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SAMMANFATTNING 

Underhållsdokumentationen som arkiveras av underhållsorganisationer är kopior på 

originaldokument som kunder/operatörer måste spara. Eftersom arkiveringstiden ofta sträcker sig 

längre än kravet som är 3 år,  medför detta att arkivet tar stor fysisk plats. Tillsammans med 

tidskrävande handläggning kan detta leda till förseningar för dokumentationen att nå arkivet. Detta 

medför att handläggare eller andra som vill få tillgång till dokumentationen inte ges den möjligheten. 

Genom att se till att dokumentationen sparas digitalt efter utförd release kommer 

dokumentationens tillgänglighet att öka, eftersom fler kommer att kunna granska dokumentationen. 

Genom att undersöka vad som krävs för att skanna in och OCR-konvertera dokumentationen kunde 

ett enkelt förslag redovisas. Rapporten kan därefter användas som underlag för att ta ett beslut om 

en övergång till ett digitalt arkiveringssystem. 

 ABSTRACT 

Maintenance documentation that is archived by maintenance organizations are copies of the original 

documents that customers/operators have to keep. Since the documentation often is saved for 

longer periods than the required 3 years, results in massive use of storage space. This together with 

time-consuming processing leads to delays in the archiving process. These delays can lead to 

employees and/or customers not getting access to the documentation. If the documentation was 

archived digitally after release it would enable access for authorized personnel and thereby increase 

the availability of the documents. 

By studying the requirements for scanning documents and performing OCR-conversion a simple 

solution was proposed. The report can be used to support a decision if a transition to a digital archive 

should be made.  
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 NOMENKLATUR 

 

Förkortning  Förklaring  

WO  Work Order 

WS  Work Summary 

WP  Work Pack 

SO  Sales Order 

AMC  Acceptable Means of Compliance 

GM  Guidance Material 

MOE  Maintenance Organization Exposition 

SB  Service Bulletin 

AD  Airworthiness Directive 

PDF  Portable document format 

OCR  Optical Character Recognition 

TC  Task Card 

EASA  European Aviation Safety Agency 

CRS  Certificate of Release to Service 
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Kapitel 1  INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Dokumentationen från helikopterunderhåll som Patria Helikopter AB vill arkivera digitalt är Work 

Pack relaterade dokument som uppstår efter att en arbetsorder är utförd. Mängden dokument i WP 

varierar utifrån omfattningen av utfört arbete. Denna dokumentation kan innehålla information som 

är intressant för ”sales”funktionen i företaget, som används som underlag när kunden ska faktureras. 

På grund av arkivets storlek är det mycket tidskrävande att eftersöka specifik information i utförda 

arbetsorder, särskilt om det handlar om en mycket omfattande arbetsorder. Det kan även försvåras 

om man har bristfällig information om det man ska eftersöka. 

Om det uppstår fördröjningar i samband med arkiveringen kan det även bli svårt att uppfylla tidskrav 

som bestämts med kunden. Därför är det av stor vikt att dokumentationen är lätt att återsöka och att 

den är tillgänglig så fort som möjligt. 

Den dokumentation som arkiveras är kopior på vad som har utförts av produktion. Det kan vara 

dokument som task cards, partlistor och kopior på release formulär där originalen skickats till 

kunden. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att analysera den existerande behandlingsprocessen av 

underhållsdokumentationen som ska arkiveras samt att göra en marknadsundersökning på digitala 

arkiveringsprogram. Utöver detta ska förslag på ny behandlingsprocess tas fram och eventuellt 

förslag på implementering av ny arkiveringsprocess. Med denna förändring ska arkiveringsprocessen 

optimeras och säkerställa att dokumenthanteringen genomförs på rätt sätt samt att hanteringen 

underlättas. Arkiveringsprocessen måste även uppfylla Part-M och Part-145 som är regelverket för 

för civil luftfart. Detta presenteras i en rapport till Patria Helikopter. 

1.3 Problemställning 

Tekniska krav (mjukvara och hårdvara) 

De tekniska grundkraven för att kunna använda sig av ett digitalt arkiveringssystem är att inneha en 

skanner som kan bearbeta en större mängd dokument samt att ha tillgång till en server som säkert 

kan spara och uppdatera dokumenten. Om man bara uppfyller dessa minimikrav kommer 

hanteringen bara ändras från att bläddra i papper till att bläddra bland PDF bilder.  

 Vilken typ av OCR programvara är intressant att använda sig av för att göra dokumenten 

sökbara? 
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 Finns tekniska resurser redan tillgängliga för ett genomförande? 

 Uppfylls Part M kravet för ett säkert arkiv? 

 När/var är det optimalt att skanna in dokumenten? 

Resurskrav (Personal) 

Vid en övergång till ett digitalt arkiv kommer personalen att behöva utbildas i hur hanteringen ska gå 

till. Det kommer krävas en systemoperatör för att övervaka grundhanteringen samt en viss 

konfigurering. I vissa fall arkiveras även information i form av t.ex. AD/SB underlag och 

arbetsunderlag samt kommersiella dokument som inte nödvändigtvis behöver arkiveras. Frågan är 

om det underlättar om man sorterar ut? eller om det inte spelar någon roll att det finns kvar i WP. 

 Vem ser till att skanningen av dokumenten genomförs? 

 Ska man fortsätta med pappersarkivering samtidigt, och ökar i så fall arbetsbelastningen? 

