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Sammanfattning 
Arbetet fokuserar runt framtidens informationshantering av underhållsmanualler för flygplan. Första 
delen av arbetet kommer bestå av skapandet av grundfunktioner för ett framtida gränssnitt. Det 
kommer ske i tre steg: grundfunktioner, tekniska aspekter och kognitiva aspekter. Först steget 
använder allmän kunskap inom flygbranschen för att ta fram de grundläggande funktionerna. Andra 
steget undersöker äldre försök till informationsprogram och deras gränssnitt. Deras för och 
nackdelar. Samtidigt tar det andra steget stöd av en erfaren ingenjör. Med hjälp av en ingenjör få 
fram en möjlig framtids bild och en förbättring för hur stommen för gränssnitt skall komma att se ut 
för att effektivisera underhållsarbetet. En av manualerna urskildes då ingenjören har arbetat mest 
med SRM. Ingenjören ger sitt stöd med information om varför pappersarbetet har stannat kvar i 
flygindustrin. Tredje steget bygger på forskning inom människor kognitiva förmågor att integrera 
med gränssnitt har använts för att förstärka stommen för framtagning av ett framtida gränssnitt. 
Efterforskning kommer endast beröra den civila flygindustrin och kommer ha ett fokus på 
underhållsarbetet. Det här är en efterforskning in i grundarbetet som krävs för att kunna skapa ett 
framtida gränssnitt för ett informationsprogram för flygplansindustrin, inte programmet då 
informationsprogrammen redan finns på marknaden. Hur vida dessa program skulle kunna direkt 
implementeras i flygbranschen ingår inte i det här arbetet. Resterande flygplansmanualer ska kunna 
integreras i programmet men kan behöva en djupare efterforskning innan implementation. Det beror 
på tidskrav som satts på arbetet. Det som har tagits fram under arbetet är ett förarbete för ett 
framtida gränssnitt som skulle fungerar för flygindustrin men uppfyller inte sin fulla potential. Det här 
beror på större del av allt pappersarbete som inte kan försvinna i nutid från flygbranschen. Det 
innebär att mer efterforskning behöver göras innan gränssnittet kan tas in i användning. Den 
viktigaste delen med arbetet är de möjligheter som finns med gränssnittet och dess sätt att 
modernisera informationshanteringen inom flygindustrin.  
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Abstract 
The work research about the future of information management of aircraft maintenance manuals. 

The first part of the work will consist of the creation of the basic functions for a future interface. It 

will take place in three stages: basic features, technical aspects, and cognitive aspects. The first step 

used general knowledge in the aviation industry to develop the basic functions. The second step 

examines elderly subjects of information applications and their interfaces. Their advantages and 

disadvantages. One of the manuals was discerned when the engineer has worked mostly with SRM. 

At the same time, the second stage takes the support of an experienced engineer. With the help of 

an engineer to produce a possible future-image and an improvement of the framework for the 

interface should look like in order to streamline maintenance work. The engineer gives his support 

with information about why the paperwork stayed in the aerospace industry. The third step is based 

on research in human cognitive abilities to interact with interfaces have been used to strengthen the 

framework for the creation of a future interface. The research will only affect the civil aviation 

industry and will have a focus on maintenance work. This is a research into the basic work needed to 

create a future interface for an information program for the aircraft industry, not the program itself 

when such programs already on the market. If these programs could be implemented directly in the 

airline industry are not included in this work. The rest of all aircraft manuals are to be integrated into 

the program but may need a deeper research before implementation. This is because the time 

demands put on the work. What has been produced during the process is a groundwork for a future 

interface that would work for the aviation industry but does not meet its full potential. This is 

because the greater part of the paperwork that cannot be removed in the present day from the 

airline industry. This means that more research needs to be done before the interface can be taken 

into use. The most important part of the work is the possibilities available with the interface and the 

ways to modernize information management in the aerospace industry.  
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Nomenklatur 
 

SRM – Structure Repair Manual 

RAT – Ram Air Turbine 

AMM – Aircraft Maintenance Manual 

IATA – International Air Transport Association 

SB – Service Bulletin 

AD – Airworthiness Directives 

FAA – Federal Aviation Administration 
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1. Inledning 
Framtidens gränssnitt för informationshantering inom flygindustrin. Innebär att de manualer som 

använts i flygindustrin ska infinnas i ett enda program som skall innehålla all dokument. Gränssnittet 

ska visa informationen från manualerna på ett enkelt och överskådligt sätt. Huvudsakligauppgiften 

med det här arbetet är att minska det fysiska arbetet med uppslagning och istället införa ett 

välfungerande datainformationssystem. Alla manualer ska in i databasen. På grund av 

tidsbegränsningar implementeras enbart SRM i arbetet. 

Informationen som behövs i arbetet tas fram från:  

 Utbildning från Flygingenjörsprogrammet på MDH 

 Intervjuer med erfaren ingenjör 

 Kognitiv informationshantering och bearbetning 

Information ska sedan sammanställas för att skapa tydliga mål för framtagning av gränssnittet. 

Målsättning med arbetet är att: 
Ta fram ett nytt gränssnitt för ett informationsprogram för Structural Repair Manual. Gränssnitt ska 
ge tekniker och ingenjörer inom flygindustrin information från manualen på ett enkelt och smidigt 
sätt för att minimera uppslagningsarbetet. Istället för att bläddra i pappersform eller i ett PDF-
dokument ska gränssnittet kunna ge sökt information i en enda sökning.   

1.1 Problemformulering 

Vad menas med ett gränssnitt för flygindustrin? Ett gränssnitt för flygindustrin avser på en plattform 

mellan människor och manualerna. Gränssnittet är tänkt ska förbättra flödet och åtkomsten av 

informationen i flygindustrin. Det är också tänkt att gränssnittet ska ta bort pappersarbetet som finns 

kvar i flygindustrin.  

Hur ska gränssnittet utformas för att kunna ersätta allt pappersarbetet i flygindustrin? Vad behöver 

gränssnittet uppfylla för att fungera i flygindustrin? Hur ska gränssnittet skapas för bästa möjliga 

användarvänlighet? Vilka funktioner kommer gränssnittet behöva för att kunna användas och hur ska 

informationssökningen ske? På vilket sätt ska informationen framföras?   

1.2 Begränsningar 

Arbetet har begränsats av flera olika faktorer. De begränsningar som har lagts är följande: Endast 

SRM beaktas, endast en ingenjör intervjuas. Begränsningarna beror på tidsbegränsningar som satts 

på arbetet och påverkar det slutgiltiga resultatet. Exakt hur resultatet påverkas beskrivs senare i 

rapporten.  
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1.3 Förväntat slutresultat 

Ta fram ett bakgrundsarbete för framtagning av ett framtida gränssnitt för ett papperslöst 
informationsprogram som ger information på ett tydligt och överskådligt sätt. Det är för att minimera 
uppslagningsarbetet som finns runt flygplansmanualerna. 

De förväntade slutresultateten är följande: 

 Att förarbetet kan visa att det är möjligt att ta bort en stor del av pappersarbetet i 
flygindustrin.  

 Förhoppningsvis kan gränssnittet visa vilka möjligheter informationssystem medtar för 
flygindustrin som helhet.  Förbättra informationsflödet, manualhanteringen och 
informationssökning skapar möjligheter för att gränssnittet ska kunna positivt påverka 
underhållsarbetet i flygindustrin.   
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2. Bakgrund 
Att komma helt bort ifrån pappersarbete till ett smartare system har alltid varit eftertraktat i tekniska 

bolag som flygindustrin. På senare år har det börjat komma upp informationshanteringsprogram där 

information är enkelt åtkomlig och samlad på ett enda system. Programmen tar bort 

uppslagningsarbetet i manualen/manualerna vilket gör informationssökning snabbare. Aktörerna 

inom flygindustrin har börjat undersöka efter informationsprogram och hur de skall komma att 

implementeras i flygbranschen. Där kommer arbetet in i bilden: Konstruerandet av grundpelarna för 

ett framtida gränssnitt för informationshantering inom civila flygindustrin.  

Många av de arbeten som har gjorts för att införa datasystem och få bort pappersarbetet i 

flygindustrin har gjorts av IATA. Information om deras olika projekt kan hittas på IATAs hemsida 

(IATA, 2016). De större problemen med projekt inom flygindustrin är att de tar lång tid att 

implementera. Förtillfället sker mycket av arbetet inom ämnet inom bolag eller i grupper av aktörer. 

Många av de projekt som pågår går mot ett gemensamt mål att modernisera pappersarbetet inom 

flygindustrin. Ett exempel på vad som görs av bolagen själva är att förenkla åtkomsten PDF-

dokument igenom att införskaffa läsplattor eller fler datastationer i hangarerna. Läsplattor är 

fortfarande ett experiment inom många underhållsavdelningar enligt ingenjören Thomas Björkgren, 

Senior Structural Engineer, SAS. Andra projekt som till del liknar det här arbete tas fram av företag 

som Boeing, SAABGROUP och Airbus för att skapa egna mindre program för specifika manualer (en 

manual per program). De skiljer sig åt mellan bolagen hur de uppbyggs, de fungerar oftast som 

förbättrade PDF-dokument med bättre sökningssystem. Mycket av liknande efterforskning är 

fortfarande i utvecklingsfas. 

