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INLEDNING 

SAMMANFATTNING 
Den här rapporten handlar om hur en optimal nivå på verifieringsinformation i kontrakt skall 

uppnås. När kontrakten skrivs finns begränsad information framme. Det finns kundkrav men 

systemkonstruktionen är inte fastställd. Radarsystem är väldigt komplexa produkter vilket 

leder till att det är många år mellan kontrakt och slutleverans. Under tiden utvecklas ny teknik 

som kan leda till att konstruktionen behöver ändras. Således påverkas acceptanstesten och 

diskussioner kan uppstå mellan tillverkare och kund. 

Diskussionerna kan bero på för lite information i början av kontraktet vilket leder till att 

tillverkare och kund kan ha olika målbild. I motsats, för mycket information ger problem om 

fel information har framkommit och om konstruktionen ändras uppstår diskussioner.  

  

ABSTRACT 
This report deals with how an optimal degree of verification information in a contract shall be 

attained. While writing contracts there are a limited level of information at hand. Customer 

requirements are available but the system design is not established. Radar systems are very 

complex products that lead to many years from contract to final delivery. Meanwhile new 

technologies are developed and this might lead to redesign. Thus, acceptance tests will be 

affected and discussions might occur between manufacturer and costumer.  

Discussions might be due to a low level of information at contract level, which might lead to 

different visions between manufacturer and costumer. On the contrary, too much information 

causes problems if incorrect information has emerged and if there is a change in design 

discussions will arise.  
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FÖRORD 
Detta examensarbete har utförts vid Mälardalens Högskola och Saab Electronic Defence 

Systems i Göteborg under hösten 2011.  

Jag hade inga förkunskaper inom ämnet när jag påbörjade men har lärt mig väldigt mycket 

om hur verifieringsinformation påverkar ett kontrakt. 

Förhoppningsvis så kan du som läsare få en klar bild över vad som är viktigt i ett kontrakt. I 

rapporten har jag försökt att påvisa de absolut viktigaste punkterna, gärna med en beskrivning 

från verkliga situationer. 

Jag hoppas att den framtagna checklistan kommer till användning i framtiden och att den är 

till stor nytta för verifieraren och företaget.  

 

 

Västerås, december 2011 

Staffan Andersson 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
När ett heterogent system verifieras kan många problem uppstå. Begränsad information, att 

konstruktionen inte är känd samt långa projekt försvårar verifieringen. För att produkten skall 

accepteras av kunden behövs tydlig verifieringsinformation. Med verifieringsinformation som är 

bristande uppstår komplicerade, kostsamma samt tidsomfattande diskussioner med kunden. 

Denna information kommer användas under hela projektet därför kommer brister i detta skede 

påverkar allt från tester till slutresultat. Målet med denna rapport är att utforma en checklista eller 

lathund för vilken verifieringsinformation som bör vara med i kontrakt vilket främst kommer att 

utgå från intervjuerna inom Saab AB 

1.1.1 TESTNING 
Då verifieringsmetoden är bestämd för FAT och OSD samt att kunden accepterat dessa 

testmetoder utvecklas en acceptanstestplan för hur testen skall utföras praktiskt. 

Acceptanstestplanen innehåller beskrivningar för hur testen skall gå till, vem som skall utföra 

dem och vad som är ett acceptabelt resultat i testet. I denna del av kontraktet finns det utrymme 

för missförstånd och olika tolkningar av hur testen skall gå till. Om en metod eller tidsplan är 

otydligt definierad uppstår problem eftersom parterna då arbetar med olika uppfattning om hur 

testet skall utföras.    

1.1.2 HETEROGENA SYSTEM 
Produkter som levereras från Saab AB innehåller hårdvara, mjukvara samt chassi. I en radar 

finns med andra ord bland annat: Programvara, sensorer, processorer samt någon form av design 

som skyddar all utrustning. Det som definierar ett heterogent system ”Embedded System” är en 

dator som är en del i ett större system där den förlitar sig på egna mikroprocessorer (Bernardo & 

Cimatti, 2006). Produkten kan då ses som en helhet där alla delar samverkar. Detta gör att 

verifiering blir svårare då det är många olika element som skall beaktas. Huvudsyftet för ett 

sådant system är att hela system skall reagera samtidigt på information (Input/Output).  

1.1.3 VERIFIERINGS- OCH DESIGNMETOD 
Prototyping innebär att Saab AB gör en prototyp av delar av produkten för att prova olika idéer 

till den slutgiltiga lösningen. Prototyp är inte endast en fysisk prototyp utan kan även innebära att 

den är simulerad. Enligt person K (bilaga B.I) kan även en principskiss brukas för att bestämma 

verifiering och krav. Prototyping är vanligt på många företag som ett sätt att ta fram 

kravspecifikation vilket används även av Saab AB. Prototyping innebär att säljaren gör en modell 

av produkten som används som bas för framtagning av krav (Andersen, 1994).  

1.1.4 MÄNNISKANS INVERKAN 
Under de inledande diskussionerna kommer kunden med krav som Saab AB sedan skall 

verifiera. I detta stadium är det av stor vikt att Saab AB och kunden förstår varandra. När två, 

eller flera, personer skall föra en diskussion är det vanligt att båda parter tycker att en 

kommunikation är enkelt (Fahlgren, 2003). Det finns då risker att Saab AB tar för givet att 

kunden förstår samt det omvända. 

Fahlgren (2003) talar om problem mellan personer som har olika kunskap och erfarenheter där 

detta kan utgöra problem där ena parten inte lyssnar eller avstår från den andra partens förslag. I 

en produktutvecklingsprocess mellan kunden och säljaren kan detta visa sig i att någon av 

parterna anser sig ha den kunskap eller erfarenhet som krävs för att utföra till exempel ett test. 

Vilket leder till att parterna inte lyssnar på varandras förslag och lösningar Detta kan även 

försvåra samarbetet då den inledande relationen och riskerar att påverka hela projektet.  
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1.1.5 VERIFIERING 
För att ta fram verifieringsinformation i kontrakt krävs erfarenhet och kunskap. Det är även 

intressesant att veta vilka metoder som används för att verifiera de krav som ställs på produkten. 

Då kontrakt skall tas fram finns det kundkrav, för att Saab AB skall kunna tillverka den önskade 

produkten avvägs kraven noggrant. Detta steg innefattar omfattande kontakt med kunden för att 

ta fram en kravbild.  När Saab AB tar fram en intern kravspecifikation mot kundens krav så finns 

det mer krävande tester än kunden önskar för att vara säker på att produkten kan leverera det som 

önskas. Denna del av projekt kallas inom företaget R&D (person E, bilaga B.C). 

Den inledande delen av kontraktet innehåller T&C här presenteras övergripande åtaganden 

avseende test och verifiering. Det tillkommer även en teknisk specifikation över produkten, 

TEPP som innehåller policys, omtest, omfattning av test samt dokumentationsprinciper (person J, 

bilaga B.H). Efter dessa följer acceptanstestmatrisen. 

För att bevisa att produkten uppfyller kraven genomförs verifiering av kraven. Verifieringen 

innebär att det först utförs en acceptanstestmatris där kraven finns inskrivna med en referens för 

vilken verifieringsmetod som kommer användas. Matrisen innehåller krav från teknisk 

specifikation samt hur det skall testas (person J, bilaga B.H). Denna referens har anknytning till 

ett visst testtillfälle så kunden och Saab AB vet vilken metod som skall användas. Dessa 

testtillfällen kallas; FAAT vilket är ett första test som Saab AB utför. FAT som är ett 

acceptanstest som Saab AB utför. OSD innebär ett test hos kunden för att demonstrera 

produkten. Kunden bjuds in till de första testtillfällena för att de skall få se produkten användas. 

Det ger möjlighet till en första titt på produkten.  

Metoder som presenteras i acceptanstestmatrisen. Inspektion, visuell inspektion av systemets 

komponenter. Verifieringsmetoden baseras på mänskliga sinnena syn och känsel, enklare 

mätinstrument som måttstock användas. Demonstration, innebär att produkten visas i en 

demonstration för att visa kraven där minimalt eller inga mätinstrument används. Granskning: En 

presentation av testprocedurer samt resultat från verifieringstest och analyser gjorda i en annan 

nivå i teststrukturen. Analys, ett element av verifiering som nyttjar förbestämda tekniska eller 

matematiska modeller, algoritmer, simulationer eller andra vetenskapliga principer och 

procedurer för att bevisa att kraven har uppnåtts. Test, en verifieringsmetod som används för att 

verifiera överrensstämmelse med kraven genom att utföra test under kontrollerade former och i 

enighet med en fördefinierad procedur. Analys av den genererade resultatdata krävs. Denna 

verifiering kräver nedskrivna resultat för att verifiera att kraven har uppnåtts. Strukturell likhet: 

För krav som har blivit verifierade tidigare på en identisk produkt används en referens som 

härstammar från motsvarade testnedskrivningar och dokumentation.  

