruta. Efter dokumentering är delen 
godkänd för användning inom underhållet och flödet vid tillvaratagande avslutas. 

6.4 För- och nackdelar med tillvaratagande av avionik 
 
Här nedan listas för- och nackdelar med att tillvarata avionik som detta arbete har lett fram 
till. 

Fördelar 
 
Ledtid 
Ett problem som kan uppstå är att det saknas reservdelar till en specifik enhet vilket medför 
till längre ledtider än beräknat när byten av SUE och komponenter utförs. Att tillvarata SUE 
och komponenter från kasserad avionik skapar ett större reservdelslager som i sin tur 
minskar risken för materialbrist. Det gör också att man inte behöver genomgå processen 
med att kontakta OEM för att få reservdelar, en process som i många fall tar lång tid då 
specifika reservdelar inte längre produceras i samma utsträckning som när de köptes in.  
 
Ekonomi 
Att återanvända och tillvarata elektronik som inte längre används är något som är lönsamt 
vid reservdelsbrist. Tillvaratagande av fungerande komponenter ur ett system ger 
ekonomiska fördelar i och med att man inte behöver beställa reservdelar från OEM som i 
många fall har lagt ner projektet kring äldre reservdelar. Att få en OEM att åter producera 
elektroniska komponenter som har lägre efterfrågan än när de tillverkades från start är något 
som är kostsamt. Om reservdelen som saknas finns tillgänglig i ett avioniksystem som står 
kasserad eller inte längre används så undviker man dyra inköp, med snabbare leveranstid på 
reparationer gör man också kunden nöjd. För att få maximal lönsamhet gäller det att man 
hittar en balans mellan kvalitet, tillgänglighet, tillförlitlighet och utgifter. [15]  
 
Miljö 
Både inom den civila och militära verksamheten jobbar man ständigt mot nya mål för att 
minska på miljöutsläpp. När man tillvaratar en elektronisk komponent ur ett system förhindrar 
man att destruktion av en komponent som är obsolet, något som gynnar miljön då man 
förhindrar elektroniskt avfall. Det är dock viktigt att man säkerhetsställer att tillvaratagna delar 
inte orsakar mer skada mot miljön än vad den gjorde när den opererade i sitt ursprungliga 
system. [8] 
 
Att tillvarata elektroniska komponenter minskar på slöseri av resurser vilket medför att man 
kan undvika elektroniskt avfall. [15] 

Nackdelar 
 
Tillförlitlighet 
Elektroniska komponenter följer en badkarskurva där felfrekvensen är större vid 
nytillverkning och minskar med tiden och vid slutfasen av komponentens beräknade livslängd 
ökar felfrekvensen exponentiellt.[16] Vid tillvaratagande ska man ha i åtanke om hur 
komponenten ligger till i kurvan så den inte är i slutskedet och att det finns en större risk att 
ett fel inträffar.  
 
Även fast en komponent klarar av funktionstest och blir certifierat för användning så kommer 
den aldrig ha lika hög tillförlitlighet som något nyproducerat, eftersom en komponent som har 
varit i drift kan ha undangömda problem som kan dyka upp snabbare när den driftsätts igen 
då den kan ligga i slutskedet av komponentens badkarskurva. Därför gäller det att vid arbete 
med tillvaratagande att överväga om det inte är lika bra att köpa en helt ny komponent. Vad 
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som kan uppstå med att tillvaratagande är att det man tillvaratar kan behöva mer 
underhållning i längden då den har varit i drift längre. 
 
Tid 
Vid händelser där man har lagt ner mycket tid på att hitta om någon komponent är duglig för 
att tillvaratas för att sedan komma fram till att den inte är det. Denna tid skulle ha kunnat 
användas till annat underhållsarbete. 

6.5 När bör man tillvarata?  
 
Här presenteras när man bör tillvarata avionik och i vilka fall man inte ska tillvarata avionik. 
 
Låg tillgång på marknaden 
I de fallen när reservdelar inte längre tillverkas finns det fördelar med att ta tillvara på de 
delar man har i lager. I vissa fall har OEM inte längre någon produktion på reservdelar då 
efterfrågan på avioniksystemet inte längre är lika högt som när det introducerades på 
marknaden. Detta medför att det kan ta lång tid att få hem reservdelar från OEM, men också 
något som kan bli dyrt om OEM ska starta upp ett nytt projekt för att ta fram reservdelar till 
ett äldre system. I dessa fall bör man undersöka om det finns tillgängliga enheter att tillvarata 
reservdelar ur i sitt eget lager, med förutsättning att enheterna inte längre används eller är 
OREP.   
 