Projekt som i mindre del berör det här arbetet men berör flygindustrins framtid när det kommer till 

datasystem är: Efterforskningar in i underhållsarbeten med datasystem för sökning av skada på 

flygplanet (skanning av planet för att upptäcka olika skador) och skapandet av delar som behöver 

bytas på flygplanen med hjälp av 3D-printing. Skanning av flygplan är ett projekt Airbus Group 

arbetar med och finns att läsa om på deras hemsida (AirbusGroup, 16). Sunil C. Joshi och Abdullah A. 

Sheikh har undersökt långlivligheten med 3D- skrivare i flygplansindustrin (Sunil C. Joshi, 2015).  

Flygindustrin kollar även på instruktioner med hjälp av 3D-grafik/modulering. För att hjälpa tekniker 

att utföra deras arbeten enklare. Flygindustrin har börjat länka ihop olika system genom avancerade 

satellit kommunikationssystem. De avancerade satelitkommunikationssystemen länkar kontrolltorn, 

flygplatser och flygplan i ett enda system. Det görs för att enklare och snabbare kunna skicka 

information berörande flygplansunderhåll mellan olika aktörer. Satelitkommunikationssystemet och 

3D-grafiken benämns i Incorporating Pervasive Computing Concepts Into an Aircraft Maintenance 

Job TASK CARD System (Timothy D. Ropp, 2011). De arbetena visar på att flygindustrin redan riktar 

sig mot datasystem för stora delar av flygplansunderhållet och att det finns behov av likande 

arbeten.  

Arbeten som arbetet med att ta olika industrier in ett datasystem är till exempel Digital 

ritningshantering: Datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning (Håkan Yngve, Jörgen 

Frilander, 1997). Artikeln benämner många likande problem som finns i flygindustrin och benämner 

många metoder för hur det ska utföras.  

Sökmotorer används i arbetet för att få en bättre förståelse för hur en bra sökmotor fungerar och hur 

informationen ska framföras. Boken information retrieval: implementing and evaluating search 
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engines (Stefan Büttcher, 2010) och rapporten Search Engines Information Retrieval in Practice (W. 

Bruce Croft, 2010) användes för att få en starkare bakgrund inom området.  

Arbetet berörs också av forskning inom  kognitiva förmågor med datagränssnitt, där arbetet i största 

del ligger i gränssnitt för dataprogram eller internethemsidor. Exempel på den typens forskning är 

Kamilla Abdul Hamid forskning in i Gränssnittets betydelse i främjandet av kognitiv bearbetning 

(Abdul Hamid, 2013). Där namn som Norman A. Donalds och Jacob Nielsen är stora med deras 

principer för design (A., 2002) (Jacob & R, 1994b). Arbeten inom gränssnitt använder till större delen 

deras principer på grund av hur de kan implementeras i arbeten. De ger en tydlig förståelse för hur 

en strukturerad uppbyggnad behöver se ut. Därav deras popularitet i arbeten som berör framtagning 

av gränssnitt. Det är en vanlig metod vid framtagning av gränssnitt att använda dessa 16 principer för 

design för att ta fram hur de påverkar gränssnitt och vilka riktlinjer som bör följas. Hamids arbete är 

både likt och olikt arbete som utförts här. Där den största skillnaden ligger i att hon tar fram ett 

gränssnitt för en bred bas av människor med olika kunskaper. Gränssnitt i det här arbetet inriktar sig 

på en mindre grupp av användare med liknande kunskaper. Vilket gör att principerna använts lite 

annorlunda men för att uppnå liknande resultat, bland två olika målgrupper.  Där målet är att 

förenkla målgruppens förståelse för användning av gränssnittet och deras förmåga att ta in 

information.    
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3. Metod 
För att kunna skapa ett gränssnitt för flygindustrin behövs flera saker beaktas. De beaktas i tre 

metoder för att kunna ta in kunskap från flera håll. De tre olika metoderna förklaras här. 

Den första metoden bygger på kunskap runt flygindustrin från programmet flygingenjör på MDH. 

Kunskapen använts för att skapa en grundförståelse för hur gränssnittet ska se och vilka funktioner 

som behövs för att gränssnittet ska kunna hantera manualerna på ett bra sätt. Från kunskapen om de 

olika manualerna och hur de använts inom flygindustrin. För att få en allmän uppfattning av hur 

gränssnittet skulle behöva se ut och vilka funktioner som kommer behövas ur ett grundperspektiv. 

Metoden använder sig av grundkunskap om manualerna och flygindustrin, därför anses metoden 

vara tillräcklig för grundstommen i arbetet. I metoden plockas SRM ner i sina minsta beståndsdelar 

för att se vilka funktioner gränssnittet kommer behöva ha för att söka och få fram informationen. 

Den första metoden är den minsta delen av arbetet och används som en start på arbetet. 

Den andra metoden fördjupar sig i de grundfunktioner som togs fram i första metoden. 

Grundfunktionerna från tidigare metod jämförs med funktioner som finns i äldre 

informationsprogram. För att se vilka funktioner som fungerat och vilka problem som funnits. Både 

från en användares håll samt från flygindustrins synvinkel. Till stöd utfördes intervjuer med en 

ingenjör på SAS underhållsavdelning. Frågorna som ställdes är baserade på hur de arbetar runt SRM 

och vad han anser vara de viktigaste verktygen. Andra frågor som ställdes har att göra med hur SAS 

behandlar pappersarbete och vad han anser att det finns för fördelar och nackdelar i dagsläget. För 

att fördjupa insikten i pappersbiten av arbetet. Det var från början av arbetet tänkt att flera 

ingenjörer skulle bli intervjuade men på grund av tidsbegränsningar och fokus på enbart SRM var det 

inte längre ett lika stort behov. Den använda metoden anses vara fullt brukbar på grund av att det 

grundläggande arbetet inte längre behöver lika mycket information. Metoden använder sig också av 

information om sökmotorer och hur information ska visas efter en sökning. De olika delarna 

tillsammans ger helhets bild över vad gränssnittet kommer behöva för att fungera i flygindustrin. För 

att metoden tillsammans med första metoden behandlar allt gränssnittet behöver utifrån industrins 

behov. 

Den tredje metoden bygger på forskning inom kognitivinformationshantering och användas för att 

stärka de beslut som tas vid skapandet av slutgiltiga underlaget för den visuella delen. Kognitiva 

principer används för att förbättra människans integration med gränssnittet igenom att redan vid 

grunddesignen bestämma de viktigaste pelarna för användarvänlighet. Det sker igenom att ta reda 

på vilka metoder som har använts för liknande arbeten och bestämma vilka som kan komma att 

användas inom det här arbetet. De fokuserade områden som valts är forskning inom gränssnitt för 

dataprogram och internethemsidor. I metoden beaktas de vanligaste principerna inom kognitiva 

förmågor till datagränssnitt för att förstå hur funktionerna kommer behöva utformas för att 

användaren enkelt ska kunna använda gränssnittet. Principerna som beaktats i metoden är några av 

de vanligaste använda vid skapandet av gränssnitt oberoende om det gäller för internetsidor eller 

dataprogram. De principer som används är Norman A. Donalds (A., 2002) och Jacob Nielsen (Jacob & 

R, 1994b).Principerna ger tydliga mål för hur gränssnittet kommer behöva utformas från ett 
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mänskligt perspektiv. Principerna är väll berövad av bland annat Kamilla Abdul Hamid arbete (Abdul 

Hamid, 2013) och anses därför vara tillräckliga för det här arbetet.  

Dessa tre metoder är valda för deras olika källor tillsammans ger en helhetsbild för framtagning av 

gränssnittet. Förhoppningen är att dessa metoder tillsammans ska kunna ge en slutgiltigdesign som 

ska kunna användas inom flera av flygindustrins områden med störst inriktning på underhållsdelen. 

Slutgiltigt sammanställs dessa tre metoder. För att tillsammans ge en stark bakgrund för hur 

gränssnittet skalla komma att fungera. Det görs igenom att jämföra de olika resultaten från 

metoderna. Där efter samställs resultaten för att få fram ett slutgiltigt underlag. Det slutgiltiga 

underlaget ska ge en komplett bild över vad gränssnittet behöver föra att fungera i flygindustrin. 

Vilka de viktigaste funktionerna är och hur de bör utformas i gränssnittet för att göra dem enkla att 

förstå och använda. För att det ska kunna göras används Document Management Alliance punkter 

som en bas att utgå från. De kan finnas i Digital ritningshantering (Håkan Yngve, Jörgen Frilander, 

1997). Större delen av examensarbetet ligger i att sammanställa de tre olika metoderna och vissa 

flygindustrin möjligheterna med ett enda datasystem för informationshantering genom gränssnittet.  
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4. Teknisk beskrivning 
Det här kapitlet är avsett för tre delar: Funktioner, tekniska aspekter och kognitiva aspekter. De olika 

metoder som använts under arbetet är till för att skapa ett underlag för framtagning av gränssnittet. 

Funktionerna tas fram med förkunskaperna från kurser på flygingenjörsprogrammet.  Tekniska 

aspekterna har tagits fram med hjälp av en ingenjör som har tillfört med information om de äldre 

gränssnitten, deras för-och nackdelar även hans egna tankar.  Kognitiva aspekter är framtagna med 

forskning in i människors kognitiva förmåga när det kommer till datagränssnitt. De tre olika 

områdena ska tillsammans ge en helhetsbild för vad gränssnittet kommer behöva och hur 

gränssnittet skall komma att se ut. Arbete är byggt runt SRM men det är tänkt att alla 

flygplansmanualer ska kunna implementera i framtiden. Begränsningen påkommer på grund av 

tidsbegränsningar på arbetet. En annan aspekt som måste beaktas är de olika flygplantillverkans olika 

verksamheter. Den mesta av information som har använts i kapitlet kommer från Boeings system och 

en mindre del ifrån Airbus system.  

