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Sammanfattning 

Navtech är en internationell leverantör av flygoperationella produkter. Det här examensarbetet 

utfördes på en av deras produktionsavdelning som kallas Aircraft Performance, i Stockholm. Arbetet 

består av framtagning av en manual till en mjukvaruprodukt. Produkten är ett program som beräknar 

och presenterar flygprestandainformation för start och landning.  

Programmet tillhandahålls med två användarmanualer, Userguide och Prepages. Dessa manualer 

beskriver hur programmet fungerar och hur det presenteradeflygprestandainformation skall 

användas. Företaget har funnit ett behov av att förbättra innehållet av dessa två manualerna och vill 

ha hjälp med att skapa en ny, enhetlig och lättanvänd manual.För det har upptäckts att manualerna 

som tillhandahålls till kunderna inte alltid innehåller all grundläggande information om programmet 

och lett till att kunderna behöver kontakta Aircraft Performancekundsupport för hjälp och 

vägledning.  

Förutom att den nya manualen skulle vara enhetlig ville företaget att innehållet skulle vara generellt 

och fungera som en grundmall. Detta för att den sedan kunna anpassas efter varje nytt specifikt 

program. Den nya framtagna manualen har fått namnet Aircraft Performance Manual. 

För att informationen skall vara konsekvent i hela Aircraft Performance Manual för ett specifikt 

program har riktlinjer, kallad Developer guidelines, tagits fram under examensarbetet. De beskriver 

steg för steg vilken information som behöver anpassas för programmet. 

Denna rapport är en studie av programmets funktionaliteter och manualernas innebörd (Userguide 

och Prepages) samt Navtechsinterna dokumenter som också är relaterad till programmet. Rapporten 

presenterar resultatet av det första upplägget av Aircraft Performance Manual, som är godkänd av 

Geneth Daley, Product Manager på Aircraft Performance avdelningen. 

I och med attAircraft Performance Manual har blivit ett mycket stort dokument har vissa delar i 

denna lämnats med förslag till vidare utveckling och bearbetning. Detta är presenterat i slutet av 

rapporten. 



Abstract 

Navtech is an international supplier of flight operational products. This thesis is performed in one of 

their production department called Aircraft Performance, in Stockholm. The work consists of 

development of a manual to a software product. The software calculates and presents aircraft 

performance information for takeoff and landing. 

The software is provided with two user manuals called Userguide and Prepages. These manuals 

supply information of how the software works and how to apply the flight performance information. 

The company has found needs of improving the contents in these manuals and needs help to 

develop a new and uniform manual that is easy-to-use. It has been discovered that the manuals 

which have been provided to customersdoes not always consist ofall fundamental information about 

the software. The consequence of this has led customers to contact Aircraft Performance customer 

service for help and guidance. 

In addition to have a uniform manual, the company wants it to be generic and be used as a basic 

template. The reason is to be able to customize it for every new specific software. The newly 

developed manual is called Aircraft Performance Manual. 

To be able to maintain consistent information in the Aircraft Performance Manual for specific 

software a guideline, called Developer guidelines, has been created during the thesis work. It 

describes step by step which information needs to be customized for the software. 

This report consist study of the software functionality, the purpose of the manuals (Userguide and 

Prepages) and Navtechs internal documentations which also contains information related to the 

software. The report presents the first edition of the Aircraft Performance Manual, which is approved 

by Geneth Daley, the Product Manager of Aircraft Performance department.   

Because Aircraft Performance Manual has become a huge document, some partshave been left out 

with suggestions for further development och processing. They are presented in the end of this 

report. 

 



Förord 

Vi som har skrivit det här examensarbetet arbetar som Performance Software Engineer på företaget 

Navtech i Stockholm. Examensarbetet utfördes vid kontorets Aircraft Performance avdelning som 

producerar flygprestandaprogram för start och landning till olika flygbolag.  

Det är till denna produktvi har valt att utveckla en teknisk användarmanual till som en del av vårt 

examensarbete. Detta på grund av att de tidigare manualerna saknar en standard och har inte 

uppdaterats på länge samt att företaget efterfrågar en effektivare metod att framställa 

kundanpassade manualer till ett nytt program. 

Vi båda är erfarna inom det område som manualen täcker in och jobbar med det dagligen. Detta har 

varit till stor hjälp under de förundersökningar och förstudier som har utförts då vi kände till 

produkten och många av de problemområden som existerade. 