1.2 SYFTE  
Syftet är att redogöra för hur mycket verifieringsinformation som skall finnas med i ett kontrakt 

för att minska risken för missförstånd samt diskussioner med kunden. Samt upprätta en 

checklista som företaget kommer använda vid framtida verifiering.  

1.3 PROBLEMSTÄLLNING 
När målbilden för tillverkare och kund är olika på grund av brist på information finns det risk att 

diskussioner uppstår. Är det emellertid för mycket information i början av projektet finns risken 

att verifieringen ändras över tiden och viss information bli felaktig. Detta kan också leda till 

omfattande diskussioner mellan tillverkare och kund. Genom denna problemställning skall en 

optimal nivå på verifieringsinformation närmas. Går det att utforma en lathund eller checklista 

för att förenkla och optimera verifieringsinformationen under framtagning är detta att föredra.  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
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Med avseende på projektets syfte kommer inte krav och tester analyseras djupare. Rapporten 

behandlar endast produkternas tekniska innehåll till ytterst liten grad, då intervjupersonerna 

pratat mycket ytligt om detta. Kunskapen om radarteknik är inte viktig för resultatet.  

De metoder som används för att verifiera presenteras till en viss grad så läsaren får förståelse för 

vad dessa innebär. En närmare beskrivning är inte nödvändig eftersom det är en annan del av 

kontrakten.  

Vad gäller intervjuerna finns det begränsningar då den intervjuade inte förstår frågan eller 

intervjuaren formulerar frågan fel. Författarens bakgrund spelar också in, denne har inte arbetat 

med detta område tidigare. Vilket även minskar risken för egen tolkning från författaren.   

2. METOD 
I detta projekt används intervjuer som huvudsaklig informationskälla. Eftersom rapporten skrivs 

åt ett företag, och det är de interna procedurerna som analyseras, är det nödvändigt att de 

anställdas idéer och synpunkter åskådliggörs. En litterär studie genomförs för att ge en bakgrund 

och bild av problemet. Den litterära studien fördjupar författarens kunskap om tillvägagångssätt 

vid intervjuer. Det är mer värdefullt för företaget med intervjuer som huvudkälla så de interna 

problemen klarläggs. Genomgående i rapporten kommer referensverktyget APA-manualen 

användas.  

2.1 CHECKLISTA 
Checklistan upprättas genom att svaren från intervjupersonerna analyseras och jämförs. Först 

upprättas en lista i Excel där intervjusvaren kategoriseras i sju rubriker för att lättare jämföras. 

Därefter förkortas de mest relevanta punkterna till en smidig lista som verifieraren kan nyttja när 

denne skall fastställa verifieringsinformationen.  

2.2 MÖTEN MED ÖVERGRIPANDE INFORMATION 
Möten ger grundläggande information som är nödvändig för att kunna utforma och sammanställa 

en lämplig lösning av problemet. De första möten ger information om varifrån projektet 

härstammar och ger en insyn i hur verksamheten fungerar. Möten har genomförts för att 

framställa intervjufrågor och få djupare insikt i projektet. Mötena genomförs med en person från 

den ekonomiska sektionen, samt en representant från tekniska sektionen. 

Person A (Bilaga A.A) märker väl att verifieringsinformationen bör vara så fullständig som 

möjlig redan från start så inga diskussioner kan uppstå då allt bör vara förbestämt. Denne berättar 

även hur kontrakt är uppbyggda och ifrågasätter vilka personer som är med i 

verifieringsprocessen. 

Person B (Bilaga A.B) ser inga större problem med att verifieringsinformationen är begränsad. 

Denne betonar dock att detta kan bero mycket på projektets art då vissa projekt kan använda 

befintliga produkter vilket gör att verifieringsinformationen kan vara mer omfattande.  

Båda mötena finns i sin helhet i bilaga A.  

2.3 INTERVJU 
Intervjuer är halvstrukturerade, vilket innebär att intervjuerna innehåller ett mindre antal frågor 

så att intervjun lättare kan anpassas till olika personers erfarenheter. Detta möjliggör 

intervjuprocessen att vara spontan. Dessutom får det den intervjuade personen att förmedla egna 

tankar och idéer (Alvesson, 2011). Detta valdes då intervjupersonerna har deltagit i olika slags 

projekt och det därför försvårar en fullt strukturerad intervju. Intervjupersonerna arbetar även på 

olika nivå i projekten och därför underlättar möjligheten att personen får tala utanför konkreta 

ramar. En ostrukturerad intervju hade emellertid givit allt för spridda svar och därmed kunde en 

sådan intervju inte användas i detta fall.  
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Det finns tre kommunikationsmedium; ansikte mot ansikte, telefonintervju eller elektronisk 

intervju. I detta projekt är ansikte mot ansikte metoden vara mest fördelaktigt då de personer som 

intervjuas finns tillgängliga samt att en sådan intervju ger bättre utfall. Telefonintervju kan 

emellertid användas med fördel vid återkoppling för att berika intervjuerna. Intervjufrågorna har 

utvecklats under projektets gång då mer information tillkommit. Återkoppling blir därmed en 

viktig del av intervjuerna då de första intervjufrågorna kan vara ofullständiga eller missvisande 

(Alvesson, 2011).   

Samtliga intervjuer finns i sin helhet i bilaga B. 

2.4 LITTERÄR STUDIE 
Relevant litteratur som besvarar grundfrågan undersöks. Forskning och annan litteratur som tar 

upp verifieringsinformation och närliggande områden är det som eftersöks. Främst brukas 

databaser så som DIVA, SwePub samt Google Books. Processen går ut på att hitta lämpliga 

artiklar, vilka analyseras, samt finna relevanta referenser som kan vara viktiga för denna rapport.  

Forskning och relevanta skrifter om området är en ovärderlig källa till information.   

3. RESULTAT 

3.1 INTERVJUER, SAMMANSTÄLLNING OCH CHECKLISTA 
Det viktiga i denna analys är att ta ut de problem som ligger inom ett visst område för att se vilka 

problem som uppstår exempel: kontrakt, kunden och metoder. Dessa områden har olika 

karaktärer vilket gör att checklistan måste innehålla samtliga delar.   

Genom att systematiskt gå genom intervjuerna och sedan använda den mest relevanta 

informationen kan en checklista utformas. I detta skede är det av stor betydelse att ta fram den 

information som är relevant bland intervjusvaren. Eftersom flera av deltagarna har pratat mycket 

och fritt om området finns det både relevant och icke relevant information. Om det finns 

informationsluckor i intervjuerna kompletteras de med ett ytterligare möte alternativt ett telefon 

samtal. Tack vare de inledande mötena samt uppföljning via handledare, både på Saab AB samt 

Mälardalens högskola, kan rätt information tas fram samt avgränsas. De intervjufrågor som 

används under intervjuerna finns i bilaga C.A.   

Att göra checklistan levande är en målbild då det inte finns någon nytta med ett fast dokument. 

Med tiden kommer de mer erfarna verifierarna ändra och uppdatera listan efter sitt eget tycke så 

listan optimeras. För att göra detta möjligt skall listan finnas tillgänglig i MS Word format så de 

personer som behöver ändra i den kan göra det utan begränsningar. I resultatet använda så ofta 

som möjligt exempel från tidigare projekt för att checklistan skall kunna härledas på ett korrekt 

vis. Checklistan finns i bilaga C.B 

3.1.1 KUND, KOSTNAD OCH KRAV  
En mycket viktig punkt som person I (bilaga B.G) tar upp handlar om tolkning. Det är oerhört 

viktigt att kunden och Saab AB har tolkat krav och verifiering på samma sätt. Detta måste 

konfirmeras för att kunna gå vidare i projektet. Saab AB bör även diskutera med kund och 

förklara vad delsystemtest, radarrigg samt flygprov innebär. Även person K (bilaga B.I) tar upp 

dessa metoder som ett förslag. Här finns med fördel även angivet vilken provplats det handlar 

om.  