Tillgång på kasserade enheter 
När man som underhållsorganisation har enheter som ska fasas ut eller om det redan finns 
enheter som inte längre används bör man undersöka möjligheten att tillvarata delar som kan 
gynna underhållsarbetet. 
 
Reservdelsbrist 
Om man kommer till en situation där man inte har tillräckligt med reservdelar för att kunna 
reparera en enhet bör man ta tillvara på delar ur kasserade system för att minska på 
ledtiden. 
 
Kostnad 
När kostnaden för att köpa in reservdelar till ett system är icke lönsamt och det finns tillgång 
till samma system i eget lager som antingen klassas BER eller inte går att reparera kan 
dessa system tillvaratas i syfte med att minska underhållskostnader. 

6.6 När bör man inte tillvarata? 
 
Tillvaratagande är inget som bör göras hela tiden när någonting ska kasseras eller ligger i 
förrådet klassat som OREP. Varje gång någonting ska tillvaratas går det åt mantimmar och 
kostar pengar för att ta reda på om den elektroniska komponenten ens är acceptabel för att 
tillvarata. Tillvaratagande ska göras när det verkligen finns ett behov för de delar man vill 
tillvarata och det inte finns reservdelar tillgängliga. Det är alltid säkrare att använda oanvänt 
underhållsmaterial än tillvarataget då det är garanterat att det inte utsätts för slitningar eller 
liknande. 
 
Hög drifttid  
Om någonting har en för hög drifttid kan man alltid gå till OEM och se till att få en förlängd 
drifttid men i vissa fall kan det vara bättre att kassera. Detta då felfrekvensen hos det man vill 
tillvarata kommer med hög sannolikhet vara högre än något nyproducerat eftersom 
komponenten kan ligga i slutskedet av sin badkarskurva för felfrekvens. Det är upp till 
ingenjörer att komma fram till om det är lämpligt att tillvarata komponenter ur system. 
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Inte klarar funktionstest 
När enheten som ska tillvaratas inte uppnår det test för funktionsduglighet som är framtaget 
skall man inte återanvända komponenten.  
 
Kostnad 
Om den totala kostnaden för underhåll med tillvaratagna komponenter överskrider kostnaden 
för underhåll med nya reservdelar är det inte lönsamt att tillvarata från äldre enheter. 
 
Saknar dokumentation 
När det inte finns någon som helst dokumentation för den del man vill tillvarata ska 
tillvaratagande inte ske. Utan dokumentation kan man inte veta vart komponenten varit 
tidigare och hur den har rört sig mellan system. Dokumentation hjälper också till för att få 
någon som helst uppfattning om komponentens tillstånd. 
 
Osäkerhet 
Som en human factor punkt bör inte del tillvaratas när det finns osäkerhet kring om hur den 
tillvaratagna delen kommer prestera. Många på SAAB har en lång erfarenhet när det gäller 
underhåll och bör använda sin kompetens till att veta när någonting kanske inte är värt att 
tillvarata. Ett exempel är att man vill tillvarata någon komponent som har en tendens att gå 
sönder ofta, då är det bättre att man beställer nya delar till underhållet.  
 
  



   
  Mälardalens högskola 

19 
 

7. Diskussion 
 
Målet med arbetet var att få fram en användbar handbok med ett flödesschema så man kan 
följa varje steg i arbetsprocessen. Men vi ville även veta varför det är bra att tillvarata 
avionikdelar som fortfarande fungerar. Arbetet har breddat vår kunskap kring flera ämnen 
inom området flygteknik. Vi har fått ett större perspektiv i hur en ingenjör jobbar i en 
underhållsorganisation, men också hur man utformar en handbok för en arbetsprocess, vad 
man ska tänka på när man på bästa sätt förklarar en arbetsprocess i form av en handbok 
och varför det är bra att standardisera arbetssätt. Det har även givit kunskap om hur och 
varför man använder internationella standarder och myndighetsregler.  
 