 Kommer det digitala arkivet användas fullt ut? 

 Hur lång tid tar implementeringen? 

Investering 

För att avgöra om man vill göra en investering för att övergå till ett digitalt arkiv måste man försäkra 

sig om att man får en tjänst som är värd att betala för samt att göra klart vad som behöver 

införskaffas. Om man går över till ett digitalt arkiv, kommer då programvaran användas till att 

eftersöka dokument med hjälp av en avancerad sökfunktion? Om inte, så förvaras dokumentationen 

bara på ett nytt sätt utan att de ger några större fördelar. Det är av stor vikt att parametrar som 

eftersökning finns tillgänglig och är intressant för alla avdelningar. 

 Vilken typ av information eftersöks i arkivet, och hur försäkrar vi oss om att det används? 

 Vilka investeringar förutom programvara, hårdvara och utbildningar kan behöva göras? 

1.4 Avgränsningar 

Digitaliseringen av arkivet är inte tänkt att göras på dokumentation som genererats innan 2012, utan 

vid en eventuell övergång kommer dokumentation från januari 2012 och framåt att konverteras till 

digitala kopior. Om detta visar sig effektiv ska alternativ om komplett konvertering tas upp igen. 

Behandling av dokumentation som kräver specifik behörighet som t.ex. militära dokument kommer 

inte att tas med i rapporten. Utformningen av systemet inriktar sig strikt mot digitalisering av 

underhållsdokumentation som skall arkiveras och ska inte ta hänsyn till andra eventuella 

användningsområden som kan behöva specifik utformning, detta på grund av tidsbrist. 
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Kapitel 2  METODER 

2.1 Introduktion 

Arbetet började med att analysera EASA part M och part 145 dokument efter bestämmelser 

relaterade till arkivering. Även andra relevanta regler för att säkerställa att digitaliseringen av arkivet 

skulle vara genomförbar undersöktes. Ett utkast för projektplanen togs fram där frågeställningar 

listades tillsammans med undersökningsfaser. Utöver detta genomfördes ett antal intervjuer med 

personal involverad i dokumentflödet för att få en klarare bild av det nuvarande systemet. Även en 

enkät skickades ut till berörda i företaget. 

2.2 Förstudie 

Förstudien användes till att utforma projektplanen samt att få en bättre förståelse av nuvarande 

system. Uppstartsfasen bestod av: 

 Vilka bestämmelser gäller för digital arkivering 

 Analys av nuvarande system och rutiner 

 Analys av vilka brister/problem som uppkommer 

 Hur fungerar OCR-konvertering 

EASA bestämmelser 

För att säkerställa att arkiveringen uppfyller kraven för Part M och Part 145 måste vissa regler vara 

uppfyllda. Vilka regler som gäller är specificerade i 145.A.55 Maintenance Records, M.A.614 

Maintenance Records, samt M.A.714 Record-keeping. Samtliga regler för hardcopy arkivering är 

redan uppfyllt av Patria Helikopter så bara de punkter som är relevanta för digital arkivering behöver 

undersökas. Utdrag ifrån Part M och Part 145 AMC/GM kan ses i Bilaga A. 

Nedan listas kraven som påverkar ett digitalt alternativ. 

EASA Krav 

 Underhållsdokumentationen får sparas antingen som papperskopior eller digitalt, det kan 

även utföras som en kombination av båda. 

 Digitala system som används måste inneha minst ett backup system, detta måste uppdateras 

inom 24 timmar efter att underhåll har utförts. 

 Varje terminal måste ha säkerhetsfunktioner som hindrar obehöriga att få tillgång till 

materialet. 
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Nuvarande system 

Patria har konstruerat instruktionsdokument för de olika avdelningarna i företaget som ska hjälpa till 

vid olika processer. Dessa instruktioner har främst tagits fram med företagets MOE som referens. 

Vissa av instruktionerna visade sig vara dåligt uppdaterade och ibland ofullständiga, det var många 

gånger bättre beskrivet i MOE. 

Den process som var mest inriktad mot arkivering var: ”Critical process, Documentation of performed 

work” som beskriver den nuvarande arkiveringsprocessen. Dessvärre var just denna instruktion 

komplicerad och ibland inaktuell, men med hjälp av personalintervjuer och analys av MOE kunde en 

förenklad beskrivning tas fram och redovisas i Bilaga B. 

Work Pack (WP) 

Dokumentationen som arkiveras är kopior på det arbete som utförts i form av loggkort, partlistor och 

listor med vem som utfört varje task. För varje uppgift som ska utföras måste det tas fram underlag 

som är av senaste revision, detta görs av engineeringfunktionen i företaget. 

WP uppbyggnaden påbörjas genom att Patria får en order av en kund, detta kan t.ex. vara en 300 

timmars inspektion, helöversyn eller bara en specifik komponent. Genom beställningens omfattning 

kommer det sammanställas flera tasks och instruktioner för varje uppgift. Alla dessa dokument 

tilldelas ett WO-nummer som bara är giltigt för detta arbete och sorteras därefter enligt sitt WO-

nummer i arkivet. 

Arkivering 

Arkiveringstiden för kommersiella bolag är 3 år enligt EASA part 145.A.55, men Patria sparar 

dokumentation i 10 år och slänger bara bort dokumentationen om det är brist på plats eller om 

kunden vill få ut all dokumentation. 