Person I (bilaga B.G) talar om två projekt där Saab AB arbetat med olika kunder. I det ena fallet 

önskade kunden använda en befintlig radar men som uppgraderas med samma krav som den 

ursprungliga. I det andra fallet var det samma princip med den stora skillnaden att kunden 

tolkade om kraven. I det andra fallet gjorde Saab AB en sammanställning av alla krav på 

produkten från det första fallet. Detta var en överenskommelse med kunden. I denna 

sammanställning fanns även verifieringsinformationen med. En mycket viktig del i detta var att 



 

5 

Saab AB även skrev in sina egna kravtolkningar i dessa dokument. För kunden betydde detta att 

de med en gång kunde se hur Saab AB tolkade kraven, vilket var ett mycket lyckat koncept. 

Därtill följde även information om vilken metod som skulle användas. Detta kan med stor fördel 

användas i framtida verifiering så att båda parterna är överens om tolkningar innan projektet 

startar. 

När kontraktet skrivs skall Saab AB inte använda beskrivande text som kravtext. Exempel: när en 

radar skulle använda tolv detektorer var inte utprovningen helt definierad så när Saab AB skulle 

bevisa fysiskt för kunden att det fanns tolv detektorer blev denne missnöjd och tyckte att det inte 

var tillräckligt med bevis. Saab AB var därför tvungna att visa varje detektors funktion var för sig 

och detta ledde till ökade resurser och omkostnader. Ett annat exempel var när en radar skulle 

kunna upptäcka olika sorters mål (flyg, helikopter) och kunden ville då att Saab AB skulle testa 

produkten på riktiga mål i stället för att genom artificiella mål bevisa detta. Detta blev mycket 

dyrt (Person F, bilaga B.F). För att lösa detta föreslås verifieringsinformationen skall vara tydlig 

så verifieringen blir korrekt. Texten kan tillexempel innehålla: verifieras mot simulerade mål 

eller genomför flygprov. Detta är viktigt information att ha med i acceptanstestmatrisen.    

En ordsak till missförstånd mellan kund och säljare idag är att många krav är för generellt 

formulerade och därmed stor risk att parterna tolkar dem olika. Om kraven definieras generellt 

kan kunden hävda att kraven inte uppfyllts (person E, bilaga B.C: person F, bilaga B.D: person 

H, bilaga B.F: person I, bilaga B.G) Ett exempel på detta var en radar som inte kunde arbeta 

utanför en vis vinkel, på grund av gränsvärden. Det hade i detta fall varit bra att begränsa testet 

från början så detta test inte fanns specificerat (Person F, bilaga B.D). Man bör tänka på ”Vad 

kunden köper, kontra vad vi säljer”. Noggrant förarbete minskar diskussioner under projektet, 

lägg därför mycket tid på arbetet med kontrakt (Person J, bilaga B.H). Detta kan innebära 

konkreta rutiner som alltid följs med avseende på kontakt med kund. Tillexempel 

telefonkonferens var tredje månad eller liknande. Vad gäller kraven bör exemplet i stycket ovan 

följas, det vill säga skriva in tolkningar så kunden får se dem innan projektet startar. 

3.1.2 KOMMUNIKATION 
För att undvika missförstånd är det vikigt att beakta kundens och Saab AB:s bakgrund och 

erfarenheter. Om Saab AB ger ett förslag på hur de skall genomföra exempelvis ett köldtest på en 

radar skall bägge parterna kontrollera varandra genom att beskriva sina förväntningar på testet. 

Kommunikation är viktig under hela tillverknings- och verifieringsprocessen för att minska 

risken för missförstånd. När kunden skall tolka de förslag som Saab AB har på sina tester samt 

verifiering finns det risk för feltolkning. Om parterna tolkar informationen olika och godkänner 

den finns det rum för svårigheter senare i projektet. För att motarbeta ett sådant problem bör 

denna del av förhandlingen åläggas gott om tid och bearbetning.  

Det är alltså mycket viktigt att uppehålla god kontakt med kunden under hela projektet så det inte 

blir missar i kommunikationen. Förslagsvis kan rutiner för kontakt upprättas där parterna fått 

direktiv att underrätta varande för en viss typ av ändringar, tillexempel ändringar av ekonomiskt 

betydelse. 

3.1.3 PROJEKTMETODIK 
Ett problem kan uppstå, berättar person E (bilaga B.C), när en konstruktionsändring sker under 

projektets gång och denna eller dessa ändringar inte sprids hela vägen till systemverifieringen. 

Detta löses enklast genom att verifieraren blir uppmärksammad på problemet tidigt i projektet.  

Det är viktigt att acceptanstestplanen, som är med i kontraktet, är klar så tidigt som möjligt och 

att det läggs mycket tid och omtanke på denna. Verifieraren kan tillexempel be om extra tid och 

högre prioritering av detta så inte problem uppstår längre fram i projektet.  
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3.1.4 VERIFIERING OCH METODER 
Några krav som inte bör verifieras är av sådan art att yttre miljöer påverkar (person F, bilaga 

B.D: person I, bilaga B.G). ”Probability of Detection” innebär att låg elevation av radar till havs 

ger spegling vilket försvårar måldefiniering. Detta uppstår då mål som ligger bortom horisonten, 

är två sådana exempel. Det måste även vara möjligt att utföra och verifiera de krav som finns. 

Detta skall inte mätas då fenomenen försvårar mät resultaten. Verifieraren skall ha detta i åtanke 

då verifieringsinformationen tas fram. 

Det är viktigt att acceptanstester är väldefinierade så testen är giltiga och inte kräver att omprovas 

och därmed tillföra stora kostnader. I acceptanstestplanen är ibland inte alla krav iordningställda 

eftersom konstruktionen inte är färdig. Det är även viktigt att konstruktionsmetodiken är känd för 

kunden annars finns det en risk att verifieringen inte blir korrekt då metodiken avgör vilka test 

som kan utföras Metodiken simulering som följd av modellbaserad design gör att det sedan kan 

räcka med stickprov för att verifiera i kundens miljö (person I, bilaga B.G).  

Om kunden begär fysiska tester finns det problem med tillgängligheten hos provflygaren 

eftersom de har ett stort antal provflygningar. Dessutom är data från provflygningar svåra att 

hantera då yttre omständigheter som miljö och mänsklig inverkan påverkar resultaten och 

därmed verifieringen. Det finns emellertid en fördel med reella tester, kunden har då mindre krav 

på att verifieringen är helt korrekt. Men det kan uppkomma diskussioner om huruvida testet är 

rätt utfört, på grund av okända parametrar. Det är å andra sidan svårt att sälja in digital 

simulering som verifieringsmetod till kund (Person I, bilaga B.G). Därför kan Saab AB i 

fortsättningen beskriva dessa felkällor med kunden så denne kan ta ställning till testet innan det 

utförs. 

För att utveckla ett heterogent system krävs det att flera instanser deltar: System arkitekter, 

mjukvaruutvecklare, hårdvaruutvecklare samt verifierare. För att få ett system som är så bra som 

möjligt måste samtliga instanser delta i framtagning av krav men samtidigt lägga stor vikt på 

samarbetet (Person I, bilaga B.G).  

3.1.5 KUNSKAP 
När en kund skall beställa en produkt av Saab AB har kunden vissa förutsättningar vad gäller 

kunskap. Kunden kan besitta erfarenhet av radar eller har jobbat med Saab AB tidigare och har 

då kunskap om rutiner. Kunden kan även vara utan någon av dessa kunskaper. Detta är en viktig 

punkt i processen då Saab AB och kundens kunskapsnivåer kan ge problem om inte detta område 

analyseras i tidigt skede.  

Person E (Bilaga B.C) berättar att det blir det problem i projekt då kunden inte är tillgänglig för 

diskussioner eller om kunden har dålig kunskap om systemet de beställt. 

Ett projekt som fungerade bra var då kunden inte hade kunskap om systemet till en början men 

fick goda kunskaper om systemet och dess funktioner över tiden. Detta gjorde det lättare att 

samarbeta. Under detta projekt skulle radaren testas genom simulation enligt kontraktet. När 

Saab AB skulle initiera testerna ville då kunden att verkliga flygfarkoster skulle testas i stället. 

Det önskade flygplanet fanns ej tillgängligt för dessa tester därför föreslog Saab AB användning 

av SK 60 i stället eftersom storleken på detta flygplan var i enlighet med önskemålen. Detta gick 

kunden med på tack vare gott förarbete. I kontraktet fanns det inte specificerat hur räckvidden 

skulle mätas. Antingen skulle den mätas när detektion uppstår eller när målföljning uppnåtts 

(person G, bilaga B.E). I fortsättningen skall detta förbestämmas med hjälp av verifierarens 

kunskap och erfarenhet.  