Arbete i följande delkapitel 4.1-4.3 kommer sammanställas tillsammans med kapitel 5 i kapitel 6.  

4.1  Funktioner 

Grundidén för designen är att den ska visa informationen på ett tydlig och överskådligt sätt. 
Information ska kunna sökas utan bläddring. Sökningen ska inte ge för mycket information. 
Resultatet av sökningen ska kunna minskas igenom olika parametrar (felkoder, sprickor, böjningar, 
töjningar, vridningar, m.m.).   
Det här är stödpelarna för grundsökfunktionerna: 

 Sökmotor där olika parametrar ska kunna skrivas in till exempel (Del nr, zon, spricka 

(djup+bred+längd), m.m.). När sökningen har gjorts ska gränssnittet visa delens placering, 

mått, eventuella zoner och annan nödvändig information(det vill säga bilder, text och 

tabeller från manualerna).  

 Den andra sökmotorn ska ha en 3d-animation av hela flygplanet(alternativ till sökfältet). Det 

innebär att du ska kan kunna ”klicka” dig fram till en del igenom att rotera och zooma. När 

delen ”klickas på” ska relevant information framtas. Det ska även finnas möjlighet för 2D-

bilder om det föredras.   

Dessa två olika inmatningsalternativ ska ge användaren informationen som söks.  

Punkter för de funktioner som har beaktas under första delen av arbetet: 

 3d- animationen ska enbart finnas för att visa delar och system. Inte för att visa hur 

eventuellt arbete ska gå till. Det innebär till exempel att användaren måste veta hur ett 

byte skall gå till, och att programmet endast ger denna information om hur vida delen ska 

bytas och ger en checklista för det här arbetet. DVS inga instruktions videos, utan samma 

information som finns i manualerna fast på ett enklare och smidigare sätt. Anledning till 

varför inte instruktions videos bör användas är att personen som använder sig av 

instruktions videos inte lär sig själv utan förlitar sig på videon och inte egen kunskap (Jr, 

2003). 

 Ett flygplan har många olika manualer som ska samlas in i informationsprogram. Igenom 

sökningsfunktionen ska informationen som fås från manualerna kunna verifieras vara 

uppdaterad. Samtidigt måste informationen från de olika manualerna delas upp. 
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 Gränssnittet behöver ha en funktion som fungerar på det sätt att om en sökning på en 

specificerad del inmatas kommer allt förutom infästa delar försvinna på 3d-modeleringen 

för att gör det mer överskådligt. Alternativ att sökt del visas utan infästa delar.  

 Mått kommer ges i 3d-modeleringen, annan information visas i form av skrift, tabeller 

mm. Olika informationsformer (text, bild, tabeller och 3D-modeler) bör delas upp i olika 

områden.  

 Gränssnittet ska kunna byta mellan flera olika flygplanstyper, modeller och till ett specifikt 

flygplan där loggar och utförda arbeten kan hittas. Gränssnittet måste skapas för att kunna 

lagra arbeten. Igenom att information lagras på ett ställe där alla som arbetar kan komma 

åt den kan det hjälpa att upptäcka misstag som utförts under underhåll på flygplanen. Det 

är för att motarbeta mänskliga fel. Därmed fylla i luckorna av Swiss Chess Model eller 

andra termerna för hur mänskliga faktorer påverkar industrin. Den finns att läsa om i 

(Fahlgren, 2010).    

 Det ska vara enkelt att återgå till startskärm (Enkellösning), användaren måste också 

kunna ångra inmatningar. 

 Det ska vara enkelt att överför information till mobilenhet (till exempel till surfplatta, 

mobil, mm) 

 

Dessa givna punkter ska ge en stadig bakgrund för gränssnittets egenskaper. För att punkterna ska ha 

en stadig efterforskningsbakgrund kommer följande kapitel fördjupa sig inom dem.   

4.2 Teknisk aspekter 

Tekniska designen beaktar de funktioner som har tagits fram i föregående delkapitel samt funktioner 

från äldre gränssnitt som använts för SRM. Beakta manualens tre olika delar och beskriva hur 

gränssnittet ska kunna visa alla tre kapitel på ett hanterbart sätt. De tre olika delarna heter 

Identification, Allowed Damage och Repair. För att bibehålla integriteten av att uppbyggnaden och få 

med de viktigaste aspekterna har stöd tagits av en erfaren ingenjör som arbetat under längre tid med 

SRM. Ingenjören Thomas Björkgren, Senior Structural Engineer, SAS. 

De punkter som ansågs viktigast för att gränssnittet ska kunna användas i flygindustrin är: 

 Uppdatering och säkerhet 

 Funktionalitet 

 Effektiv bild/3D hantering, sökning och texthantering 

 Referenser 

 Översyn 

Punkterna bygger även på de punkterna som finns i artikeln Digital ritningshantering (Håkan Yngve, 

Jörgen Frilander, 1997). Artikeln arbetar med ett liknande ämne som tar ritningar och dokument in i 

ett datasystem.   

Uppdatering och säkerhet: 

Ett informationsprogram framtas av anledning att förenkla uppdatering och tillgång av information. 

Det vill säga att dessa aspekter inte är i fronten av arbetet. Även om det är en större del av slutgiltiga 

produkten. Men det berör endast en mindre del av förarbetet för gränssnittet. Gränssnittet kommer 

behöva en säkerhetsnorm för fel. Gränssnittet måste kunna visa på ett tydligt sätt att informationen 
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inte är korrumperad/oanvändbar. Säkerhetsnormen måste också kunna varna för användarfel. Olika 

lösningar skulle vara felmeddelanden, rödmarkering av text och låsning av funktioner. Till exempel 

om informationen inte är uppdaterade blir texten röd eller att ett felmeddelande kommer upp och 

varnar för att informationen inte är uppdaterad.     

Funktionalitet: 

Funktionaliteten är viktigt för att gränssnittet ska fungera för ingenjörer och tekniker vid 

flygplansunderhåll. Tillgång och smidiganvändning ligger i stort fokus. De större problem som funnits 

med de äldre försöken till ett gränssnitt för flygindustrin är att inte tillräckligt mycket fokus har lagts 

ner på dessa två punkter. Redan idag finns oftast datastationer överallt på arbetsplatsen för både 

tekniker och ingenjörer. Det här ger redan upphov för en stor tillgång, dock måste användningen av 

gränssnittet vara smidig och enkel att använda. Det bör ske igenom enkla trädmenyer och en tydlig 

överskådning av gränssnittets form.   

Effektiv bild/3D hantering, sökning och texthantering: 

För att ta fram grundstrukturen för sökmotorerna användes Search Engines Information Retrieval in 

Practice (W. Bruce Croft, 2010). För att ta reda på hur informationen ska visas, användes boken 

Information retrieval: implementing and evaluating search engines (Stefan Büttcher, 2010). Thomas 

Björkgren egna tankar togs också med in i bilden för att hjälpa kopplingen till flygindustrin.  

En stor del av att integrera en manual som SRM till ett datasystem är bildhanteringen. Det beror på 

att manualen innehåller många diagram och bilder. Därför är det viktigt att gränssnittet kan snyggt 

och enkelt dela upp dessa till användarens fördel. Den första delen handlar om att dela upp bilder 

från text och diagram. Sedan ska diagrammen och text visas på ett snyggt sätt. Det klurigaste med 

det är att veta vilken information som ska ges ut på vilket sätt. Sökmotorn måste därför fungera 

direkt med information och kunna dela upp bilder, diagram och text i olika flikar. Det finns en 

möjlighet för att diagram och text skulle kunna ligga i samma flik. Det här kan ses som en avläsning 

av ett PDF-dokument där programmet skannar den sökta informationen och skriver ut den i 

gränssnittet. Bilderna delas upp från text och diagram och hamnar i en egen flik som kan förstoras, 

förminskas och zoomas.  

En annan lösning skulle vara att programmet har en egen 3D-databas med ritningar och modeller 

som automatiskt matchas till söktinformation. Det skulle också kunna innebära att användaren kan 

se hela flygplanet i en 3D-animation som användaren kan interageras med. Det skulle kunna fungera 

som alternativsökning. För att fördjupa innebörden av det, om 3D-animationen kan ageras med 

betyder det att användaren skulle kunna ”klicka” sig fram till en  del av flygplanet där det finns ett fel 

eller där en underhållsåtgärd behövs. Igenom att ”klicka” på denna del få upp informationen som 

berör delen, informationen skulle sedan uppdelas efter vilken manual informationen kommer ifrån. 

Det innebär att textinformationen delas upp i flera flikar där vardera ”flik” innehåller information 

från en manual. Där kan användaren återigen ”klicka” för att nå den sökta informationen. Att 

sökfunktionen ska fungera effektivt är den viktigaste aspekten av gränssnittet. Flygindustrin har 

redan börjat rikta sig mot 3D-modulering vilket kan läsas i Examining the Use of Model-Based Work 

Instructions in the Aviation Maintenance Environment (Nathan W. Hartman, 2013). 