Det är en viss skillnad för militära dokument, dessa sparas så länge luftfarkosten/systemet är aktivt 

(militärt) och kan variera beroende på kontrakt. 

Just kring arkiveringstiden är det skilda åsikter i företaget där vissa anser att det bara behövs sparas i 

3 år för att informationen därefter blir inaktuell, men andra tycker att det är bra att 

dokumentationen sparas så att man kan använda informationen till att ta fram nytt underlag för nya 

order. 

Problemen som uppstår i samband med arkiveringsprocessen är att det ibland dröjer länge innan 

dokumentationen arkiveras efter att en WO är avslutad, detta kan bero på att dokumenten ”fastnar” 

hos handläggare eller säljare innan dokumenten lämnas in till biblioteksfunktionen som därefter ska 

arkivera materialet. Denna fördröjning kan skapa problem om någon behöver få tillgång till 

dokumenten snabbt. Det kan vara myndigheter, en kund eller annan personal på företaget som vill se 

över dokumenten och behöver då veta exakt vart dokumenten är. 

Just denna typ av problem skulle kunna lösas genom att arkivera dokumenten digitalt och därmed 

tillåta att fler kan läsa dokumenten samtidigt. 

OCR 

För att få en viss förståelse av vad OCR är för någonting och vad det kan ge för fördelar bör det även 

klargöras vilka problem som kan uppstå. Även om OCR låter enkelt i teorin och företagen som 

erbjuder liknande tjänster/programvara nämner över 90 % tillförlitlighet bör det dock klargöras 

varför tillförlitligheten inte når 100 %.  
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Konverteringen kan utföras genom att en specifik ”yta” på dokumentet läses av och jämför det med 

en databas, därefter märks ”ytan” med motsvarande tecken. Det kan även utföras mer avancerat 

genom att analysera efter öppna ytor, stängda ytor, diagonala linjer och linjer som korsar varandra 

för att få fram vilket tecken som är representerat.1 

När detta är utfört blir dokumentet ett textdokument istället för en samling bilder, detta medför att 

man kan ändra i texten (om man tillåter detta) och göra textsökningar i dokumentet. Eftersom det är 

av stor vikt att dokumenten ska behålla sitt utseende och vara exakta kopior av originalen får 

ingenting ändras vid OCR-konverteringen och detta kan variera beroende på vilken programvara man 

använder. Därför måste detta undersökas innan programvara införskaffas. 

Utöver detta finns det vissa svårigheter för programvaran att skilja på vissa bokstäver beroende på 

vilket typsnitt som används i dokumentet och även beroende på språkinställning, eftersom det i vissa 

fall blandas svenska och engelska i dokumentet förekommer å,ä och ö som med en engelsk 

inställning då kommer representeras som: a, a och o. liknande feltolkningar kan även göras för andra 

bokstäver och siffror som liknar varandra. 

2.3 Enkät 

I ett relativt tidigt skede skickades en enkät ut i företaget för att få en klarare bild av vad personalen 

ville få ut av ett digitalt arkiv och även hur de tyckte att dokumenthanteringen i respektive funktion 

fungerade.  

Några av de frågor som ställdes var: 

 Vilken typ av dokument hanterar du? 

 Hur ofta kommer du i kontakt med arkivet? (t.ex. hämta ut/ lämna dokument) 

 Vilken information söker du efter i arkivet? 

 Vilken typ av dokumentation skulle vara fördelaktig att få i digital form? 

Svarsfrekvensen var inte så högt, men de svar som kom in var mycket användbara för utformningen 

av förslaget till den digitala arkiveringsprocessen. 

Sökparametrar 

Relevanta sökparametrar blev tydliga med hjälp av svaren angående informationssökning i arkivet. 

Följande citat är tagna från enkäten: 

Vilken typ av information söker du efter i arkivet? 

”Vad som är gjort, vem som gjort arbetet, installerade komponenter eller materiel, referenser till 

använda underlag, använda mät och moment verktyg, faktiska värden i utförda moment etc.” – 

Anställd i produktionen. 

”Tar ut arbetspacken för att kolla t.ex. Vem utförde det fysiska arbetet, vad gjorde vi för arbete, vilket 

material gick åt, vad hade ingående delar eller komponenter för tid när arbetet gjordes, jag behöver 

en kopia på release taggen, vad satt för livstidsbegränsade delar i komponenten när arbetet utfördes, 

vilka service bulletiner gjordes på arbetet m.m.” – Anställd engineering. 
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För att uppfylla detta ska man snabbt kunna få tillgång till följande dokument som oftast innefattas i 

en WO: 

 Summary of participating personnel & tools 

 List of work 

 Operational inspection report 

 List of remarks 

 CRS 

 Deferred maintenance action list 

Enkätkommentarer 

Utöver frågor om informationssökning och involvering i dokumentflödet kunde man även lämna en 

separat kommentar angående projektets helhet och eventuella funderingar kring arbetet. 

"Idag så förekommer det alltför ofta att workordrar ej är arkiverade enligt fastställda rutiner. Wo 

mappar/pärmar kan idag ha mellanlagring både hos enskilda handläggare på engineering och 

marknads & försäljningsavdelningen. Då kravet är att dessa skall kunna uppvisas/läsas så fort en 

kund eller myndighets representant efterfrågar information så är dagens brister ibland regelvidriga, 

så engineering som har det utpekade ansvaret måste förutom att om det till min glädje skulle vara 

genomförbart digitalisera arkivet styra upp hanteringen så att denna dokumentation snarast efter 

det att arbetet är releast hamnar i därför avsett arkiv. 