3.1.7 FAT  
Person D (bilaga B.B) förklarar att ett av de största problemen under ett projekt var att en 

underleverantör till Saab AB tillverkade en komponent som enligt specifikationen skulle klara 

minus trettio grader. När komponenten sedan testades enligt FAT klarade den endast minus tjugo 

grader. Detta ledde till omkonstruktion. Kunden blev därför missnöjd och krävde efter detta att 
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göra om testen på två system (från början ett system). Om något av dessa test skulle misslyckas 

begärde kunden att fyra system skall testas. Detta ledde till omkostnader och missnöje. För att 

undvika sådana problem kan Saab AB upprätta bättre kontakt med både kund och 

underleverantör. Problematiken liknar den i ett tidigare stycke men handlar om en annan viktig 

del av kontraktet. 

Person D (bilaga B.B) har inget bra svar på frågan om vilken information som skall vara med för 

att undvika diskussioner men rekommenderar att FAT står korrekt mot de krav som kontraktet 

anger samt att FAT skulle innehålla mer analyser. Förevarande anser också att FAT inte bör 

innehålla stor utsträckning tester. Dessutom rekommenderas genomtänkning av metoder 

gentemot krav och att inte använda så mycket demonstationer. 

3.1.7 LEVERANTÖRER  
Person H (bilaga B.F) talar om ett projekt där Saab AB låg långt fram i utvecklingen men en 

underleverantör, simulator utvecklare, inte kunde leverera produkten. Saab AB fick då hjälpa 

företaget att utveckla simulatorn så den täckte de önskade behovet. För att Saab AB skulle kunna 

genomföra verifiering behövdes denna simulator. På grund av internt missförstånd hos 

underleverantör kunde denna inte färdigställas i tid. När externa leverantörer skall leverera kan 

problem uppstå. Det är då, fortsätter person H, viktigt att kontakten med underleverantören är 

god eftersom Saab AB är beroende av leverantören. I projektet ovan hade Saab AB befunnit sig 

långt framme i utvecklingen och hade då resurser tillgängliga för att hjälpa leverantören. Det bör 

därför beaktas i tidigt skede huruvida underleverantörer följer projektet och god kontakt, som 

tidigare diskuterats, skall uppehållas.   

4. DISKUSSION 
Överlag har intervjupersonerna talat om samma problem och det finns inga motsättningar mellan 

dessa personer. Emellertid finns motsättningar mellan ekonomisk och tekniskt synvinkel. Enligt 

person A (bilaga A.A) skall det finnas så mycket information som möjligt i början av ett kontrakt 

medans de flesta av intervjupersonerna gärna skulle se att begränsad information används på 

grund av projektens art. Detta motsätter sig dels person A (bilaga A.B) samt de flesta av 

intervjupersonerna vilket tydligt visar hur synen på ett projekt kan variera kraftigt beroende på 

vilken bakgrund och infallsvinkel personerna har till projektet.  

4.1 VERIFIERINGSINFORMATION 
Under projektet har det framkommit att nivån på verifieringsinformationen är svår att optimera. 

Tillexempel har person D (bilaga B.B) inget bra svar på vad som skulle kunna vara med. Flera av 

intervjupersonerna upplever att det finns viktiga områden att tänka på men det är svårt att komma 

fram till konkreta förslag. Emellertid finns det några punkter där det framkommit bra resultat 

som är användbara i checklistan.  

För att minimera risker för avvikande i verifieringen förslås att testning av yttre omständigheter 

bör undvikas. Detta är viktigt eftersom det är svårare att verifiera ett sådant krav så det ligger 

utanför för säljarens påverkan. Person F (bilaga B.D) berättar att två sådana omständigheter finns 

och att verifiering med dessa bör undvikas.   

Intervjupersonerna ombads även att förklara sina förslag med ett exempel från ett projekt. Person 

G (bilaga B.E) berättar att i ett projekt blev det missförstånd på grund av att ett visst flygplan inte 

gick att använda i verifieringen då det fanns hemlig information. Några av de ovanstående 

personerna har trots allt lämnat mycket bra lösningar enligt problemställningen.          
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4.2 KRAV OCH KOSTNADER 
För att få fram verifieringsinformation krävs krav från kunden. Detta område har hamnat i fokus 

under intervjuerna då flera av de intervjuade anser att det är en viktig punkt för att få fram bra 

verifieringsinformation. Om en sådan punkt talar bland annat person I (bilaga B.G). Samma 

person talar även om att kraven från kunden kan vara otydliga eller tolkats olika. Person F (bilaga 

B.D) talar om att kraven även kan vara generellt skrivna och att detta då leder till egen tolkning. 

Det är viktigt att de krav som finns är entydiga så varken kunden eller Saab AB kan tolka dem på 

annorlunda är det är tänkt. Person F (bilaga B.G) tycker att den bästa lösningen på detta är att 

båda parter presenterar den egna tolkningen av kraven, således försvinner problemet. 

Dessa stycken är ett resultat mot den inledande problematiken som beskrivs i kapitel 1.1.1 samt i 

problemställningen. 

4.3 MÄNSKLIGA FAKTORER 
Under intervjuerna har flera personer talat om kundkrav som är otydliga. Kulturkrockar har 

nämnds samt problemet om olika nivåer av kunskap hos kunden. Efter närmare analys av dessa 

påståenden finns det en gemensam nämnare som kan vara källan till och eventuellt lösningen till 

problemet, den mänskliga faktorn. Detta kan ge en insikt om hur mänskliga faktorer påverkar 

verifieringsprocessen. Mänskliga faktorer handlar inte enbart om att handla fel, det innebär även 

bristande kommunikation mellan människor. Person I (bilaga B.G) samt Flynn och Warhurst 

(1994) talar om att kunden och säljaren har svårt att förstå varande. Därför bör detta vara ett 

ämne för mer efterforskning och därför föreslås en separat studie inom ämnet.  

Även om vidare forskning krävs har intressant fakta framkommit och det kan hänvisas till 

kaptitel 1.1.5 samt till problemställningen.  

5. SLUTSATSER 
Att få fram en optimal nivå på verifieringsinformation är svårt. Då flera av projekten har långa 

ledtider har många av intervjupersonerna arbetat i få projekt vilket visar sig i att de inte har så bra 

svar på en del av frågorna. Emellertid finns det flera projekt som är korta och därför har de 

lämnat bättre resultat. Det är av stor vikt att de som i framtiden verifierar förlitar sig på den 

checklista som tagits fram för att göra en så bra verifieringsinformation som möjligt. Listan 

innehåller de punkter som är viktigast för verifieringen och därför är den av stor vikt för 

verifieraren. Checklistan kommer kunna ändras av verifierare för att optimeras under tiden den 

används. Detta är viktigt eftersom det hela tiden startas nya projekt och därmed uppstår nya 

problem. Tanken med denna checklista är att den skall hjälpa företaget i framtida projekt då 

informationen är mycket bra att använda i inledningen av ett projekt.  

Rapporten innefattar radartillverkning men checklistan innehåller likväl punkter som med fördel 

kan användas av andra avdelningar inom Saab AB eller andra företag eftersom de inte har något 

med produkten att göra.  

Framförallt syftar jag i mitt resultat på de missuppfattningar som uppstår mellan tillverkaren och 

kunden men det handlar även om hur verifieringen i allmänhet skall gå till.  

6. REKOMMENDATIONER 
Det rekommenderas att läsaren skall ha visst överseende med rapporten då den utförts av endast 

en person som har utvecklats under projektets gång. Då detta är ett brett område krävdes även 

avgränsningar för att inte överskrida tidsplanen Rapporten kunde ha genomförts mer grundligt 

om två personer hade arbetat med projektet. En medstudent hade hjälp mig genom att fler 

intervjuer hade kunnat genomföras och dessutom kunde mer information vara möjlig att finna.  
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Jag uppfattade att de personer som intervjuades såg missuppfattningar mellan företaget och 

kunden som det viktigaste. Då jag ombads att inte fördjupa mig i detta område finns det stor 

möjlighet att jobba vidare inom detta ämne.  

Jag rekommenderar att vid djupare forskning av ämnet tilldela projektet två personer samt att 

dessa åläggs mycket tid att förstå rutiner hos företaget. Jag rekommenderar även att en framtida 

forskning fokuserar mer på mänskliga faktorerna.   

7. TACK 
Detta projekt har varit speciellt eftersom jag inte har haft kunskap inom området i förväg. Jag har 

växt med projektet och de kunskaper jag fått kommer jag få användning av i mina framtida 

anställningar. Tack vare Karin Thorvaldson på Saab AB fick jag chansen att lära mig hur viktig 

verifieringsinformationen i ett kontrakt verkligen är. Karin har stöttat mig under projektet och 

givit mig de rätta förutsättningarna. Hon har även hjälp mig utveckla mina intervjufrågor och 

hitta rätt personer att intervjua.  