Framförningen av informationen är en viktig del av arbetet. De frågor som ställts är: Hur mycket ska 

sökningen ta fram och hur ska informationen framföras? De flesta söksystem som finns löser det 
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igenom nyckelfraser och/eller flera olika parametrar. För att gränssnitt ska fungera effektiv för 

flygindustrin kommer båda metoderna behövas. Nyckelfraser för att dela upp manualer och dess 

kapitel. Parametrar för att specificera den sökta informationen. Det ska göra att den information som 

söks ska plockas fram av programmet och visas i gränssnittet. Sökningen kommer ta fram den 

information som behövs från varje delkapitel från SRM och ”skriva” fram den. Därigenom skulle  

uppslagningsarbete kunna minskas och informationen skulle sammanställas på ett ställe. 

Referenser: 

Tidigare gränssnitt har missat en viktig del vid informationsvisning, referenser. Att kunna återgå till 

ursprunget av informationen är alltid användbart. Att gränssnittet visar exakt från vilken manual, 

kapitel och sida där informationen är tagen ifrån. Det är väsentligt för att användaren ska veta vart 

den ska hänvisas om den vill ha mer information än vad sökningen har gett. Användaren skall då 

endast behöva göra en ny sökning på antingen hela manualen och/eller specificerad sida och/eller 

kapitel.   

 

Överskådning: 

Överskådning av gränssnittet är en av de svårare aspekterna att beakta utan en framtagen modell. 

Att kunna överskåda gränssnittet hjälper användaren att snabbare och enklare ta in information. Det 

är därför viktigt att vid framtagning undvika att använda större och många visuella föremål och 

istället använda sig av utrullande menyer. För om alla gränssnittets funktioner sitter i direkt åsyna av 

användaren kommer denna person överväldigas av alla knappar och andra moment. Det här beaktas 

i större del i sammanställningen. En anledning varför överskådning är viktigt för gränssnittet är för att 

beakta de mänskliga faktorerna (Fahlgren, 2010). 

4.3 Kognitiva aspekter 

Den kognitiva förmågan påverkar både tekniker och ingenjör när de jobbar med manualerna, det är 

därför viktigt att information som ges av gränssnittet ges på kognitivt sätt. De begrep som det här 

kapitel kommer behandla är kognitiv informationsbearbetning och informationshantering. De 

begreppen berör den mänskliga förmågan att integrera med gränssnitt. Det första som behöver 

tilläggas i det här kapitlet är en grundförståelse för vad ett effektivt datagränssnitt är. Struktur är ett 

av de ord som kan användas för att beskriva ett bra gränssnitt, struktur hjälper oss människor 

behandla stora mängder data (Cooper A., 2007). Vilket betyder att om gränssnittet inte skulle ha en 

tydlig struktur kommer användbarheten att minska. Kapitel handlar om den efterforskning som ska 

hjälpa människan kognitiva förmågor att hantera gränssnittet. Kapitlet visar enbart på vilka metoder 

som använts och  hur de kommer att påverka gränssnittet genomgås i sammanställningen av data.  

Efterforskning som har gjorts in i hur man tar fram ett gränssnitt för bästa möjliga användning ligger 

oftast i internetsidor. De är relevanta nog att användas då de beaktar de större delarna av 

människors kognitiva förmåga när det kommer till datagränssnitt. De arbeten som har gjorts in i olika 

gränssnitt är till exempel (Abdul Hamid, 2013) arbete. Abdul Hamid använde sig av samma metoder 

som i det här arbetet men till ett annat mål. Det gjordes för att ta fram det bästa möjliga gränssnitt 

för en internethemsida. Att alla användare som kommer till hemsida ska enkelt kunna röra sig runt i 

gränssnitt utan någon förkunskap. Vilket skiljer sig från det här arbetet det p.g.a. att gränssnittet är 

fokuserat på användare som har liknande kunskaper. Två olika metoder tas in i designen av 

gränssnittet. Dessa två är Norman A. Donalds (A., 2002) principer för att göra produkter användbara 
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och Jacob Nielsens ”tio heuristics” (Jacob & R, 1994b) som tagits fram för att skapa användarbara 

gränssnitt.  

De principer som har använts i arbetet är följande: 

Norman A. Donalds 6 principer: 

1) Mening i användning (”Affordance”). 

2) Synlighet (”Visability”).  

3) Återkoppling (”Feedback”).  

4) Begränsningar (”Constraints”).  

5) Strukturering (”Mapping”). 

6) Konsistens (”Consistency”). 

Jocob Nielsenes ”10 heuristics”: 

I. Synlighet av systemets status (”Visibility of system status”). 

II. Anknytning mellan systemet och verkligheten (”Match between system and the real 

world”). 

III. Användarkontroll och frihet (”User control and freedom”).  

IV. Överensstämmelse och standard (”Consistency and standards”). 

V. Förebyggande av fel (”Error prevention”).  

VI. Att känna igen snarare än att behöva tänka till (”Recognition rather than recall”).  

VII. Flexibilitet och effektivitet av användning (”Fleibility and efficiency of use”). 

VIII. Estetisk och minimalisk design (”Aesthetic and minimalist design”). 

IX. Hjälp användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel (”Help users 

recognize, diagnose, and recover from errors”). 

X. Hjälp och dokumentation (”Help and documentation”). 

Dessa sextonsteg ger tillsammans den nödvändiga ingerationsbakgrunden. Punkter ger tillsammans 

en stadig bakgrund för skapandet av underlaget för gränssnittet. Principerna borde ta bort de 

problem som finns med integration mellan människor och gränssnitt i minsta fall avta problemen. 

Hur de påverkar gränssnittet beskrivs i sammanställningen.  
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5. Pappersarbete och dess påverkan på flygindustrin  
Flygindustrin har sedan länge börjat minska pappersanvändning och påbörjat övergången till 

datasystem. Det har förekommit igenom övergång till PDF-dokument och enklare 

informationshanteringsprogram. De programmen har en långsam utvecklingsfas. Många 

flygplanskonstruktörer har redan börjat undersöka framtidens informationshantering och hur den 

skall komma att se ut. Även om ett av målen är att helt gå bort från pappersarbete har det visat sig 

svårt. Det på grund av säkerhet, användarvänlighet och många andra små faktorer. Thomas 

Björkgren har här hjälp till att få en bättre bild över varför pappersarbete har hängt kvar i 

flygindustrin. En av de aktörer som effektivt jobbar efter att få bort pappersarbetet från flygindustrin 

är IATA.  

Det är omöjligt att säg om allt pappersarbete går att ta bort i nutid. Hur vida de problem som 

uppstått beror på ett instängt system eller om det handlar om personal som är ovillig att gå över till 

nyare system. Thomas berättar att han för det mesta fortfarande använder sig av PDF-dokumenten i 

stället för de SRM program som finns p.g.a. att de är dåligt användaranpassade. Tre av de områden 

som behandlar hur gränssnittet påverkas av pappersarbetet benämns i det här kapitlet: 

Arbetsplatsproblem, sekretessproblem och informationshantering.    

Arbetsplatsproblem: 

Ett av de problem som finns är när en tekniker behöver ha med sig information för att utföra ett jobb 

på ett flygplan. Det är då svårt för denna person att ta med sig informationen i något annat format än 

pappersform. Med teknologi som smarta telefoner och surfplattor uppstår det komplikationer. Ett 

exempel på det är om en tekniker skulle tappa sin telefon eller surfplatta på en svag strukturelldel 

skulle det kunna få allvarliga konsekvenser och dyra lagningar. Den civila marknaden för telefoner 

och surfplattor har kommit lång väg de senaste åren på liknande problem.  Men också med en 

ökande marknad in i 3d-skrivare finns ännu fler tillgängliga lösningar. Enkelproduktion av fåtal 

enklaprodukter till lågt pris. Enklaprodukter öppnar upp en ny värld för nya lösningar som kan 

användas för att lösa många av de arbetsplatsproblem som finns med till exempel surfplattor på 

arbetsplats. Ett exempel på en lösning är stativ som man sätter på arbetsställningen som håller 

mobila enheter. 3d-skrivare finns redan i flygindustrin men de är inte till mindre produkter som för 

lösningar till mobila enheter. De 3D-skrivare som finns är till för delar som är mycket större och mer 

komplexa. Det finns att läsa om i 3D printing in aerospace and its long-term sustainability (Sunil C. 

Joshi, 2015). 

 

Ett argument som använts i flygindustrin gällande varför övergången till datasystem inte har 

genomförts än är att: Datasystem skulle kunna ge tekniker och ingenjören en slags nonchalans vid 

deras arbeten som skulle kunna orsaka mänskliga fel. Vid denna tidpunkt verkar det som industrin 

har vänt tankarna kring datasystem för informationshantering och flygindustrin har börjat leta efter 

datainformationssystem. Exakt varför det har ändrat åsikt är svårt att säga. Förmodligen har det skett 

p.g.a. den tekniska utveckling som skett i den industriella marknaden. Det kan anknyttats till den 

mänskliga faktorn (Fahlgren, 2010). 

Sekretessproblem: 

Ett problem handlar om att myndigheten inte vill släpa pappersformen. Det är p.g.a. att myndigheten 

vill att flygbolagen ska behålla kontrollstämpling vid ett utfört arbete. De har tidigare inte litat på de 

datasystem som funnits, men med ny teknologi har det nu öppnats upp nya möjlighet för att det ska 
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kunna bli verklighet. Att tekniker avstämplar sitt arbete efter en åtgärd är ett måste för 

flygsäkerheten. Det har medfört en försening för att flygbranschen ska kunna fokusera på 

datasystem, då säkerheten inte uppnåtts. Det som talar för att det här nu ska vara en möjlighet är att 

många mobila enheter kan signeras med en tryckpenna eller avläsning av fingeravtryck som skulle 

kunna användas för kontrollstämpling. Hur vida myndigheten skulle kunna acceptera det här i nutid 

är omöjligt att säga. Det finns ett stort tryck från flera aktörer vilket skapar ett tryck hos 

myndigheterna för att öppna upp för möjligheten.  