Vårt syfte har uppnåtts genom att vi har utformat en handbok för tillvaratagande av 
avionikenheter på SAAB i Arboga. Vi har också fått fram ett tillhörande flödesschema som 
förklarar varje delmoment i hela arbetsprocessen. De frågeställningar vi hade innan arbetet 
har vi fått besvarade i resultatdelen.  
 
Arbetet har gett oss och de ingenjörer vi diskuterat med många funderingar kring vad som 
verkligen gäller när man ska ta tillvara på olika delar i ett avioniksystem. Det har diskuterats 
om bl.a. varför man ska ta tillvara på delar ur avionik, vad som händer med drifttiden på de 
delar och komponenter som man plockar ur ett avioniksystem, hur man ska tolka de 
regelverk som finns kring tillvaratagande. 
 
Att tillvarata avionikenheter anser vi har mer fördelar än nackdelar i de fall där det finns 
reservdelsbrist. Med ett större reservdelslager minskar man risken för att inte kunna leverera 
det underhållsarbetet som kunden kräver. Att kunna återinföra reservdelar som finns 
tillgängligt är också något vi anser vara fördelaktigt så länge man kan säkerhetsställa att 
tillförlitligheten är vederbörlig. Vår arbetsmetod är framtagen enligt de regler som finns inom 
flygverksamheten och de regler vi har följt är regler för militära luftfarten.  
 
Inom industribranschen jobbar man hela tiden mot att minska utgifter och skapa en större 
lönsamhet för företaget. Att återanvända komponenter inom andra branscher är något som 
man bör göra så länge man kan försäkra sig om att det inte påverkar produktens hållbarhet. 
Med denna metod kan man som företag spara pengar för sin egen verksamhet och för 
kunden man utför underhållet åt.  
 
Man kan också hitta sociala fördelar då man som företag visar att man är aktiv i arbetet att 
förbättra miljön. Flygindustrin har en ständig kamp mot att minska sina miljöutsläpp. Att 
återanvända delar som fortfarande är funktionsdugliga är en liten del av arbetet för att 
förbättra vår miljö. 

7.1 Drifttid kring enheter 
 
En intressant fråga som är svår att hitta information om är vad som händer med en 
komponents drifttid när den övergår till ett nytt system. Är det en SUE som ska tillvaratas så 
finns det bra uppföljning på drifttiden för enheterna. Men när det däremot kommer till 
uppföljning av drifttid på mindre komponenter blir det för omfattande om man ska ha 
dokumenterad drifttid på varje enskild komponent i ett system t.ex. en skruv. Detta medför att 
om man tillvaratar en mindre komponent finns risken att man ger komponenten en högre 
drifttid än vad den reella drifttiden är. Men så länge man kan med genom test och spårbarhet 
säkerställa att komponenten är luftvärdig så tycker vi inte man ska låsa sig fast på hur lång 
drifttid en mindre komponent har om OEM inte har meddelat att drifttiden är av betydelse.    
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7.2 Tolkningsbara regler 
 
RML är som regelverk bra på att förmedla vad som gäller vid underhållsarbeten med militär 
avionik, den är lättläst och är även skriven på engelska ifall man har problem med vissa 
engelska ord som är översatta till svenska. Vad dock som kan vara problem med RML är hur 
tolkningsbar den är. Eftersom RML inte förklarar djupare hur regler ska tolkas kan en 
persons tolkning av en paragraf tolkas annorlunda av någon annan. Detta tror vi kan vara en 
av orsakerna varför de olika materielgrupper på SAAB har haft olika nivåer på arbeten med 
tillvaratagande, speciellt dokumentering och även eftersom RML inte direkt tar upp hur 
tillvaratagande ska skötas och det är flera paragrafer i RML som ska läsas och tolkas. 

7.3 Miljö 
 
Det primära syftet med tillvaratagande är att spara pengar och resurser i underhållsarbetet, 
men miljön är någonting som även gagnar på att enheter och komponenter återvinns och tas 
tillvara på. Man minskar även på elektroniska avfall som anses vara ett hot mot miljön. 
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8. Slutsats 
 
Detta arbete har tagit fram en handbok med flödesschema som företaget SAAB kan använda 
sig av när de vill veta hur arbetsprocessen ser ut för tillvaratagande av reservenheter och 
reservdelar. Tillvaratagande är när man återanvänder enheter/komponenter från system som 
ska kasseras eller inte är tillräckligt ekonomiska att reparera. Handboken ska finnas som 
hjälp när det finns någon osäkerhet om hur man ska gå tillväga när tillvaratagande ska göras 
och så att man arbetar på korrekt sätt enligt de regelverk som SAAB måste ställa sig efter.  
 