Jag vill tacka samtliga personer som deltagit i intervjuerna. Era synpunkter och idéer har varit 

byggstenen för denna rapport. Tack vare er har jag fått fram ett mycket bra resultat. Tack för att 

ni har föreslagit hur jag skall hitta information och även föreslagit vilka personer som har 

kunskap i olika områden.  

Tack till min handledare på högskolan har gjort det möjligt att diskutera några av mina resultat så 

jag har vetat hur jag skall gå vidare. Tack vare honom har jag kunnat granska mina svar bättre.  

7.1 ÖVRIGA PERSONER   
Tack till min flickvän som har hjälp mig med APA- manualen och även strukturen i rapporten. 

Utan dig hade jag inte fått en bra ordning i min rapport. Tack även för att du läst genom 

rapporten och hittat stavfel och felaktigheter. 

Till de personer som läst genom rapporten och kommenterat den vill jag också sända ett stort 

tack. 
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BILAGA A 
 

A.A INLEDANDE MÖTE, OFFERT 

Mötets syfte är att få bredare kunskap om projektet från en ekonomisk synvinkel. 

När en produkt skall utformas genomförs en teknisk specifikation där bland annat 

verifieringsinformation om hur produkten skall testas framkommer. Denna information kan 

sedan bli problem i senare skede då den teoretiska testinformationen inte stämmer överens med 

vilka test som kan utföras i praktiken eller som är mycket svåra att utföra. Detta leder sedan till 

diskussioner och förseningar samt eventuellt utpressning då kunden har förseningen som 

argument. Även kassaflöden och leveransen blir då lidande av detta. 

Person ”A” anser att det i den tekniska specifikationen kan finnas ovissheter så att produktionen 

blir lidande och där med skapar onödiga diskussioner och ekonomiska problem.  Person ”A” 

föreslår att fokus i detta projekt skall läggas på bland annat nedanstående områden. 

- Procedurer för verifiering. 

- Är procedurplanen fullständig? 

- Förstå hur man verifierar. 

- Hur verifierar vi? 

Person ”A” har även frågeställningen om hur de olika stegen i kontraktet styrs. Person ”A” 

undrar om den tekniska specifikationen sköts av samma personer som sedan utvecklar och 

genomför acceptanstestplanen. Om fallet är som ovan undrar person ”A” om den tekniska 

specifikationen görs av teoretiker och acceptanstestplanen görs av mer praktiskt lagd personal. 

Vilka problem uppstår då och finns det i så fall möjligheter att samarbeta för att få fram en 

realistisk och mer specifik verifieringsinformation i detta steg.  

Enligt person ”A” är det viktigt att få med så specifik och omfattande information i de inledande 

förhandlingarna att det under utvecklingen inte skall finnas några frågetecken vad gäller tester av 

produkten. Person ”A” understryker att vikten av detta är mycket stor och vill därmed lägga 

mycket fokus på att det finns tillräckligt med information så att inga frågor uppstår under test och 

utveckling. 

A.B INLEDANDE MÖTE, TEKNIK 

Mötets syfte är att få bredare kunskap om projektets tekniska synvinkel. 

Person ”B” sätter sig på mottsatt sida mot person ”A” vad gäller verifieringsinformation. Person 

”B” upplever inte att en begräsning i informationen skulle ge problem i senare skeden då kunden 

är med i stora delar av utvecklingen och kan utrycka sina behov genom hela processen. Person 

”B” betonar dock att detta gäller för vissa avdelningar, andra områden kan ha behov av mer 

verifieringsinformation. Andra områden kan innefatta ett större urval av ”on the shelf” produkter 

för vilka verifieringsinformationen kan vara mer omfattande utan att skapa problem. 

Person ”B” anser att omfattande information i specifikationen kan ge större omkostnader och 

risker då kontraktet i så fall måste göras om och därmed kommer många mantimmar läggas på 

denna process.  

Den information som skall vara med i inledande kontrakt skall tillexempelvara:  

Metoder 

- Mätning 

- Analyser 
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- ”flygprov” 

Sedan skall inte informationen om hur dessa skall utföras vara mer omfattade då produkten kan 

vara av sådan art att inte testerna kan utföras om de är för detaljerad, säger person ”B”. Vidare 

påpekar person ”B” att detta inte framkallat några omfattande problem med kund då kunden 

sällan har mer specifika krav på testningen.  
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BILAGA B 

B.A INTERVJU 

Person ”C” har erfarenhet inom utvecklig. 

Under intervjun diskuteras bland annat om person ”C” har upplevt att verifieringsinformationen 

har varit tillräckligt och om person ”C” har upplevt problem med kund på grund av att 

informationen varit i för liten omfattning. 

Person ”C” anser att en tidig framtagning med mycket information i specifikationen kommer leda 

till höjda risker och även en ökning ekonomiskt. Argumentet för detta är att produkten som 

kunden önskar inte kan analyseras närmare under den första fasen av kontraktet då produkten 

inte är tillverkad innan. 

Det finns dock en till sida av detta som person ”C” har upplevt då de produkter som kunden i 

vissa fall har begärt redan finns eller är så pass lik kundens specifikationer att en befintlig 

produkt har kunnat säljas eller modifieras. I dessa fall kunde specifikationen och därmed 

verifieringsinformationen vara betydligt mer omfattade eftersom utfallet kunde förutses till full 

eller stor grad.   

I frågan om vilka diskussioner som har uppstått har person ”C” inte upplevt att det har varit 

särskilt omfattande diskussioner om produkten i projekt. De gånger problem har uppstått med 

kunder har det berott på kulturkrockar eller kundens okunskap i tekniken. Det vill säga kunden 

känner inte till konstruktionslösningen på produkten eller de tekniska tester som utförts 

Ett anmärkningsvärt svar som person ”C” ger är på frågan: ”har du varit med i ett projekt där 

man har satsat på högre andel verifieringsinformation för att specificera tester i början av 

projektet?”. Person ”C” svarar då att detta aldrig har hänt då en ny produkt skall tas fram och 

fortsätter med, det är absolut bäst att arbeta med begränsad information i det indelande skedet. 

B.B INTERVJU 

Person ”D” har erfarenhet inom databyggnation och har deltagit i projekt där svåra diskussioner 

med kund uppstått. Under intervju med person ”D” diskuterades främst de problem som uppstått 

vid projekt inom krav som specificerats i FAT:en.  

Person ”D” förklarar först att ett av de största problemen under detta projekt var att en 

underleverantör till SAAB tillverkade en komponent som enligt specifikationen skulle klara 

minus trettio grader. När komponenten sedan testades enligt FAT:en klarade den endast minus 

tjugo grader. Detta ledde till omkonstruktion. Kunden blev därför missnöjd och har efter detta 

krävt att göra om testen på två system (från början ett system). Om något av dessa test skulle 

misslyckas begär kunden att fyra system skall testas. Detta har lett till omkostnader och missnöje.  

Ref 3, person ”D” har inget bra svar på denna fråga men han rekommenderar att FAT:en står 

korrekt mot de krav som kontraktet anger samt att FAT:en skulle innehålla mer analyser. 

Ref 4, person ”D” anser att FAT:en inte bör ha en stor utsträckning tester. Detta relateras till 

ovanstående svar. Person ”D” föreslår genomtänkning av metoder gentemot krav och att inte 

slänga in så mycket demonstationer. 

 En mycket viktig punkt som person ”D” tar upp under intervju är när han får frågan ”Vad hade 

du velat göra bättre, har du något att tillägga om problemen i detta projekt?” . Person ”D” 

svarar då att i ett projekt innehöll FAT:en information som borde ha behandlats i andra 

specifikationer och därmed uppstod oklarheter och problem. Person ”D” föreslår att de 

specifikationer som finns skall innehålla rätt information, vilket annars leder till problem. Person 

”D” kunde inte utveckla detta mer vid intervjutillfället.  
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B.C  INTERVJU 

Person ”E” arbetar som Integratör och verifierare. Det vill säga intern uppstartning av 

kundkravsspecifikation och IOV (Integration Och Verifiering)  

Enligt person ”E” är det viktigt att kraven från kund är klara då luddiga krav ger problem när 

verifieringen skall genomföras. Även senare i projektet blir det problem om kraven är luddiga då 

fokus kan hamna på fel område.  

När Saab AB tar fram en intern kravspecifikation mot kundens krav så finns det mer krävande 

tester än kunden önskar för att vara säker på att produkten kan leverera det som önskas. Projekt 

kallas inom företaget. 