Informationshantering:  

I nutid är elektroniskloggning inte nytt för flygindustrin. Många flygbolag använder sig redan av 

elektroniskloggning. Det görs i olika system vilket skulle vara bra att implementera i gränssnittet. 

Gränssnittet skulle kunna tänkas införa en funktion som kan hantera loggning av enskilda flygplan. 

Där gränssnittet skulle ha ett system där alla information om ett specifikt flygplan skulle lagras. Där 

allt från loggning av pilot till utförda underhållsåtgärder skulle finnas samlade.  För att förstå denna 

punkt ges följande exempel: En pilot upptäcker att något är fel på planet och rapportera det i en 

logg. Loggen ska direkt föras in i informationssystemet där det arkiveras under specifikt flygplan. När 

tekniker eller ingenjör går in i gränssnittet ska en funktion finnas för att se över de loggar som gjorts 

på flygplanet. Användaren kan då i samma system se om någon redan åtgärdat felet eller få fram 

informationen för ur han ska gå tillväga att åtgärda felet. Benämnt tidigare finns enskilda system för 

loggning men en integrerad lösning skulle underlätta arbetet och samla all information på ett enda 

system. Systemet kan behöva vara låst på grund av flera olika anledningar bland annat är de 

nuvarande system som finns för loggning låsta. Ett låst system innebär inloggning i systemet 

(Användarnamn och lösenord). Därför kan det komma att bli ett låst system i framtiden, för att all 

personal inte är godkänd att läsa loggar.  

En annan påverkande faktor för mindre pappersarbete är att flygplanstillverkare inte längre vill 

distribuera papper och har därför börjat efterforska in i alternativa lösningar till pappersarbete. Det 

innebär att det redan finns en press på flygindustrin att ändra sig och finna alternativa lösningar till 

pappersarbete där skulle det här arbetet skulle passa utmärkt.  
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6. Samanställning av data 
Flygindustri är ett väldigt brett område med mycket information som kontinuerligt uppdateras. Det 

kräver mycket personal och arbetskraft. Gränssnittet framtas för att försöka minimera dessa 

faktorer. Det är många faktorer att beakta för att försöka minimera arbetet och skapa ett 

funktionerande gränssnitt. Tillgrunden kommer gränssnitt behöva två olika delar. De två 

huvuddelarna är en funktionsdel och en visuelladel. Det bestämdes att begränsningar måste sättas 

på vad som är möjlig och vad som funktionellt. Då de två punkterna sällan ger samma resultat. Den 

visuella delen av gränssnittet kommer byggas till stor dela av den kognitiva delen. De funktioner och 

principer som tagits fram sammanställs i det här kapitlet för att redovisa grundstrukturen. 

För att förarbetet ska kunna användas för att ta fram framtidens gränssnitt beslutades det att 

förarbetet måste bestå av följande punkter: 

 Funktioner 

 Visuella designunderlaget 

o Implementering av kognitiva principer 

o Funktionernas visuelladel 

 Säkerhets faktorer 

 Framtidsaspekter 

 Papper till datasystem 

Tillsammans ger dessa punkter en bild av hur gränssnittet kommer se ut och vilka funktioner som 

krävs. 

6.1 Funktioner 

Gränssnittet skall ha följande funktioner för att fungera i flygindustrin, vilket även sätter krav på 

informationshanteringsprogrammet: 

 Hantering av bild och 3D-anemering 

 Informationshantering 

 Referenser 

 Två olika sökmotorer 

 Hjälpsystem 

 Säkerhetsfunktioner 

 Framtida funktioner 

Dessa funktioner anses vara de viktigaste för programmet och därför också till gränssnittet. 

Tillsammans ger de en helhet av gränssnittet största beståndsdelar. Vilket är att visa information hur 

vida det är i form av bild eller text, men även att hämta informationen från flera olika källor. De flesta 

funktionerna har även en visuell del därför kommer de beaktas i den visuella delen med 

grundunderlaget från båda delkapitel tekniska-och-kognitiva aspekter.  

Hantering av bild och 3D-anemering, hantering av text och tabeller, sökmotorer och överblick 

behandlas i 6.2.1–6.2.2. Informationshanteringsprogrammet måste kunna tillge bildhantering, 3D-
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modulering, tabeller och textad information. Det medför för att de flesta manualer inom 

flygindustrin innehåller mycket text och många bilder och tabeller/diagram. Gränssnittet måste 

kunna hantera alla former på samma gång. De lösningar som valts beskrivs i senare delkapitel.  

Refereringsfunktioner är ett måste för att användaren enkelt ska kunna ta till sig mer information om 

sökningen get för lite information.  

För att användaren ska kunna söka information effektiv ska de finnas två olika sökmotorer: en 

interaktiv och en gammaldagssökmotor. De två olika sökmetoder ska ge en bred bas för användning 

och genomgås grundligt i kapitel 6.2.2.  

Vid problem eller vid behov av hjälp vid användning av gränssnittet skall det finnas en hjälpmeny som 

förklarar de olika funktioner som finns att användas. De gör att användaren kan enklare lära sig att 

använda och bli påmind om hur gränssnittet är uppbyggt.  

Säkerhetsfunktioner och framtida funktioner förklaras i kapitel 6.3-4. De behandlar de olika 

säkerhetsrisker som finns samt de framtida funktioner som gränssnittet kan komma att behöva.  

För att gränssnittet ska kunna användas en längre tid kommer ett kontinuerligt arbete behövas och 

en starke grundstomme att arbeta på. För att kunna förändra och förbättra gränssnittet 

funktionalitet. Hur dessa punkter ska fungera och byggas upp sammanställs i hela kapitlet där flera 

olika faktorer och aspekter beaktats.        

6.2 Visuellt designunderlag 

Denna del behandlar de funktioner gränssnittet kommer behöva från användaren perspektiv. Första 

delen implementeringen av kognitiva principer behandlar gränssnittet visuelladel från 

mänskligkognitivförmåga. Tekniska aspekter implementerar dessa principer på flera av gränssnittets 

synliga funktioner.   

6.2.1 Implementeringen av kognitiva principer  

Det här kapitlet har använt sig av Norman A. Donalds och Jacob Nielsen för att tillge en 

starkbakgrund för hur gränssnittets visuella del kommer byggas upp. De ger en tydlig bild av vad 

människor behöver för att förenkla mänskliga förmågan att integrera med gränssnitt. Det här kapitlet 

kommer bestå av hur (A., 2002) och (Jacob & R, 1994b) olika principer påverkar gränssnittet. 

Principerna har integrerats med flera av gränssnittet funktioner. Nedan beskrivs var de olika 

principerna har implementerats. Även de individuella krav de sätter på gränssnittet visuelladel. Till 

att börja med hur Normans A. Donalds principer använts, de är: Mening i användning, synlighet, 

återkoppling, begränsningar, strukturering och konsistens. Här beskrivs också hur principer påverkar 

aspekter som togs fram i kapitel 4.1-4.2. 

1) Mening I Användning: För att tekniker och ingenjörer ska kommer att använda det här 

gränssnittet måste det var tydligt vad som kan göras. Vilka funktioner som går att använda 

och när de inte går att använda. Där kommer första principen i Mening I Användning in i 

arbetet. Tona ner färgen på de funktioner som inte går att använda och behålla den originella 

färgskalan på de funktioner som fortfarande går att använda. En enkel lösning som visar vilka 

funktioner som är möjliga att använda. Det kan också användas för de tankar och idéer som 

legat runt uppdatering och hur användaren ska veta att programmet är uppdaterat. Att alla 

funktioner utom uppdatering blir nertonade och att ett felmeddelande visas. 
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2) Synlighet: Alla de många olika funktioner som finns i gränssnittet måste vara synliga och visa 

på hur de ska användas. Det säger att om funktioner delas in i olika grupper måste de ha en 

tydlig bild av vad de innehåller för funktioner för att ge enklare förståelse av hur gränssnittet 

är uppbyggt. Det är en viktig punkt för användarvänligheten. 

 

3) Återkoppling: Det är viktigt att användaren veta att programmet arbetar men även att de 

inmatningar som görs i gränssnittet visas. Ett exempel på det är när en sökning görs och 

gränssnittet visar det igenom ett timglas. Alltså att användaren är medveten om att 

programmet och gränssnittet fått in alla inmatningar och arbetar(timglas).  

 

4) Begränsningar: Användaren behöver också vet när det finns något den inte bör göra eller 

varning för fel om en särskild åtgärd använts. Ett exempel på det skulle vara ett meddelande 

som säger: ”Denna funktion bör inte användas ”. Det ska även finnas en möjlighet för 

användaren återgå en åtgärd. Det betyder att det ska finnas en sorts backup åt användaren 

vid fel åtgärd. Det hanterar flera av de säkerhetsproblem som skulle kunna komma uppstå på 

grund av felhantering av gränssnittet. 

 

5) Strukturering: För att användaren ska kunna ta in information på ett bra sätt måste det 

finnas en tydlig struktur bakom gränssnittet. Det innebär att gränssnittet kommer behöva 

undanhålla plats åt den faktiska informationen som fås vid en sökning. För funktioner 

betyder de att de måste delas in grupper för att spara plats. Funktionerna delas in efter vad 

de gör på ett strukturerat sätt. Det innebär att de funktioner som har med bilder hamnar 

under en meny och de som har med sökning under en annan.   