Utöver handboken och flödesschemat har arbetet även undersökt och svarat på vad för 
fördelar respektive nackdelar det finns när man arbetar med tillvaratagande samt vid vilka 
tillfällen man kan tillvarata enheter/komponenter till sitt underhåll och när man inte bör göra 
det. Arbetet har kommit fram till att det finns fördelar med att använda sig av tillvaratagande i 
det underhållsarbete som drivs och kan spara både tid och pengar för kund och i slutändan 
underhållsorganisationen själv. De nackdelar tillvaratagande kan medföra i underhållsarbetet 
gör att varje gång man vill tillvarata något så ska en bedömning göras ifall tillvaratagande är 
fördelaktigt. 

8.1 Framtida arbeten 
 
Den presenterande handboken kommer att gå igenom flera steg av granskning från tekniska 
chefer på SAAB, så det finns fortfarande arbete att göra innan handboken kommer 
publiceras för operativt bruk.  
Som tidigare nämnt finns det fortfarande mycket forskning att göra när det gäller 
tillvaratagande av elektroniska delar. Att ta fram exakta siffror på hur lönsamt de är att 
tillvarata avionik är något som kan vara intressant för de företag som driver 
underhållsverksamhet och har enheter i lager som inte längre används.  
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Bilagor 
 

Bilaga A - En ifylld FLYGI form 1 vid tillvaratagande 
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Bilaga B – En ifylld Unserviceable tag 
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Bilaga C – Handboken i sin helhet 
 
I denna bilaga presenteras den framtagna handboken för tillvaratagande av avionik. 
 

Handbok för tillvaratagande av reservenheter och reservdelar 
 
1. Allmänt 
 
Denna handbok är framtagen för tillvaratagande av reservdelar och reservenheter från 
system som ska kasseras eller system som har benämningen OREP. 
Beslut av tillvaratagande skall göras i fall där det finns delar eller enheter som är värda 
att återanvändas, till exempel i syfte av att undvika inköp av dyra reservdelar med lång 
leveranstid och även delar som är obsoleta som kan hanteras bättre tills de ersätts.  
Ett test av de delar och enheter som skall tillvaratas måste utföras för att se till att de 
uppnår funktionell standard. Detta inkluderar att bland annat kolla upp drifttiden för 
komponenten och göra en bedömning utifrån den informationen om del är värd att 
tillvarata. 
Dokumentering krävs för varje arbete med tillvaratagande av reservdelar och 
reservenheter, detta för att kunna få en spårbarhet på hur olika delar rör sig mellan 
system. 
 
2. Tillvägagångssätt/Arbetsgång 
Om del som ska tillvaratas redan ligger i OREP eller redan har ett kassationsförslag så gå 
till punkt 2.4.  
 
2.1 Komma fram till tillvaratagande vid kassation 
Att komma fram till ett behov av att man ska tillvarata delar från enheter som ska 
kasseras: 

 Technician staff meddelar engineering via sherpa att en enhet inte är reparerbar. 
 Engineering beslutar att enheten skall kasseras utifrån följande parametrar: det 

är inte ekonomiskt att reparera enheten eller att enheten är bortom möjlighet att 
reparera. 

 Engineering staff eller Technician staff gör en bedömning om det finns delar att 
tillvarata från enheten som ska kasseras. 

2.2 Kassationsförslag 
 Fyll i kassationsförslag/beslut, skriv i rutan “Anteckningar” (sida 2) varför 

enheten ska kasseras och att det finns delar som kan tillvaratas som reservdelar i 
huvudenheten.  

2.3 Beslut från kund? 
 Vänta på svar/beslut från kund 
 Om förslaget godkänns fortsätt med nästa steg, annars följ kund beslut 

 
2.4 Bedömning om Tillvaratagande  
 
Engineering tar beslut om enhet/komponent är godtagbar för tillvaratagande bland 
annat genom att ta fram den information som finns om enhet/komponent. Vid varje 
bedömning ska följande kontrolleras: 
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 Vad har enheten/komponent för driftstid, planeringsdata, teknisk order-data, 
driftstörningsdata, individdata, materieldata i GDU? 