Ett problem som person ”E” talar om avser tidsaspekten. Projekt med långa ledtider kan leda till 

att ingenjörer och projektledare kan ha svårare att prioritera långtidsprojekt. 

När projekten fortgår kan Saab AB i vissa fall lova mer än vad som tagits betalt vilket kan bero 

på Saab AB:s egna eller kundens krav har varit ospecifika. 

Ref 5. Det är viktigt att lägga stort vikt i början på att projekt så de inledande delarna blir korrekt 

så projektet sedan kan utföras tillfredsställande.  

Ett problem kan uppstå, berättar person ”E”, när en ändring sker under projektets gång och denna 

eller dessa ändringar inte följer med i ledet. Det vill säga, en avdelning kanske ändrar kraven 

men berättar inte för ledningen viket leder till att kraven inte kan uppehållas.  

Ett projekt som gått bra: Projektet omfattade ombyggnad av en befintlig radar där chassi skulle 

användas men tekniken skulle vara ny. Detta frambringade problem då kraven på elektroniken 

inte kunde matchas mot vad chassi klarade. Genom god kundkravspårbarhet samt god kunskap 

och kontakt från kunden kunde detta projekt genomföras utan omfattande diskussioner. 

Omvänt så blir det problem i projekt då kunden inte är tillgänglig för diskussioner eller om 

kunden har dålig kunskap om systemet de beställt. 

Ref 7. - Checklista 

1. Kravspårbarhet 

2. Kravuppfyllanden mot kraven 

3. Har alla underleverantörer (Avdelningar) tagit bet på uppdraget? 

4. RML (Regler Militär Luftfart); behöver detta beaktas? 

5. Licenser, finns tredje parts licenser? 

6. Exporttillstånd 

B.D INTERVJU  
Person “F” arbetar som systemverifierare. 

Intervjun går direkt in på området, vad som skulle kunna vara med på en checklista. 

Person ”F” ser stor risk med för mycket verifieringsinformation och tar upp flera punkter som 

behöver ses över eller som man skall lägga mycket tid och tanke bakom när man tar fram 

verifieringsinformation.   

Ett stort problem idag är att informationen är för dåligt skriven i det avseendet att kraven är för 

generella och därmed för stor risk att tolka dem fritt. Om kraven definieras för fritt kan kunden 

hävda att kraven inte uppfyllts och därmed vägra betala för prov eller motsvarande. 

Person ”F” vill att man tydligt skall definiera kraven och att kraven skall vara så konkreta som 

möjligt. Det måste även vara möjligt att utföra de tester man har krav på.  

När ett krav på produkt ställs skall detta krav fastställas en gång för alla applikationer för samma 

produkt. Det vill säga, om ett system skall upptäcka mål upp till, tillexempel, sextiofyra graders 

vinkel skall detta gälla för alla applikationer för samma sorts system, annars måste systemet 

byggas om.  
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Vad gäller verifiering skall Saab AB bara verifiera krav som påvisar produktens prestanda. 

Verifiering skall inte ske av yttre omständigheter. Till exempel: Probability of detection - Låg 

elevation av radar till havs ger spegling vilket försvårar mål definiering. Detta uppstår då mål 

som ligger bortom horisonten. Detta skall inte mätas då fenomenet försvårar mät resultaten. 

När testerna utformas med avseende på omfattning, tidsramar, material och så vidare skall Saab 

AB ge en välutvecklad avgränsning för vilka begräsningar som finns med och vad som skall 

bekostas av kund eller Saab AB. I detta ingår förbestämda ramar för vem som betalar om kunden 

tillexempel förlänger avsatta tider under projektets gång eller begär ändrade testrutiner som ger 

en omkostnad. 

Vid provning hos kund skall proceduren vara godkänd av kunden annars finns risken att kunden 

tar betalt för provning som inte är korrekt, enligt deras mening. Vilket kan bidra till stora 

omkostnader. Här behövs det definieras vad testtillfället skall innehålla, tidsåtgång och resurser. 

Detta omfattar ett mått på Saab AB:s egen tidsram och resurser.  

Om det sker ändringar i testtillfället, om kunden ändrar tidsaspekten för ett test. Exempel: Fyra 

radarprov kan göras per vecka med cirka två veckors förberedelser. Kunden kan då tillexempel 

kräva att endast ett prov skall göras per vecka vilket leder till att provtiden tar fyra gånger så lång 

tid som planerat och kostnaderna skjuter i höjden. Skall då Saab AB eller kunden stå för dessa 

kostnader. Detta måste vara förbestämt. 

När kund testar systemet, field test, så finns risk att komponenter går sönder, vem skall då stå för 

kostnaden för dessa komponenter? Detta måste vara definierat i en garanti där Saab AB 

inkluderar tidsramar för hur länge en produkt får testat för att garanti skall gälla. Om sedan 

kunden har sönder utrustning på grund av felanvändning skall detta också vara definierat enligt 

garantiåtgärder. Felanvändning resulterar i utebliven ersättning. 

Lämpligt är att kunden får en manual för testning av systemet så Saab AB inte kan ställas 

ansvarig för förstörd utrustning.  

Det finns även, fortsätter person ”F”, en övertro när man definierar tester. Detta kan då ses av 

kund som ett fel i produkten och kunden godkänner inte testen. Detta är då hållpunkter som 

kunden kan vända mot Saab AB 

Under projektets gång finns det en möjlighet att kunden vill ändra i procedurer för tillexempel 

testning. Detta måste då vara fördefinierat i kontraktet huruvida en sådan ändring skall påkostas 

av kund eller av Saab AB. Tillexempel: Om Saab AB vill ändra i kontraktet på grund av att ett 

prov inte går att utföra och kunden inte svarar på ändringen kan ändringen utföras utan kundens 

godkännande om kunden inte svarar inom utsatt tid. Om kunden vill ändra krav skall samma 

procedur appliceras, med följden att en eventuell kostnad tillkommer på grund av ändrade krav 

eller rutiner. Med andra ord, kundens skyldigheter skall specificeras i samband med kontrakt.  

När Saab AB skall utföra ”field test” hos kund finns det en risk att kunden inte har den 

mätutrustning tillgänglig som förbestämts, detta bör då påkostas av kunden och vara 

fördefinierat. 

När kontraktet skrivs skall Saab AB inte använda beskrivande text som kravtext. Exempel: när en 

radar skulle använda tolv detektorer var det inte utprovningen helt definierad så när Saab AB 

skulle bevisa fysiskt för kund att det fanns tolv detektorer blev kunden missnöjd och tyckte att 

det inte var tillräckligt med bevis. Saab AB var därför tvungna att visa varje detektors funktion 

var för sig och detta ledde till mer resurser och omkostnader. Ett annat exempel var när en radar 

skulle kunna upptäcka olika sorters mål (flyg, helikopter m.m.) och kunden ville då att man 

skulle testa på riktiga mål i stället för att genom artificiella mål bevisa detta. Detta blev mycket 

dyrt.  

Under provning hos kund finns det två alternativ gällande reservdelar. Antingen finns det ett 

lager på plats där de vanligaste reservdelarna finns eller så beställs reservdelarna efterhand. Det 

senare alternativet har långa tidsramar då militär materiell kräver extra transport- och 

säkerhetsrutiner. 
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B.E INTERVJU 
Person “G” är Projektledare. 

Det är viktigt att acceptanstestplanen är klar så tidigt som möjligt i projektet och att det läggs 

mycket tid och omtanke på detta. Person ”G” förklarar att en sak som ofta försvårar projekt är att 

projektupplägg samt projektplan ändras under projektets gång. . 

Ref 6, person ”G” har svårt att svara på denna fråga. Person ”G” vet inte vilken information som 

skulle ha varit med. 

Ref 3, 4, Person ”G” menar att acceptanstestplanen skall vara så tydlig som möjligt. 

Person ”G” relaterar till ett projekt som fungerade bra. Kunden kunde inte särskilt mycket som 

systemet till en början men fick goda kunskaper om systemet och dess funktioner över tiden 

vilket gjorde det lättare att samarbeta. Under detta projekt skulle radarn testas genom simulation, 

enligt kontraktet. När Saab AB skulle initiera testerna ville då kunden att verkliga flygfarkoster 

att testas i stället. Kunden ville se om produkten kunde upptäcka flygplan på radar.  

Saab AB skulle demonstrera ett otillgängligt flygplan men valde då användning av ett mindre 

flygplan i stället, eftersom storleken på detta flygplan inte var hemlig. Detta gick kunden med på 

tack vare gott förarbete. I kontraktet fanns det inte specificerat hur räckvidden skulle mätas. 

Antingen skulle den mätas när detektion uppstår eller när målföljning uppnåtts, detta var inte 

definierat. 