 

6) Konsistens: Oberoende av vad du utför i gränssnittet ska det ligga på ett sådant sätt att det 

är enkelt att utföra arbetet samt att memorera hur metoden använts. Det är en stor fördel 

för att förverkliga gränssnittets potential. Tekniker och ingenjörer måste enkelt kunna lära sig 

att använda gränssnittet. 

Dessa är de påverkningar Norman A. Donalds principer har på gränssnittet, och de fastställer en stor 

grund för den visuella delen av gränssnittet. Jacob Nielsens principer har även använts under arbetet. 

Deras påverkan ger en tydligare bakgrund för den visuella delens förarbete. Dessa sammanbinds med 

A. Donalds principer och ger en bättre förståelse för hur gränssnittet ska byggas upp. Nedan beskrivs 

hur Jacobs principer har använts. 

I. Synlighet av systemets status: Den här principen liknar en av de tidigare principerna som har 

genomgåtts, se Normans 3 princip begränsningar. Användaren måste veta vad som händer i 

programmet och få en respons för att användaren ska veta att programmet arbetar och vad 

som sker.  

 

II. Anknytning mellan systemet och verkligheten: Den här principen tar hänsyn till de problem 

som kan uppstå om gränssnittet har kluriga figurer eller ovanliga ord. Det innebär att 

gränssnittet ska byggas upp av ord och figurer som tekniker och ingenjörer är vana med för 

att underlätta förståendet. 
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III. Användarkontroll och frihet: Principen igenom går samma problem som principen 

Begränsningar. Det berör behovet av att användaren måste kunna gå tillbaka ett steg vid ett 

felaktigt hanterande av funktionerna i gränssnittet. För att kunna återhämta sig från fel 

inmatningar. 

 

IV. Överensstämmelse och standard: Principen har använts för att skapa standarder och guider 

för hur gränssnittet bör byggas upp. Det som har bestämts gällande denna princip är att skapa 

standarder för hur de olika funktionsträden ska se ut. Även skapa överensstämmelser för hur 

de olika sökmotorerna ska fungera och hur bilder och text ska behandlas. 

 

V. Förebyggande av fel: Tillsammans med principerna 4 och IX för att bestämma de sätt 

gränssnittet ska behandla och motverka fel. Hjälpa användaren förstå de möjliga fel och hur 

lösningen av dessa problem går till. Exakt lösning nämns under princip 4. 

 

VI. Att känna igen snarare än att tänka till: Användaren måste lätt kunna överskåda gränssnittet 

och känna igen sig. Veta var de olika funktionsgrupperna ligger även vart hjälpinformation 

ligger. Det beaktas även i kapitel 6.2.2. under Överskådning. 

 

VII. Flexibilitet och effektivitet av användning: Denna princip tillgodoser de hjälpfunktioner för 

oerfarna användare. Gränssnittet ska vara enkelt att använda för både erfarna och oerfarna 

användare och kommer därför behöva supportfunktioner som förklarare hur de olika 

funktioner och söksystem fungerar. Det är för att förbättra användarens nyttjande av 

gränssnittet. Denna del har förklarats under del kapitlet 6.1 Funktioner.     

 

VIII. Estetisk och minimalistisk design: Principen här använts tillsammans med Synlighet och 

Strukturering för att förbättra synligheten för funktioner och för att förbättra översynen av 

gränssnittet.    

 

IX. Hjälp användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel: Denna princip har 

använts i flera delar av resultatet och visar på olika åtgärder som har bestämts att gränssnittet 

behöver vid fel och felaktighantering. Den har bland annat använts i kapitel 6.3 och 

tillsammans med principen 4 Begränsningar för att bestämma krav för gränssnittet. 

 

X. Hjälp och Dokumentation: Här fastställs sökmotorernas funktion även hur information ska 

framställas i gränssnittet se dess påverkan i kapitel 6.2.2. under Sökmotor.  

 

6.2.2 Funktionernas visuelladel 

Här sammanställs den slutgiltiga formen för de funktioner som tagits fram under arbetets gång. Det 

som har bestämts rörande gränssnittet i denna del är följande: 

 Referenser 

 Bild och 3D hantering 

 Sökmotor och informationshantering 

 Överblick 
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Punkterna ska tillsammans effektivera hela underhållningsprocessen i flygindustrin igenom 

datateknik. Vilket kan jämföras till rapporten Digital ritningshantering (Håkan Yngve, Jörgen 

Frilander, 1997) ” Inom industrin har datatekniken ofta använts som ett verktyg inriktat på 

effektivisering av hela tillverkningsprocessen.”. Där flera av delarna av hur de har byggt upp för vad 

ett datasystem behöver används i det här arbetet. 

Referenser: 

När en stor mängd information hanteras finns en nödvändighet för att alltid kunna återgå till 

originalet av informationen. Det innebär att även om gränssnittet förenklar uppslagningen av 

manualerna, ska funktionen finnas att användaren ska kunna återgå tillbaka till ursprunget av 

informationen för att få en bredare bas att jobba med. All information måste alltså komma med 

referenslänkar till vart informationen ursprunget kommer ifrån.   

Bild och 3d hantering: 

En stor nackdel med de äldre informationshanteringsprogram som finns är att de hanterar bilder på 

ett mindre lyckat sätt. Därför kommer gränssnittet behöva använda sig mycket av 3D och 2D bilder. 

Beroende på vad som föredras hos användaren, då det kan skilja sig åt från användare till användare. 

Användaren måste kunna förstora och förminska de områden som hanterar bild och 3D-anemering, 

för att kunna se bilderna och animeringarna bättre (olika vinklar och storlekar). Andra funktioner som 

kommer behövas är funktioner som kan ta fram de närmast insatta komponenterna eller delar. Det 

är för att användaren ska kunna få ett bättre omfång av information om arbetet t.ex. handlar om 

installation eller borttagning.  Där efter dra bättre slutsatser för vad som är fel och hur det ska 

åtgärdas.  
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Sökmotorer och informationshantering: 

Något som komplimenteras mycket från tidigare kapitel är att sökmotorn är en stor fördel och måste 

kunna beakta många olika parametrar och nyckelfraser för att vara effektiv. En söknings skulle kunna 

se ut på följande sätt: Boeing 777-300ER, AMM, RAT. Informationen måste sedan delas upp från de 

olika delar ur manualerna informationen är samanställd ifrån. Sedan skrivs den sammanställda 

informationen ut som en enda text med bild eller 3D-anemering(om de finns till sökt information).  

Figur 1 och 2 visar på hur informationen som fås igenom sökningen av en RAT skulle kunna 

framföras. Bilderna visar hur informationssamanställningen skulle kunna se ut. På grund av sekretess 

används inte bilder från SRM. Figur 1 är fig. 2 från ett patent(2011, 0236218). 

 
  

Figur 1 Bilden är fig. 2 från ett patent(2011, 
0236218) och visare en möjlig bild på en 
RAT som skulle kunna fås vid en sökning 
(Bilden är hämtad från det fria CAD-
biblioteket Grabcad (grabcad, 2016).  
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En alternativ sökning skulle även kunna ta fram informationen igenom  en 3D-animering där 

användaren ska kunna zoom och rotera. Informations fås fram då användaren ”klickar” på den del 

användaren vill ha information om. Funktioner ska finnas för att ta bort system eller olika delar för 

att kunna få en bättre överblick t.ex. se delar/ledningar under strukturdetaljer eller bakom andra 

föremål. Det betyder att det kommer krävas flertal funktioner för sökmotorn som hanterar 

alternativa nyckelfraser och parametrar. Funktionerna ska finnas under en meny för bilder och 3D 

hantering. Informationen från manualerna ska kunna fås av båda sökmotorerna, ingen information 

kräver att du använder en specifik sökmotor. Anledning till varför 3D-modulering ska vara med i 

gränssnittet är att det ger användaren mer information än en bild och kan även användas för att ge 

information på ett enkelt och smidigt sätt. Mer anledningar till varför 3D-modulering ska användas 

kan läsas i Examining the Use of Model-Based Work Instructions in the Aviation Maintenance 

Environment(Nathan W. Hartman, 2013). 

Överblick:  

För att en tekniker/ingenjör ska kunna få ut en stor mängd information ur gränssnittet kommer 

användaren behöva få en klar överblick. Därför bör många av gränssnittets funktioner läggas i 

bakgrunden eller vid sidan av samtidigt delas in i grupper där liknade funktioner kan hittas. Det är för 

att minska distraktioner från alla de funktioner som finns i gränssnittet. Det här förklarades även i 

tidigare del kapitel 6.2.1. Där blanda annat funktionsträd nämns. 

  

Figur 2 Visar en möjlig enkel version av hur gränssnittet skulle kunna 
komma att se ut. Bilden är gjord för arbetet och använder sig av bilden 
från figur 1 som är hämtad från Grabcad (grabcad, 2016).  
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6.3 Säkerhetsfaktorer 

Gränssnittet måste utformas för att kunna varna för fel i programmet och för andra 

säkerhetspåverkande problem.  En stor del av säkerheten ligger i att ingen förutom de som ge ut 

manualerna ska kunna göra en ändring i informationen. Det är därför kritiskt att gränssnitt kan varna 

användaren om information som inte har godkänd använts. Eller om informationen skulle komma in i 

programmet utan en källa eller korrumperad ska gränssnittet varna för det. Användaren måste veta 

att information är uppdaterat för att inte göra ett felaktigt beslut som skulle kunna orsaka allvarliga 

konsekvenser. Det berör de mänskliga faktorer som finns inom flygindustrin (Fahlgren, 2010). 