Digitaliseringen kommer inte att vara till någon hjälp om man inte följer den rutin som styr att 

dokumentationen skall arkiveras. Men som sagt om informationen fanns digitalt och sökbar enligt en 

fastställd modell, utan möjlighet att ändra eller förvanska efter arkivering så skulle detta underlätta 

eventuell hantering vid frågeställning kring innehåll.” – Anställd i produktionen. 

”Att arkivera work packen digitalt när arbetet är klart låter som en strålande idé.  

Jag skulle gärna se en sökbar databas där jag egentligen kan söka på det jag har eller vad som helst 

och få upp träffar. Databasen bör vara tillgänglig för de flesta på företaget men med visst lässkydd 

som säkerhet. 

Det kan tänkas finnas andra saker som man vill förvara digital i sökbar databas. Tex. Teknisk 

korrespondens, tekniska meddelanden.” – Anställd engineering. 

2.4 Intervjuer 

Krav på utformningen av digitaliseringen har gjorts med hjälp av intervjuer med personal från olika 

avdelningar på Patria Helikopter, detta har givit en tydlig bild vad personalen vill få ut av 

digitaliseringen samt hur specifika processer går till i WP uppbyggnaden. Externa intervjuer har även 

gjorts med SAS, Polisflyget samt Alcom som är ett företag som erbjuder en helhetslösning för ett 

digitalt system. 

Kontakten med SAS gjordes på grund av att de nyligen påbörjat att digitalisera sitt arkiv som är ett 

steg i riktningen att gå över till ett helt digitalt dokumenteringssystem. Det är dock stora skillnader på 

dokumentvolym mellan företagen, SAS ska konvertera över 42 miljoner poster i sitt arkiv medan 

Patria arkiverar ca: 2000 WO per år. SAS fokus låg mest på att bygga upp en databas med avancerade 

sökverktyg och konvertering av nuvarande arkiv som skall utföras av ett externt bolag.  
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Intervjun med Alcom gjordes för att få en uppfattning om vad som erbjöds om man skulle överlåta 

hanteringen till ett externt företag.2 För att kunna använda sig av deras tjänst behövdes en ny 

skanner och en databas införskaffas, samt en arbetsstation för programvaran. Två ansvariga skulle 

även behöva gå en tvådagarsutbildning för att lära sig programvaran. Företaget hade inte jobbat med 

flygrelaterade företag tidigare och hade vissa svårigheter att förstå vilken typ av dokument som 

behövde hanteras, men försäkrade att det inte skulle vara några problem att erbjuda en snabb och 

säker metod. Upplysningar om vilka problem som skulle kunna uppstå gavs ej. Processen som 

erbjöds var relativt komplicerad och skulle kosta upp mot 150 000 kr (exklusive inköp av skanner och 

databas). 

Eftersom Polisflyget är en kund till Patria gavs en chans att ta kontakt med Polisens tekniska chef Per 

Sjökvist som nyligen börjat arkivera polisens dokument digitalt. Han har även varit involverad i SAS 

projekt för digitalisering innan han tillträdde som teknisk chef för polisflyget. Polisens arkivering är 

relativt småskalig och samtlig dokumentation sparas även i pappersformat. Anledningen till detta är 

att Polisen som operatör måste spara original dokument. Genom att originalen sparas spelar det inte 

så stor roll om OCR-konverteringen inte är 100 % korrekt. Genom att demonstrera hur deras 

digitalisering genomfördes kunde många frågeställningar strykas. Sökfunktionen visade sig vara 

lättare än väntat samt att skanningen kunde utföras relativt snabbt. Polisens tekniska chef använder 

sig av en relativt billig programvara som är lätthanterlig samt en enkel skanner. Genom att se detta 

exempel kunde slutsatsen dras att det inte behövdes några stora medel för att kunna erbjuda ett 

relativt enkelt alternativ som fungerar bra. 

2.5 Undersökning programvara 

För att kunna få en uppfattning om vad som kommer att krävas vid digitaliseringen av dokumenten 

testades tre olika typer av programvara. De program som testades för OCR-konvertering var: Adobe 

Acrobat X Pro, PdfCompressor samt FineReader. Dessa tre erbjuder alla OCR-konvertering men 

skiljer sig åt när det kommer till de övriga funktionerna. Genom att testa dessa tre har det visat sig 

vilka funktioner som kan vara intressanta för verksamheten samt vilka problem som kan uppstå vid 

just OCR-konvertering. Det finns en mängd olika programvara som erbjuder liknande tjänster, men 

eftersom detta är utfört för att få en större förståelse av OCR och dess påverkan av ett digitalt arkiv 

har det varit lämpligt med dessa alternativ som är kompatibla med existerande skanner. En mer 

omfattande fördjupning i programvara har det inte funnits tid för. 

Nedan följer en kort beskrivning av de programmen som testats. Testerna är utförda på 

demoversioner av programmen som i vissa fall begränsar användandet på avancerad nivå. Testerna 

genomfördes med hjälp av inbyggda hjälpfunktioner och instruktionsvideor. 

Adobe Acrobat X Pro 

Programmet är i stora drag gratisprogrammet Acrobat Reader fast med en massa extra funktioner. 