 Vad står det i CMM angående MTBF på enhet/komponent? 
 Kontrollera Service Bulletin. 
 Kolla vad OEM manualer tillåter och vad OEM säger kring komponenten. 

      
OBS! Om det inte finns någon som helst spårbarhet till SUE/komponent så får denna del 
inte tillvaratas.  
om drifttid i GDU har överskridits så kontakta OEM för möjlighet till drifttidförlängning.  
 
När det finns ett behov för tillvaratagande så ska ett lämpligt test på den del som ska 
tillvaratas utföras för att säkerhetsställa funktionell standard. Dessa typer av tester kan 
skilja sig baserat på vad som ska testas. Målet med testerna är att kunna visa att 
enhet/komponent som ska tillvaratas kommer uppnå maximal funktionalitet. Dessa 
tester kan vara bland annat: 
 

 Testkörning av enhet/komponent 
 Okulär kontroll 
 Montera SUE i en redan fungerande UE och testkör 

 
Det är upp till Engineering att ta fram det test som passar bäst. 
 
2.5 Test av enhet/komponent: 
 
Technical Staff utför test av enhet/komponent efter det underlag som Engineering har 
tagit fram.  
 
Vid ej godkänt test så går delar/enheten till kassation. 
 
3 Certifiering av enhet/komponent  
 

 Certifying staff ansvarar för att delar som tillvaratas är i fungerande skick  
 Om Certifying staff anser att del är acceptabel så utfärdas en PRR (Product repair 

report), CoC (Certificate of conformity) eller FLYGI form 1.     
 Anteckna i Flyg I i rubriken 13. Remarks vart avionikdelen kommer ifrån, vad 

som tillvaratas, om det gäller skruvar och andra mindre komponenter skriv vart 
dessa kommer ifrån. 

 
3.1 Dokumentering 
 

 Skriv i workorder att huvudenheten har kasserats samt vad för 
kasseringsbeslutsnummer. 

 Koppla ihop FLYGI, CoC eller PRR med part.nr i Sherpa för att öka spårbarheten 
på komponenter/enheter. “AR-CERT-DOC” för dokument i Arboga och: “ML-
CERT-DOC” för Malmslätt.   

 Sätt en unserviceable-lapp på kasstionsenheten, skriv i anmärkningar eller 
reason of removal: ”Kasserad enligt kassationsbeslutsnummret” och en notis om 
att del är sparad för reservdel. 
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 Fyll i en product repair report och i avdelningen “Specified Workshop Findings 
and Modifications” Skriv att enheten är kasserad enligt vilket beslut samt att 
enheten sparas för framtida reservdelar.  

 Övrig information som är relevant för arbetet fylls på i “note” på part.nr i sherpa 
så som: 

o Drifttid.  
o Vilka delar har monterats ur och notera F-nummer.  
o Serienummer.  
o Datum när det monterats ut.  
o Varifrån delen har monterats ut och vart den har monterats in.  
o Kassationsbeslut nr. 

 
4. Allmänna Referenser 
Final inspection: HB IN01:08E  
Instruktion hur man kopplar dokument i Sherpa: “Sherpa15-0253”  
Ifyllnadsanvisning: HBW001: Work Order och Product Repair Report,beskrivning 
och ifyllnadsanvisning 
  

http://sat.corp.saab.se/vs/ny/divisioner/OFU/hdbk/Part_145/HB_MRO/HB_Inspection/Flik_1/hb_in_01_08_Eng.htm
http://open.saabgroup.com/livelink?doc=21271411
http://sat.corp.saab.se/vs/ny/divisioner/OFU/hdbk/Part_145/HB_MRO/HB_Workshop/Flik_1/Pkt1/HBWO01_01.pdf
http://sat.corp.saab.se/vs/ny/divisioner/OFU/hdbk/Part_145/HB_MRO/HB_Workshop/Flik_1/Pkt1/HBWO01_01.pdf
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Billaga D - Bild på flödesschemat 
 
I denna bilaga visas en bild på flödesschemat som är framtaget för SAAB. 
 

 