Programmet kommer automatiskt behöva uppdateras om en uppdatering finns tillgänglig. Det är 

oftast en SB (Service Bulletin) eller AD (Airworthiness Directives) men kan även vara mindre 

uppdateringar från aktören(flygplanstillverkarna vid SRM). Om en uppdatering finns men 

programmet inte lyckas uppdatera kommer gränssnittet behöva låsa funktionerna. Hur gränssnittet 

ska varna och visa fel benämns mer ingående i tidigare kapitel 6.2.1 (under principerna 4, V och IX). I 

framtiden kan gränssnittet komma att behöva ha andra säkerhetsfunktioner. Benämns till största del 

för kontrollstämpling.  

6.4 Framtidsaspekter 

För att gränssnittet ska kunna fortsätta i bruk i många årtionden måste ett kontinuerligt arbete ske 

med utvecklingen. Alltså skulle mycket av den arbetskraft som går nere i arbete med 

manualhantering övergå till programhanterings- och gränssnittsutveckling. Därför måste gränssnittet 

skapas med en starkgrundstomme som är öppen för förändringar i framtiden. Det innebär att det 

kräver en stor satsning för att det här gränssnittet ska kunna bli en veklighet och många olika aktörer 

skulle behöva jobba tillsammans. Dessa aktörer består av flygbolag, flygplanstillverkare och 

myndigheter vilka är de större aktörerna inom flygindustrin. De större problem som berör framtiden 

ligger i pappersarbetet som behandlas i nästa delkapitel.  

6.5 Papper till datasystem 

Framtiden för flygindustrin är att helt ta bort den enorma del pappersarbetet har haft. Redan nu har 

många av flygbolagen redan minskat pappersarbetet. Gränssnittet måste enkelt kunna hantera 

flytning av information från gränssnittet till e-post, internmeddelanden och mobila enheter. Det 

måste kunna ske på ett säkert och smidigt sätt. Gränssnittet kommer även behöva ta in signaturer för 

visa delar av underhållsarbetet. Det är tänkt att gränssnittet ska ha funktioner för kontrollstämpling. 

Det är för att ta över signaturdelen av pappersarbetet som finns i flygindustrin. Det är ännu oklart om 

det kommer ske inom än när framtid. Men gränssnittet bör vara redo direkt vid framtagning för att 

klara av kontrollstämpling. Elektronisk och digital kontrollstämpling är godkänd av FAA så länge 

stämplingen kan spåras till sitt ursprung. Information angående elektronisk och digital 

kontrollstämpling kan hittas på FAA hemsida (FAA, 2002). Problem finns fortfarande med 

myndigheter som inte är villiga vid denna tidpunkt att helt godkänna proceduren. En funktion som 

berör pappersarbete är loggning av data till specifika flygplan. Det här innebär att gränssnittet ska 

kunna innehålla specifikdata för enskilda flygplan. Det innebär att all information ska finnas samlad 

på en plats. Mer specifik information för ett flygplan skulle behöva ett låst system. Vilket betyder att 

gränssnittet skulle behöva ett användarsystem. Där skulle man kunna finna information som till 

exempel när underhåll ska utföras, loggar från piloter och annan personal, information om utförda 

underhållsarbeten och så vidare. 
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7. Resultatet  
När alla delar av förarbetet har gåtts i genom grundligt är det klart vilka de grundläggande funktioner 

och visuella delar gränssnittet kommer behöva för att fungera i flygindustrin. De olika 

informationssamlingsmetoder som har använts för att ta fram dessa faktorer har gett ett tydligt 

resultat. Resultatet ger en stadig bakgrund för att kunna ta fram ett gränssnitt. Gränssnittet kommer 

att kunna ta bort stora delar av uppslagningsarbetet och pappersmängden som använts i 

flygindustrin. Förarbetet visar på en detalj som gör att gränssnittet inte kommer kunna vara helt 

papperslöst. Det beror till större del på de stämpelbehov som krävs på arbeten utförda av tekniker. 

Det finns en önskning om att i framtiden ska gränssnittet kunna ta över signatur genom elektroniska 

signaturer men i nutid är det här inte en fullt godkänd lösning av alla myndigheter. Elektronisk 

signatur är godkänt av Federal Aviation Administration så länge systemet för elektronisk signatur 

uppfyller FAA regler. FAA regler gällande elektronisk signatur finns att läsas om på (FAA, 2002). Det 

finns myndigheter som inte har godkänt elektronisk signatur vid den här tidpunkten. Funktioner har 

tagits fram vid eventualiteten att alla myndigheter skulle godkänna de lösningar som ges förslag på 

för papperslöskontrollstämpling. Arbetet har tagit fram de huvudfunktioner som gränssnitt kommer 

behövas och de funktioner som förväntas behövas de kommande årtiondena. Gränssnittet förväntas 

kunna brukas under en längre fas i flygbranschens hantering av information runt manualer och de 

underhållsarbeten som utförs på flygplanen i den civila flygindustrin. 

Den större delen av arbetet har legat i sammanställning av data. Flera olika beslut togs över vad som 

ansågs viktigt och det som ansågs vara överflödigt. Sammanställningen av de olika 

informationskällorna gjordes för att ta fram enbart ett resultat som visar på ett gränssnitt som ska 

kunna användas i hela flygbranschen. Hitta de viktigaste punkterna från källorna och få dem att 

sammansmälta in i en gemensam produkt. Den mesta avsevärda delen av resultat är att arbete är 

fritt från yttrepåverkan av specifika aktörer för att fungera som ett allmänt system och ingen aktörs 

behov har gått före de andras. Det vill inte säga att alla aktörer har beaktats för bästa möjliga 

produkt, men att ingen har gått före de andra i en rangordning. Funktionerna som har tagits fram 

kommer kunna minska den arbetstid som läggs på SRM och de visuella delarna kommer hjälp 

användaren att enklare ta in information. De förväntningar som sattes på slutgiltiga arbetet har 

därför delvis uppnåtts. Även om arbetet in papperslösinformationshantering stötte på flera olika 

problem kommer den slutgiltiga produkten ändå förenkla arbetet runt flygplansmanualerna. Det 

genom de smarta sökmotorerna och de kognitiva aspekterna som hjälper användaren att ta in 

information. Genom de smarta sökmotorerna och tydlig informationsvisning kommer gränssnittet 

förbättra arbetet runt manualerna vid flygplansunderhållet.  

Resultatet visar på vilka problem men också vilka möjligheter som finns med ett gränssnitt av denna 

storlek. Möjligheterna av ett gränssnitt som tar in alla flygplansmanualer och kringliggande 

information (loggar, utförda arbeten och så vidare.). Det kan ta flygindustrin in i framtiden. 

Informationsflödet inom flygindustrin skulle kunna öppna upp nya lösningar och mer samarbete 

mellan alla parter. Det är där jag har lyckats bästa. Visa flygindustrin vilka möjligheter som finns med 

informationssystem och hur gränssnittet skulle påverka underhållsarbetet. Det är viktigt att påpeka 

att det skulle krävas ett enormt samarbete för att skapa gränssnittet för att få ett öppet 

informationsflöde inom industrin. Alla aktörer skulle behöva medverka. 
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8. Analys/Diskussion av resultat   
Under arbetets gång har tre olika tillvägagångssätt använts dessa är följande: Funktioner, tekniska 

aspekter och kognitiva aspekter. Informationen som användes i dessa tre metoder kommer från flera 

olika källor och när informationen sammanställdes för att skapa det slutgiltiga förarbetet för att ta 

fram ett gränssnitt. Det visade sig att dessa tre metoder stämde väldigt bra överens med varandra. 

De gav ett entydigt resultat som pekar mot att förarbetet skulle kunna användas för att faktiskt ta 

fram ett gränssnitt för flygindustrin. Det kan vara svårt att säga hur vida det här arbetet räcker till för 

att redan nu ta fram gränssnittet. Det beror till stor del på pappersarbetet och dess influerande av ett 

datasystem. Nedan kommer resultatet analyseras.  

Det är svårt att veta om funktionerna som tagits fram för gränssnittet kommer räcka till alla olika 

manualer. Förmodligen krävs mer efterforskning in i de andra manualerna för att veta om 

funktionerna räcker. Det är inte mycket som säger att funktionerna inte skulle fungerar för alla 

manualer men det är omöjligt att säga. Även om allt pekar mot att det borde räcka då de flesta 

manualer inte innehåller mer än bild och text. Alltså skulle kanske mindre arbeten behöva göras av 

aktörerna som skriver flygplansmanualer för att veta om de kan direkt implanterats utan några 

ändringar på gränssnittets funktioner.  

En bidragande faktor som skulle kunna påverka resultatet och gett en starkare bakgrund är om flera 

ingenjörer hade intervjuats vilket var tänkt vid starten av arbetet. Det är svårt att säga hur mycket 

det skulle ha påverkat resultatet men på grund av den erfarenhet som fanns hos den intervjuade 

ingenjören är jag säker på att förarbetet ska räcka till för att skapa en grundläggande design. Flera 

intervjuer med tekniker och ingenjörer skulle kunna göras under ett senare utvecklingsstadium för 

att påverka den slutgiltiga designen.  