Ref 7, (mall) Det krävs stor kompetens när verifieringen utförs. I acceptanstestmatrisen skall tid 

för av checkning tidsbestämmas.  

Tydlig information 

Beskrivande information 

Begränsande tidsramar 

Testomgivning, utrustning 

Vilka, kund eller säljare skall testa utrustningen (större tidsåtgång om kund gör detta) 

Vilka personer skall delta under test 

Vart skall test utföras 

 

B.F INTERVJU 
Personen arbetar som verifieringsansvarig. 

Person ”H” har inte upplevt projekt med stora svårigheter. De projekt person ”H” arbetat med har 

varit tydliga och väl avgränsade. Under dessa projekt har även relationen med kunden varit god. 

Enligt person ”H” är det viktigt att verifieringsinformationen är väl definierade. 

Några problem som uppstått i projekt, fortsätter person ”H”, har varit då kunden och Saab AB 

har haft olika idéer om vad som skulle byggas. Kunden önskade en radar som skulle likna den 

radar som sitter i ett annat flygplan. När produkten sedan var framtagen ansåg kunden att radarn 

inte uppfyllde önskemålen. Ett av problemen i detta projekt var att kunden inte specificerat 

kraven tydligt nog.  

Person ”H” berättar att kundrelationen kan leda till att kunden, i vissa fall, kommer för nära inpå 

projektet och därmed vill påverka konstruktionen under projektets gång. Person ”H” föreslår att 

Saab AB så tidigt som möjligt i projektet definierar vilka rättigheter kunden har att medverka i 

utvecklingen och att detta sedan skall vara tydligt redan från början.  

Ref 3. Acceptanstestkriterierna skall vara klara och tydliga. Viktigt att vara överens om vad 

kriteriet är.  
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Ref 4. Person ”H” anser att det i vissa fall är väldigt mycket text för ett enda krav. I dessa fall kan 

det i så fall vara en fördel att dela upp detta i delkrav för att göra kraven överskådliga.  

Ref 5. Återkommande problem med luddiga krav från kund.  

Vilken test- eller verifieringsmiljö skall användas; Labb, Kodgranskning, flygtest. 

Vart skall kraven verifieras. Hur och vart? 

I vissa fall kan acceptanstestplanen vara för grovt och snabbt utförd.  

Det finns mycket oklart i detta skede, därför är försiktighet viktigt. 

Kan vara svårt att av göra om det behövs speciell testutrustning, eller testutrustningen kan vara 

svår att bygga.  

Svårt att gissa i tidigt skede, krävs därför stor erfarenhet och kompetens. 

Person ”H” talar om ett projekt där Saab AB låg långt fram i utvecklingen men en 

underleverantör, simulator utvecklar, kunde inte leverera produkten. Saab AB fick då hjälpa 

företaget att utveckla simulatorn så den täckte det önskade behovet. För att Saab AB skulle 

kunna genomföra verifiering behövdes denna simulator. På grund av internt missförstånd hos 

underleverantör kunde denna inte färdigställas i tid.  

När externa leverantörer, underleverantörer, skall leverera kan problem uppstå. Det är då, 

fortsätter Person ”H”, viktigt att kontakten med underleverantören är god eftersom Saab AB är 

beroende av leverantören. I projektet ovan hade Saab AB, som turen var, legat långt framme i 

utvecklingen och hade då resurser tillgängliga för att hjälpa leverantören. 

Ref 7. Fördelningen inom Saab AB vad gäller system och delsystem är en viktig punkt. Om ett 

delsystem verifieras skall denna verifiering inte krävas på det kompletta systemet, blir i annat fall 

dubbel verifiering. Se till att verifieringen är på rätt nivå. Person ”H” upplever att detaljnivån i 

vissa fall är bristande, vad som verifieras i delsystemen. Person ”H” anser det mycket viktigt att 

få med detta i verifieringsinformationen. 

Hur man definierar bygger på att Saab AB skall ha en bra bild om hur och var detta skall ske.  

B.G INTERVJU  
Person ”I” arbetar som verifierare.  

Det är viktigt att acceptanstestplanen styr dialogen mot kund, när man skall redovisa och 

genomföra demonstrationer med mera. 

Ref 2, Resultattolkning är mycket viktigt, där ingår; 

- Tolkning av kraven 

- Antar att vi är överens 

- Hur bevisar resultatet tolkningen? 

Person ”I” talar om två projekt där man arbetat med olika kunder. I det ena fallet önskade kunden 

använda en befintlig radar men som uppgraderas med samma krav som den ursprungliga. I det 

andra fallet var det samma princip med den stora skillnaden att kunden tolkade om kraven.  

I det andra fallet gjorde Saab AB en sammanställning av alla krav på produkten från det första 

fallet. Detta var en överenskommelse med kund. I denna sammanställning fanns även 

verifieringsinformationen med. En mycket viktig del i detta var att Saab AB även skrev in sina 

egna kravtolkningar i dessa dokument. För kunden betydde detta att de med en gång kunde se hur 

Saab AB tolkade kraven, vilket var ett mycket lyckat koncept. Därtill följde även information om 

vilken metod som skulle användas. 

Om metoder definieras i tidigt stadium borde detta minska de senare diskussionerna.  

I det andra fallet köpte kunden ett annat delsystem som redan var godkänt och inköpt av Saab 

AB. Kundverifieringen styrs nämligen av det som står i kontraktet.  
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Ref 0, Diskussionerna som person ”I” varit med i har oftast skett i inledande skedet av 

förhandlingarna. Där diskuteras bland annat hur parterna skall förhålla sig till de långa 

utvecklingstiderna och den växande utvecklingen. Efter att dessa omfattande diskussioner skrev 

kunden sedan på ett väl utformat kontrakt.  

Ref 3, Det bör finnas med principer för olika krav! 

Ref 5, i acceptanstestplanen är ibland inte alla krav färdiga. Mycket eftersom konstruktionen inte 

är färdig. Det är även viktigt att konstruktionsmetodiken är känd för kunden annars finns det en 

risk att verifieringen inte blir korrekt då metodiken avgör vilka test som kan utföras. Saab AB 

använder modellbaserat utveckling, vilket innebär digital utveckling. Med denna metodik kan 

produkten med fördel testas i datorsimulerade miljöer. Det går bland annat att testa gränssnitt 

mellan radar och flygplanet. För att sedan verifiera i kundens miljö kan det räcka med stickprov.  

Om kunden begär verkliga tester finns det problem med tillgängligheten hos provflygaren 

eftersom de har ett stort antal provflygningar. Dessutom är data från provflygningar svåra att 

hantera då yttre omständigheter, miljö, mänsklig inverkan, påverkar resultaten och därmed 

verifieringen. Det finns en fördel med reella tester, kunden har då mindre krav på att 

verifieringen är helt korrekt. Men det kan uppkomma diskussioner om hur vida testet är rätt 

utfört, på grund av okända parametrar. Person ”I” anser även att det är svårt att sälja in 

verifieringssättet till kund, främst om det är en digital simulering.  

I allmänhet vill kunden gärna se produkten i verklig applikation samtidigt som Saab AB gärna 

genomför så mycket tester som möjligt genom simulation. Detta är till stor del en kostnadsfråga 

men även en fråga om tillgänglighet att utföra testerna.  

Skall sedan verifieringen vara kunddriven, vad händer om det saknas krav.  

Ref 7, se till att kundrelationen är bra. Sätt procedurer för hur stängning av krav skall gå till. 

Det finns även en risk att båda parter tror att man är överens, detta måste bekräftas innan 

projektet går vidare. (human factor) 

I det andra fallet ville kunden verifiera flera punkter på plats trots att det mesta redan var 

verifierat av Saab AB. Detta skall stå med i kontraktet, vem och när verifieringen sker.  

Det skall även vara en bra dialog med kunden för att kunna uppnå överenskommelser.  

En mycket viktig punkt som person ”I” tar upp är den punkt som återkommit under hela denna 

intervju är den om tolkning. Det är mycket, mycket viktigt att kunden och Saab AB har tolkat 

krav och verifiering på samma sätt. Detta måste i sig självt verifieras för att kunna gå vidare i 

projektet.  

Saab AB bör även diskutera med kund och förklara vad delsystemtest, radarrigg samt flygprov 

innebär. Här finns med fördel även angivet vilken provplats det handlar om. Därefter kan 

metoderna diskuteras.  

Saab AB och kunden måste vara överens om vilka procedurer som gäller. 