Man får bland annat möjlighet att redigera PDF filer och skapa ifyllbara formulär, men det som är 

intressant för uppdraget är OCR-konverteringen.3 

Programmet utförde snabbt konverteringar på testfilerna där sneda sidor rättades till och såg vid 

första anblick ut att inte ändrat utseende på dokumentet. Vid närmare kontroll jämfört med 

originalet upptäcktes det att texten var ”kantstött” i vissa sektioner (Figur 1). 
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Figur 1 

Detta rättades dock till efter att programmet fick tänka lite. Det skall dock nämnas att texten 

fortfarande representerade rätt bokstäver, så inget direkt fel i konverteringen. Eftersökningar i 

dokumentet fungerade relativt bra och bara vid ett tillfälle misslyckades eftersökningen (AI 10-103).  

Jämförelse mellan original och OCR visar att texten ser lika ut (Figur 2). 

Original 

 

OCR 

 
 

Figur 2 

Men orsaken till att programmet inte hittade texten var att istället för att presentera texten som 

eftersökts var det registrerat som: ”AI 1 0-103”, det var alltså ett mellanrum utan att det syntes i 

texten. Detta kan upptäckas om man kopierar texten och sedan klistrar in i ett annat dokument. 

PdfCompressor 

Programmet fokuserar som namnet avslöjar främst på komprimering av pdf filerna, men erbjuder 

även OCR-konvertering. En ytterligare funktion som var intressant var automatisk övervakning av 

specifika mappar där programmet automatiskt ska genomföra OCR-konvertering samt komprimering 

av alla filer som hamnar i den övervakade mappen utan manuell påverkan.4 

Programmet visade sig vara relativt komplicerat med väldigt många alternativ och inställningar som 

var svåra att förstå. Endast automatisk komprimering lyckades i testerna där OCR-konverteringen fick 

göras manuellt på grund av bristfällig kunskap av programmet. 

OCR-konverteringen gav dock inga bra resultat där många sidor tydligt ändrade utseende och 

tabeller och linjer försvann eller blev otydliga. På en av sidorna blev en av signaturerna utsuddad på 

grund av att den skrivits för otydligt vilket är oacceptabelt. 

FineReader 

Programmet är ämnat för OCR-konvertering och komprimering av filer. FineReader är etta på 

marknaden när det gäller antal OCR kompatibla språk (189 stycken), de påstår sig även kunna uppnå 

99.8% tillförlitlighet i konverteringen. Menyerna var relativt lättnavigerade och OCR-konverteringen 

genomfördes på ganska kort tid.5 

Den höga tillförlitligheten uppnås dock inte automatiskt. När OCR-konverteringen är genomförd får 

man upp en lista på ”osäkra” tecken och ord som måste verifieras. I ett av OCR testerna som gjordes 

på ett 37 sidigt dokument gav det över 1000 anmärkningar som behövde verifieras. Detta blir mycket 

tidskrävande men leder dock till att programmet lär sig tolka fler och fler dokument vilket därmed 

leder till en hög tillförlitlighet. 
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Man kan avstå från att verifiera och därmed låta alla anmärkningar vara kvar. Detta kan man göra 

eftersom man kan välja att dokumentet ska behålla sitt exakta utseende. Detta görs genom att OCR 

texten sparas som en genomskinlig bakgrund på varje sida och PDF bilden läggs bara ovanpå texten.  
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Kapitel 3  RESULTAT 

3.1 Programvara 
Testerna visade att 100 % tillförlitlighet ej gick att uppnå, man måste således räkna med att vissa 

sökningar inte kan utföras. Vad man kan göra för att minska risken för detta är att se till att 

dokumenten som skannas in håller en hög kvalitet och läsbarhet. Detta ska dock redan vara uppfyllt 

för arkivet som består av kopior av originaldokument. Så steget från att skanna istället för att kopiera 

är inte långt. 

Men vad kan dessa feltolkningar innebära? 

Förutsatt att inställningar görs för att bibehålla exakt utseende i dokumenten minskar inte 

dokumentets integritet, det skulle således bara innebära att en eftersökning kan misslyckas. Jämför 

man med pappersarkiv blir det samma procedur när man söker efter en specifik text genom att 

bläddra bland sidorna, men skillnaden blir tiden att gå fram och tillbaka till arkivet samt bläddra 

bland mapparna som försvinner genom det digitala alternativet.  

Eftersökning av en specifik arbetsorder i ett digitalt arkiv handlar bara om att döpa filen till rätt 

namn, är detta utfört är återsökningstiden minimal. 

Utvärdering 

De tre programmen varierade i kvalitet och visade tydligt vilka styrkor och svagheter varje program 

hade. Testerna gav även en djupare inblick av olika digitala alternativ som medföljde programvaran.  

Adobe Acrobat X Pro 

Plus: Programmet är lätt att använda och gör snabbt OCR-konverteringar, det är även lätt att slå ihop 

fler filer till en vilket är användbart om man skannat in enkelsidor för sig och dubbelsidor för sig. 

Programmet känner även av läsbar riktning på sneda sidor och rättar till detta. Dokumentet 

bibehåller sin utformning och ändrar inte utseende. 

Minus: OCR-konverteringen resulterade inte i 100 % rätt vilket gjorde att en eftersökning 

misslyckades. Den konverterade filen var även större än originalet, detta borde dock gå att åtgärda 

med inställningar för komprimering. Bokstäver som å,ä och ö representerades som a,a och o istället, 

men även detta bör gå att åtgärdas med rätt inställningar. 