Den faktor som påverkade resultatet mest är efterforskning in i ett papperslöst system för 

flygindustrin då flera problem och svårigheter påkoms. Det täcker allt från att myndigheterna inte är 

redo att släppa kontrollstämplar till datasystem då de anser det för osäkert, till arbetsplatsproblem 

med tyngre hjälpmaterial för att läsa elektroniskinformation. Även om FAA godkänner 

elektroniskkontrollstämpling är det inte godkänt överallt. 

Det största bidraget som kan dras är ifrån samanställningen där jag lyckades sammanknyta min egen 

syn och kunskap i flygindustrin med information som togs fram i tekniska-och kognitiva principer för 

att ta fram en grundstruktur för gränssnittet. Visa vart flygindustrin är på väg och därigenom varför 

gränssnittet skulle vara till en fördel för flygindustrin.     

Det slutgiltiga resultatet säger att förarbetet är före sin tid. De faktorer och aspekter som skulle 

behövt djupare efterforskning är följande: Papper till datasystem, myndighetens påverkan, 

implementera alla flygplansmanualer och implementering av gränssnittet i flygbranschen. När 

gränssnittet är klart bör en efterforskning göras där ingenjörer och tekniker använder gränssnittet för 

att reda på hur väll gränssnittet fungerar i arbetsmiljö. En punkt som inte beaktades vid arbetets start 

men påkoms vid slutet är: Även om gränssnittet kan fungera i dagens flygindustri, kan aktörerna 

faktiskt komma tillsammans för att samarbeta och framställa ett gränssnitt av denna magnitud? 

Många gånger har olika aktörer gått ihop för att samarbeta på olika projekt. Flera av dem har blivit 

försenade med flera år. Alla aktörer har olika åsikter och kanske är de för olika för att kunna skapa ett 

enda stort informationssystem tillsammans. Framtagningen av gränssnitt skulle då kunna ta många 
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år, kanske för många om aktörerna inte kan komma till en överenskommelse. Om alla aktörer kan 

samarbeta och komma till en överenskommelse är jag säker på gränssnittet skulle medföra flera 

positiva delar in i industrin och främja framtida samarbeten. Informationssystemet skulle göra att alla 

parter kan ta del av varandras information och där igenom att ta lärdom av varandras verksamheter.  

En annan positiv faktor är att flera användare gör det enklare att upptäcka fel och fixa dem innan en 

olycka slår till.        

8.1 relaterad forskning 

De mest relaterade arbeten har redan använts i arbetet och det är forskning in i människans 

kognitiva bearbetningsförmåga med gränssnitt men inget som direkt berör flygindustrin. P.g.a. att 

det här är ett ganska nytt forskningsområde finns det ingen klart relaterad efterforskning enbart till 

visa aspekter av arbetet. Många flygplanstillverkare sägs ha påbörjat egna efterforskningar men igen 

officiell information har hittats. De arbeten som sägs pågå är bland annat SAABs Aeronautics egna 

efterforskning in i nya gränssnitt, men då det inte berör den civila flygindustrin har det inte lagts 

någon större fokus på det. Det har gjorts försök att få reda på mer om Boeings forskning, de har inte 

lagt fram någon information om vad de arbetar med exakt. Det som finns ute är de efterforskningar 

som görs på att få ett papperslöst informationssystem till flygindustrin görs mesta dels görs av 

International Air Transport Association. De har redan överfört stora mängder av pappersarbetet till 

elektroniska system, dessa består ofta PDF-dokument som är mer till för att hålla kostnader nere. De 

startade flera projekt 2011 det här finns att läsas om på (IATA, 2016). 

Andra efterforskningar som kan relateras till det här arbetet är de som undersökningar som görs 

berörande projektet Hangers of the Future. Projektet är ett samarbeten mellan flera olika 

organisationer som jobbar med idéer för framtidens flygplansunderhåll. Efterforskningar som görs i 

Hangers of the Future är bland annat Airbus projekt som kan läsas om på deras internethemsida 

(AirbusGroup, 16). Ett annat arbete är Timothy D. Ropp och Erin E. Bowen arbete om länkning av 

olika datasystem för flygindustrin (Timothy D. Ropp, 2011). På grund av att mycket av relaterad 

efterforskning är pågående är det svårt att jämföra resultat med dem. Vad som kan sägas är att det 

finns ett stort intresse inom flygindustrin att tillämpa mer datasystem för flygplansunderhållet. Det 

vill säga att ta flygindustrin in i framtiden med mer datasystem och automatisering för att underlätta 

och hålla underhållskostnader nere.    
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9. Slutsatser 
Det förarbete som tagits fram i det här examensarbetet ger en tydlig bild av vad som krävs av ett 
gränssnitt för flygindustrin. Många olika faktorer och principer beaktades för att ta fram det 
slutgiltiga förarbetet. Resultatet pekar mot att dagens flygindustri skulle ha en användning av 
gränssnittet men faller kort till förväntat resultat. Det här beror till stor del på pappersarbetet som 
inte är redo att försvinna i nutid. En förändring skulle behöva göras i hela flygindustrin för att 
gränssnittets fulla potential ska uppnås. En sådan satsning skulle även kräva ett enormt samarbete 
mellan de olika flygplansaktörerna för att alla manualer skall kunna ingå. Arbetet som gjordes in i 
kognitiva förmågor gav stora möjligheter för att förbättra den mänskliga interaktionen med 
gränssnittet. Principerna som tog fram under arbetets gång visar tydligt hur gränssnittet kommer 
behöva se ut för att användaren ska enkelt kunna ta in informationen från manualerna och för att 
förstå hur gränssnittet ska användas. De olika funktioner och sökmotorer som togs fram under 
arbetet pekar mot att gränssnittet skulle snabba upp underhållsarbetet runt flygplansmanualerna. 
Gränssnittet uppbyggnad för hur information ska visas pekar mot ett bra sätt att överskåda och ta ut 
fakta.  
 
Ett problem som påkommits under arbetets gång är om informationshanteringsprogrammen som 
finns ute på marknaden idag skulle kunna användas i flygbranschen. Det är på grund av att 
flygindustrin har en seg utvecklingsfas som beror på de krav som finns av myndigheter. Det skulle 
kunna betyda att flygindustrin skulle kunna behöva ta fram ett eget program för 
informationshantering. Vilket inte var betänkt vid arbetes start. 
 
Vad mer kan benämnas om arbete är idén att införa loggning av flygplan in i gränssnittet skulle kräva 
mer arbete än vad som betänktes vid påbörjandet av arbetet. Det är på grund av att många system 
för loggning inom flygindustrin är låsta. Vilket skulle innebära att gränssnittet skulle behöva anpassas 
för den möjligheten. Det är svårt att få en bra bild över hur det skulle komma att behöva se ut när 
företagen sköter loggning på olika sätt i dagens industri. Därför skulle mer efterforskning behövas för 
att bestämma hur det skulle kunna komma att se ut.  
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras efter arbetsgång är vilka möjligheter ett informationssystem 
av denna skala skapar. Ett system som kan komma att påverka hela flygindustrin igenom att förbättra 
informationsflödet och åtkomsten. Men också vilka problem som finns vid strävandet efter ett enda 
informationssystem för hela industrin. Ett enormt samarbete skulle behövas för att göra gränssnittet 
till en verklighet.  
 

9.1 Framtida arbeten 
Flera framtida arbeten behöver göras in framtagningen av gränssnittet kan börjas, de benämns i det 

här kapitlet. Igenom att arbetet endast har beaktat SRM kommer mer arbeten behöva göra för att 

implementera resterande manualer. Även om resultatet pekar mot att alla manualer borde fungera i 

gränssnittet då SRM inte innehåller något annorlunda informationsformat(text, bild, diagram och 

tabeller).  

Ett annat framtida arbete skulle vara att ta fram vilket informationshanteringsprogram som skulle 

passa flygindustrin eller om flygindustrin måste ta fram ett eget program för att ska uppfylla alla de 

krav som finns i industrin. De kraven kommer oftast från myndigheter.  

Innan mer efterforskning påbörjas in i gränssnittet bör ett arbete undersöka hur flygindustrin ska 

införa ett informationssystem. Om det är möjligt att direkt inkludera alla delar av industrin eller om 

bästa tillvägagången är att införa den i delar. Starta med till exempel flygplanstillverkarna sedan ta in 
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flygbolagen och till sist myndigheterna. Måste industrin ändras för att införa systemet eller går det 

att göra det utan större ändringar? Hur ska aktörernas olika krav tas in i beräkningarna? Är 

gränssnittets möjligheter tillräckliga för att övervinna de problem som kan finnas mellan de olika 

aktörernas krav?  

En djupare efterforskning skulle behöva göras in i flygindustrins pappersarbete där alla de större 

aktörerna skulle behöva vara med för att tillsammans ta fram krav för ett framtida papperslöst 

system. Aktörerna som behöver vara med i ett samarbete är myndigheter, flygplanstillverkare, 

flygplansunderhållsavdelningar och flygbolag. En undersökning hur loggning av flygplan skulle kunna 

införas i systemet skulle också behövas. 

Det framtida arbetet hör till framtagandet av det faktiska gränssnittet. Gränssnittet måste sedan 

genomgå en större intervjuande del där ingenjörer och tekniker kan vara med och påverka 

gränssnittets visuella utformning. Det kommer medföra mycket arbete men med denna rapport som 

bakgrund finns alla möjligheter för ett välfungerande gränssnitt för flygindustrin.      
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