B.H INTERVJU 
Person ”J” arbetar som projektledare  

Man bör tänka på ”Vad kunden köper, kontra vad vi säljer”. Noggrant förarbete minskar 

diskussioner under projektet, lägg därför mycket tid på arbetet med kontrakt.  

Dokumentera allt i kontraktet så inga missförstånd uppstår. 

Hur ett kontrakt är uppbyggt: 

Avtal/Kontrakt 

T&C (Terms and Conditions): Anger att FAT, OSD, osv. ingår. Övergripande åtaganden 

avseende test och verifiering. 

Teknisk Specifikation 
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TEPP (Test & Evaluation Program Plan):  

– policy 

-Omtest 

-Omfattning 

- Dokumentationsprinciper  

Verification Matrix: Krav, FAAT, FAT, OSD, Anmärkningar. 

Acceptance Test Procedures 

Matrisen skall innehålla varje krav från teknisk specifikation samt hur det skall testas.  

Man bör lägga mycket tid och använda rätt kompetens, person, som arbetar med kontraktet för att 

få det så bra som möjligt. 

Ref 5, Personen som arbetar med verifiering skall ha koll på vad han gör samt ha arbetat med 

detta innan. 

Återkoppla med Person ”G” för att få en bättre bild över hur ett kontrakt kan se ut. 

Det är viktigt med en person som kan verifieringen och har jobbat med detta förut.  

Ref 7, Ta exempel från väl utförda kontrakt för att få en så bra checklista som möjligt. 

B.I INTERVJU  
Person ”K” arbetar med Flygprov, Systemverifiering samt tekniskt radarstöd. 

Har du arbetat med något projekt där verifieringen har varit särskilt svår? 

Under framtagning av verifieringsinformationen genomgår flera faser, under dessa steg är det 

mycket viktigt att få ut rätt information för att kunna verifiera senare i processen. Under en sådan 

framtagning gjordes en principskiss som skulle fungera som prototyp för att bestämma 

verifiering och krav. Det gjorde att prestandan kunde bestämmas tydligare och även 

verifieringsinformationen. Dock såg den slutgiltiga produkten inte såg ut som principskissen 

eftersom Saab AB valde att göra en enklare konstruktion som klarade kraven. Detta tyckte 

kunden var märkligt men efter diskussion accepterade dem den nya designen. 

Det är bra att verifiera de krav som ställs på produkten, men verifiering bör inte utföras på tankar 

och åsikter. 

Ett problem som uppstår när verifieringen skall kontrolleras är att det kan finnas hemliga krav, 

som på grund av sin art inte får stå med i de generella kraven. Dessa krav kan då ge en konflikt. 

Detta försvårar verifieringen.  

En väg att gå för att underlätta verifieringen är genom att göra acceptanskriterier som kunden och 

Saab AB går genom ihop. Det görs då en prototyp från dessa kriterier som kunden sedan får 

granska och bedöma. 

Problem i verifieringen kan ske då fel personer verifierar. Ett exempel på detta var när 

systemkontoret hade bestämt att ett visst flygplan skulle synas på radarn. Problemet var bara att 

just det flygplanet endast passerar Göteborg en gång per vecka.  För att verifiera ett sådant krav 

skulle det krävas mycket stor tidsåtgång. I stället kan man välja en vanlig flygplanstyp, exempel 

Boeing 737, då det finns större chanser att testa radarn på dessa. Dessutom ges flera chanser att 

justera i sådant fall. 

Tack vare diskussion med kunden kunde Saab AB byta till den vanligare flygplanstypen för 

verifieringen. Hade rätt personer verifierat, verifieringsansvarig, hade ett sådant problem med 

största sannolikhet inte uppstått.  

Det är viktigt att redan vid framtagning av krav ta med personen från olika delar av projektet; 

Prototyp tillverkare, verifierare samt systemvetare. För att det ska bli en så bra 

verifieringsinformation som möjligt. Dessutom skall man beakta verifieringsdisciplin redan vid 

detta stadium. 
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Verifierare skall medverka tidigt i projektet för att se vad som är möjligt eller inte.  

Man bör även veta om kraven tidigt för att kunna verifiera rätt. 

För att kunna följa upp verifiering och produkten kan det med fördel inkluderas större möjlighet 

till registrering i tillverkningen. Detta för att kunna ta fram information om produkten i senare 

skeden och därmed få ut en tillfredsställande återkoppling. Man bör tidigt i projektet bestämma 

detta. 

Det bör ställas krav på kraven att de är möjliga att verifiera i ett tidigt skede, så inget faller 

genom i kontraktet som är mycket svårt att verifiera. Där bör även metoden följa: 

Flyg/Rigg/matlabb etc. 

Ref 6, Om en checklista skall tas fram bör det vara ett levande dokument som skall kunna ändras 

och förbättras över tid. Annars finns det i stort sätt ingen nytta med detta.  

Ref 8, 

Lägg Verifieringen på rätt nivå, 

Beskriv så enkelt som möjligt vad som skall verifieras och hur 

Tillse att hela systemet är verifierat 

Underskatta inte integrationen 

Se till att alla parter i projektet samarbetar 

Med fördel kan kunden bjudas in vid tidig verifiering för att undvika stort påfrestande möte i 

slutet.  

Använd vetenskapliga metoder tillsammans med fantasi och erfarenhet för att verifiera 

Person K föreslår blandning med ”frikörning” och formell krav testning för att verifiera bättre 

exempel: om tio mål krävs, testa även elva mål eller kanske sju, för att se att processorerna klarar 

ojämn belastning. Detta leder till provfallsreducering samt att Saab AB får en marginal att arbeta 

med. Frikörning låter verifieraren utifrån sin erfarenhet testa olika scenarion Detta leder till 

provfallsreducering samt att Saab AB får en marginal att arbeta med. Frikörning låter verifieraren 

utifrån sin erfarenhet testa olika scenarion.  
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BILAGA C 

C.A INTERVJUFRÅGOR 
 

INTERVJUFRÅGOR REV 2.0 
0. Har du deltagit i ett projekt med svåra diskussioner pga. bristande eller för omfattande 

verifieringsinformation, i så fall vilket? 

1. Vilken kontakt har ni med kunden under inledande förhandlingar?  

2. Vilka problem uppstår i slutdiskussioner? 

3. Vilken information hade varit bra att ha med för att undvika diskussion? 

4. Vilken information hade varit bra att inte ha med för att undvika diskussion? 

5. Vilka svårigheter finns i att ta fram verifieringsinformation? 

6. Hade det varit bra med en checklista för att undvika diskussion? 

7. Vad kunde vara med på en sådan checklista? 
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C.B CHECKLISTA 

CHECKLISTA FÖR VERIFIERINGSINFORMATION - REVISION 3 

Skriv kraven konkreta och så fria från tolkning som möjligt – ”Skydda egen rygg”  

Om en befintlig radar inte klarar krav - Omkonstruktion  

Verifiera inte krav av yttre omständigheter – exempel: Probability of Detection  

Upprätta ramar för vem som betalar om vi eller kund ändrar avsatta tider – Kunden skall inte kunna avstå 

definierade kostnader  

Se till att garantier är bestämda i verifieringen, i synnerhet om kunden testar själv – Medföljande manual  

Specificera vad som gäller om ett test skall ändras av Er - hur lång tid skall kunden ha på sig att svara  

Tillse att rätt dokument innehåller rätt information, annars risk för oklarheter och problem  

Använd inte beskrivande text som kravtext eller i verifieringsinformation. Det skall vara tydligt vad som gäller  

Specificera vem som står för reservdelar, finns de hos kund eller skall vi ta hand om dessa?  

Observera vad som gäller i samråd med MIL-standard  

Är underleverantörer rätt informerade? Tillse att de får rätt information så hela ledet är i fas.  

Arbeta noggrant med FAT:en, tillse att det är begränsade tester, ta med demonstrationer och genomtänkta 

metoder.  

Inkludera fler analyser i FAT:en  

Observera vad produkten klarar av - Går det att utföra tester med avseende på produktens begränsningar?  

Förbestäm procedurer för test hos kund – Vilka kostnader skall gälla för omtest m.m  

Uppehåll god kontakt med kunden under hela projektet  

Skriv med egna kravtolkningar så kunden ser hur vi tolkat kraven  

Se till att verifieringen är på rätt nivå, beskriv så enkelt som möjligt vad som skall verifieras och hur  

Undvik dubbel verifiering; bestäm metod, tid, personal, etc. för delsystem  

Förbestäm hur räckvidd skall bestämmas; Detektion eller målföljning  

Rätt person bör avgöra verifiering så dennes erfarenhet underlättar – exempel använda kända flygplanstyper för 

verifiering vid test  

  

  

  

  