PdfCompressor 

Plus: Filkomprimeringen som gör att filerna tar lite plats var lätt att ställa in. Den automatiska 

övervakningsfunktionen tar bort ett steg av manuell påverkan och med lite djupare förståelse av 

programvaran kan nog även OCR-konverteringen kunna genomföras automatiskt. 

Minus: Svårmanövrerade menyer med många inställningar. OCR-konverteringen ledde till att 

dokumentet ändrade utseende vilket inte är acceptabelt. 
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FineReader 

Plus: Lätt att ställa in specifika ytor som ska OCR analyseras. De inskannade dokumenten kommer att 

behålla sitt exakta utseende även efter OCR är genomförd. Möjlighet att verifiera osäkra tecken och 

ord. 

Minus: Mycket tidskrävande om man väljer att verifiera varje anmärkning. Testversionen var relativt 

begränsad vilket gjort att många funktioner inte testats. 

Rekommenderad programvara 

Det program som presterade bäst i testerna var Adobe Acrobat X Pro. Det var mycket lätthanterligt, 

OCR-konverteringarna fungerade bra där dokumenten fick bibehålla sin originalutformning. Men 

även fast det presterade bäst resulterade det fortfarande i ett antal feltolkningar av texten. 

Accepterar man bristerna som medföljer och strukturerar upp tydliga rutiner för att minimera dessa 

är det ett bra program att använda för OCR-konvertering. 

 

3.2 Processutformning 
För att anpassa nuvarande arkiveringsprocess till ett digitalt alternativ behöver inga större 

förändringar göras. Dokumentflödet behöver inte ändras, skanningen kan göras när release är 

genomförd och om dokumenten säkras i arkivet efter release kommer det att underlätta hantering 

samt göra det lättillgängligt när man behöver uppvisa dokumentation för kund eller myndighet. 

Skanningsfasen 

Skanningen av dokument kan utföras efter att release är genomförd. För att säkra att all 

dokumentation sparas bör även ämnade dokument kontrolleras så att inga sidor är hophäftade eller 

dylikt innan skanning påbörjas, om detta är fallet bör häftklammar tas ur innan. Dubbelsidor bör 

sorteras ut och skannas in efter enkelsidiga dokument skannats in, dessa två separata filer läggs lätt 

ihop till en gemensam fil med PDF programvara. Utöver detta bör sidantal jämföras med antal 

inskannade sidor för att säkerställa att samtlig dokumentation kommit med. 

Med befintlig skanner kan man skanna och skicka filen till en mapp på servern som heter ”Scan_doc” 

som går att hittas genom snabbval på skrivarens meny. Det behöver bara göras en liten justering 

genom att lägga till ett nytt snabbval ex: ”Scan_arkiv”, filerna kan därefter döpas till relevanta 

filnamn och sorteras in enligt hierarkisk uppbyggnad. 

Databasuppbyggnad och eftersökning 

För att underlätta eftersökning bör en logisk struktur skapas för databasen där det ska vara lätt att 

förstå och hitta det man söker efter. Nedan kommer ett förslag på uppbyggnad med några exempel 

på eftersökningar efter olika typer av information. Eftersökningar likt denna är möjlig med Windows 

standardfunktioner och Adobe Reader, men som sagt om man vill kunna göra eftersökningar i 

dokumenten måste de vara läsbara från början eller OCR-konverterade. 
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3.3 Arkivförslag 
Workordrar kan delas in per månad/år i respektive mapp 

för att få en klar överblick (Figur 3).  Ytterligare uppdelning 

kan göras om man vill separera WO för varje 

helikopterindivid och även likande system kan göras för 

separata komponenter. Är man osäker på var en specifik 

arbetsorder ligger är det lätt att göra en sökning i 

mappsystemet. Med denna enkla uppbyggnad går det lätt 

att hitta den arbetsorder man letar efter, genom att 

använda sig av funktioner som redan finns tillgängliga kan 

man spara på kostnader. 

Återsökning 

Återsökning i mapparna kan göras med Windows egna 

funktioner där eftersökningen i den röda markeringen 

resulterar i en träff i den gula markeringen där man även 

får se vart filen ligger. (Figur 4) Detta är dock bara för ett 

specifikt filnamn. Denna typ av eftersökning lämpar sig om 

man vill hitta en specifik WO, det går inte att använda 

denna sökfunktion till att hitta vad dokumentet innehåller.  

 

Figur 4 

  

”WOTEST123” skrivs 

in i sökrutan 

Resultatet av sökningen visar att ”WOTEST123” ligger i  

G:\PC mapp\Arkivförslag\2011\December\ 

Figur 3 
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Specifik textsökning 

Om man vill göra en specifik textsökning över flera dokument samtidigt krävs det att dokumenten är 

OCR-konverterade eller alternativt läsbara från början för att man ska kunna hitta något. 

Genom att använda Adobe Reader, som är ett gratisprogram kan man göra specifika textsökningar 

över flera dokument, detta lämpar sig om man är osäker på vart viss information ligger. 

Som exempel visas här hur man kan gå tillväga för att hitta en specifik text över flera dokument 

genom att följa två steg. 

Steg 1. 

Genom Adobe Reader söks WO numret ”12550008” i samtliga mappar i Arkivförslaget. (Figur 5) 

 

Figur 5 

  

Man väljer enkelt var man ska söka efter den specifika texten och får därefter fram ett resultat om 

programmet fått några träffar. Beroende på hur man strukturerar databasen kan det variera hur 

många dokument som finns vid varje sektion, i detta exemplet är uppdelningen gjord månadsvis för 

varje år. 

  

”12550008” skrivs in i sökrutan 
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Steg 2. 

Programmet redovisar att det hittat texten ”12550008” vid 20 tillfällen i ett unikt dokument som 

ligger i ”G:\PC mapp\Arkivförslag\2012\Maj\WO OCR.pdf”. (Figur 6) 

För att öppna dokumentet behöver man bara trycka på de redovisade länkarna varpå man dirigeras 

till den sida där texten återfinns i dokumentet. Samma metod går även att använda för att hitta 

partlistor eller inspektionslistor. 

 

Figur 6 

 

  

Sökningen ”12550008” ger 20 träffar i ett dokument som 

är en OCR konverterad WO, denna sökning görs över 

hela arkivförslaget. 
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Kapitel 4  DISKUSSION 

Innan arbetet påbörjades var tanken att implementera ett digitalt arkiveringssystem samt att utbilda 

personalen. I ett tidigt skede ändrades detta till att istället ta fram underlag för att kunna ta ett 

beslut om att övergå till digital arkivering. Orsaken till detta var att det skulle krävas stora 

investeringar i form av programvara och hårdvara för ett fungerande system. De förslag som visas är 

utformat efter de förutsättningar som finns i företaget just nu. Eftersom dokumentationen som ska 

arkiveras cirkulerar i företaget i pappersform är det därmed ett måste att skanna dokumenten. OCR-

konvertering av inskannade dokument kommer inte kunna nå upp till 100 % tillförlitlighet men det 

erbjuder vissa funktioner som inte går att få med vanlig pappersarkivering. Fler och fler företag tar 

steg mot att hantera all dokumentation digitalt för att underlätta arbetet. Är all dokumentation 

digital från början behöver man inte använda sig av skanning och OCR-konvertering vilket i sig ökar 

tillförlitligheten. Testerna som utförts med skanning och OCR-konvertering har vart småskalig vilket 

resulterat i att testerna visat snabba resultat. I takt med att databasen fylls på kommer hastigheten 

att minska, men det borde dock fortfarande gå snabbare än att behöva leta efter dokumentation i 

det fysiska arkivet. 

Eftersom sökfunktionen skulle vara en central del i systemet las det mycket tid på att leta efter 

lösningar hur det skulle kunna genomföras. Intervjun som gjordes med Per Sjökvist från polisflyget 

gjorde att många funderingar kring sökfunktionen kunde strykas, vissa av kraven från de anställda på 

Patria kunde lösas med relativt enkla medel.  

Rapporten som redovisas till Patria går igenom vilka grundförutsättningar som behövs för att kunna 

gå över till ett digitalt arkiveringssystem. Det redovisar även vilka fördelar som Patria skulle få av att 

använda sig av det digitala alternativet. De problem som kan uppstå med OCR-konvertering behöver 

inte nödvändigtvis underminera hela systemet, men tydliga rutiner och en manual kommer att 

behövas. 
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Kapitel 5  SLUTSATSER 

Arbetet har lett till en bättre förståelse för underhållsdokumentationen, vad som ligger bakom den 

och vad den används till. Med denna uppgift har det även blivit tydligt var bristerna kan uppstå, och 

varför, när det kommer till dokumenthanteringen. Att få ett perfekt alternativ visade sig vara svårare, 

och mer tidskrävande än väntat vilket kommer att leda till att mer undersökningar kommer behöva 

göras inom ämnet innan ett beslut kan tas. Arbetet i sig utvecklades under projektets gång och har 

skiftats från implementering - till underlag för ett implementeringsförslag. 

Eftersom projektet involverat mycket programvarurelaterat arbete har det varit mycket tidskrävande 

att sätta sig in i förutsättningar för OCR och skanner funktioner. Det har varit mycket lärorikt även 

om det i sig inte är kopplat till utbildningen, men det har även varit av stor vikt att sätta sig in i detta 

för att kunna lösa uppgiften. Förutsättningar som tagits med ifrån flygingenjörsprogrammet är främst 

förståelse för olika benämningar och diverse regelverk, kurserna i Flygplansdrift och underhåll I & II 

har varit mest relevanta. 

Slutligen har projektet även gett möjlighet att komma i kontakt med flera arbetsuppgifter i företaget 

som inte nödvändigtvis hört till examensarbetet, men dock intressant för ingenjörsyrket, samt ett 

besök på transportstyrelsen där information om godkännande av underhållsprogram och CAME 

delgavs.  
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Kapitel 6  REKOMMENDATIONER 

Tillgängligheten kommer öka utan att säkerheten minskar. Efter det att dokumenten arkiverats 

digitalt kan alla med behörighet läsa dokumenten utan att det hindrar någon annan från att få 

tillgång till dokumenten. Om dokumenten sparas digitalt direkt efter att release är utförd där kontroll 

av dokumenten genomförs för att säkerställa att allt är ifyllt minskar därmed risken för att papper 

försvinner under slutfasen av fakturering/handläggning. Detta leder till ökad tillförlitlighet. Att 

handläggare/säljare får dokumenten i digital form efter release underlättar även hanteringen för 

deras del. Med ett välfungerande digitalt arkiv kommer det att gå fortare att få tillgång till 

dokumentation samt underlätta granskning av dokumenten med hjälp av fritextsökning. Man tar 

även bort förslitningsfaktorn som finns för pappersdokument. 

Eftersom rapporten till Patria bara redovisar grundförutsättningar för ett digitalt arkiv, samt ett 

enkelt lösningsförslag, kan ett lite mer omfattande exempel behöva konstrueras för evaluering. Man 

kan välja att OCR-konvertera ett antal WO och strukturera upp en mindre databas för att undersöka 

tidsåtgång för konvertering av WO samt återsökning i databasen. Detta kan göras utan att göra några 

större investeringar 
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Kapitel 7  TACK 

Jag vill tacka de anställda på Patria Helikopter som har vart mycket hjälpsamma och tillmötesgående 

under min tid på företaget. Markku Eriksson som gett mig möjligheten att göra detta arbete samt 

fungerat som min handledare på företaget. Wu Wing har vart till stor hjälp inom många delar av mitt 

arbete och har visat en stor förståelse för såväl dokumentationsprocessen samt IT relaterade frågor. 

Jag vill också tacka Per Sjökvist från polisflyget som tog sig tid att demonstrera och visa ett 

fungerande exempel på digital arkivering och slutligen vill jag även tacka Tommy Nygren som varit 

min handledare på Mälardalens Högskola. 
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B. BILAGA 

Critical process, Documentation of 
performed work 

Start 
Kontakt med kund angående arbete som ska utföras, därefter upprättas kontrakt med hjälp av 
checklista (AI 01-002) där omfattning och typ av arbete definieras. Efter att kontraktet accepterats 
kan arbetet påbörjas. 

Establish WO 
WO startas och utformas utifrån kundkontraktet samt planeras in när det ska genomföras. Om 
avvikelser upptäcks under inspektion kontaktas kund för att godkänna ytterligare arbetskostnader. 
Underlag för SB och AD tas fram samt att release typ definieras.  Slutligen skapas OP-listor enligt (AI 
00-018). 

Critical process, publications 
Krav från RML/BCL/JAR och FAR-145 undersöks. Kontakt med TC-holder/leverantör/underleverantör 
för att beställa publikation. Publikationen ska därefter registreras i bibliotekets Z-basesystem och 
”Control Card” utfärdas. Publikationen distribueras till mottagare inom affärsområde. Mottagaren 
skickar därefter tillbaka ”Control Card”. 

Critical process, Preparation of work instructions 
När en kund har tagit fram arbetsinstruktioner måste alltid revisionen verifieras. Om 
arbetsinstruktionerna har en ny utformning än tidigare, alternativt om det är en ny kund som gör sin 
första order, evalueras arbetsinstruktionerna av engineering så att de följer kraven i MOE 2.8.5 
(Definition of RII) samt MOE 2.23 (Control of critical tasks). 
När PHAB förbereder arbetsinstruktioner skickas samtliga arbetsorder till engineering tillsammans 
med annan nödvändig information för att ta fram OP- listor, work cards, inspektions listor, bulletin 
listor m.m.  
OP-listorna utformas efter fastställda rutiner enligt (AI 00-018). Samtliga OP-listor, inspektions listor, 
underhålls data m.m. som ska användas under arbetet märks med WO nummer som binder 
samman dokumenten och är bara giltiga under detta specifika WO nummer. 

Perform requested maintenance 
Critical process, welding, repair and NDI 
Arbetsinstruktionerna som tagits fram vidarebefordras till produktion där OP-listor signeras av 
personal som utför varje task samt att auktoriserad personal slutsignerar och stämplar. Om tasks 
anses onödiga eller behöver ändras stryks texten över med ett streck, detta för att det fortfarande 
ska gå att läsa vad som stod innan, därefter skrivs en ny text. Denna typ av ändring måste signeras 
och stämplas i OP-listor och annan teknisk dokumentation. 
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Critical process, Release of complete aircraft or aircraft component 
Luftvärdighetsintygprocessen är uppdelad i tre delprocesser och godkänns av certifierad personal. 
Samtliga uppskjutna underhållsaktiviteter måste även accepteras av kund och annoteras på PHAB 
1600 CRS formulär. 

1. Kontroll av skriftlig beställning från kund 

Clear Work Order-checklista fylls i (AI 00-006). 

2. Kontroll av dokumentation för utfört arbete 

Signaturer och stämplar verifieras samt att WP undersöks så att rutinerna följts enligt MOE. 

3. Utför ”release” på avsett underlag 

Releasehandlingen kontrolleras så att den innehåller minimikraven och specifik referens till 
använt underlag och status.  
Releasedokument väljs: 

 EASA Form One 

 FAA 8130-3 

 Dual release 

 a) RML FLYGI Form One 
b) TRAB/ÅR 

Releasehandlingen signeras därefter och kopior av handlingar bifogas med 
luftfartyg/komponent efter kundens önskemål. De ekonomiska och administrativa dokumenten 
lämnas därefter över till fakturering. 

RPS (RiksPolis styrelsen) 
För RPS piloter som utför installationer och demonteringar av speciell operations utrustning enligt 
”RPS pilot technical training list” måste dokumentering i flightlog med en referens till applicerbar 
manual och data för installerad/demonterad utrustning utföras. 

File WO-binder under aircraft type 
Dokumentationen lämnas in till biblioteket för arkivering. 

End 

 

 

 