Examensarbetet har varit lärorikt eftersom vi har kunnat fördjupa oss mer grundligt i produktens 

funktionalitet och hur prestandainformation tillämpas flygoperationellt. Geneth Daley som arbetar 

som Product Manager på Navtechs Aircraft Performance avdelning har varit vår handledare i detta 

examensarbete. Hon har varit ett bra stöd för oss eftersom hon har mer än tio års erfarenhet inom 

branschen. Det har varit vissa tillfällen då vi under diskussion med henne kunnat ta viktiga beslut och 

ibland därigenom väglett oss genom arbetet. Vi tackar henne för de stöd och engagemang hon har 

bidragit oss.  

 

Stockholm, februari 2012 

Marcus Andersson och Christine Nhan 



Nomenklatur 

ACARS Är en ToDc/LDc programlösning som är avsedd för att användas i 

ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System). 

ADR Service Portal En internetbaserad kundportal som är åtkomligt via Navtechs hemsida. 

I denna portal kan kunden själv ladda ner den senaste 

flygplatsdatabasen samt lägga till nya flygplatser. 

AFM Aircraft Flight Manual. 

Besättningsplanering Ett programsom Navtech producera och som används av flygbolagför 

att planera och schemalägga besättningarnas flygtider. Produkten 

kallas för Crew planning. 

Dataset Dataset är en modul som innehåller flygplansspecifik data som 

flygplanstillverkaren tillhandahåller för varje specifik flygplanstyp. 

EASA European Aviation Safety Agency. 

EFB Se Electronic Flight Bag. 

Electronic Flight Bag Är ett datorbaserat system som är endast specificerad för hantering av 

elektronisk flyginformation som piloten behöver till flygningar t.ex. 

flygkartor, vikt och balans och prestanda beräkningar. 

EFP Se Engine fail procedure. 

Engine fail procedure En procedursompresenteras i ToDc/LDc programmet hur piloten skall 

agera vid händelse av ett motorhaveri vid start av en flygning. 

FAA Federal AviationAdministration. 

Flygplanskartor Det finns olika typer av flygkartor som produceras av Navtech t.ex. in- 

och utflygningskartor (SID och STAR) och ruttkartor (Enroute). 

Flygprestandainformation Är information om hur mycket flygplanet få maximalt lyfta eller landa 

med under ett viss specifikt förhållande från och till flygplatsen. Det 

består även av procedurer som instruerar hur piloten skall agera vid 

motorbortfall eller vid en avbruten landning.  

Färdplanering Ett program produceras av Navtech och som används av flygbolag för 

att bestämma vilka rutter de skall flyga från A till B. Med hjälp av 

programmet kan flygbolaget få en estimerad konsumtion av flygbränsle 

och kunna välja de rutter som är mest ekonomisk att flyga. 

GMC Gross Mass Chart är en PDF-formaterad utskrift som kan bestå av 

prestandainformation för både start och landning. 



Go Around Procedure En procedur sompresenteras i programmet hur piloten skall agera vid 

händelse av en avbruten landning. 

IATA International Air Transport Association. 

LDc Landing Data Calculation är ett program som gör prestandaberäkningar 

för landning. 

SCAP Standard Computerized Aircraft Performance.  

Single Case En-punktsberäkning för ett specifikt fall som beräknar 

prestandainformation för start och landning. 

ToDc Take off Data calculation är ett program som gör prestandaberäkningar 

för start baserad på ett motorbortfall. 

ToDc/LDc Office Är en ToDc/LDc programlösning som är avsedd för att användas i 

datorer på kontoret. 

WiFly Är en ToDc/LDc programlösning som är avsedd för att användas i 

mobiltelefon. 
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1. Bakgrund 

1.1. Om uppdragsgivaren Navtech 
Navtech är en av de världsledande leverantörerna av flygoperationella produkter för den 

kommersiella flygmarknaden. Företaget har över 350 kunder varav största delen är flygoperatörer 

inom Europa. De erbjuder ett brett utbud av kundanpassade produkter såsom 

flygprestandaberäkningar, flygkartor, besättningsplanering, färdplanering och navigations data. 

Företagets produkter används dessutom av andra användare som flygorganisationer och -skolor vid 

simulatorträning och utbildning av piloter. Navtech harsitt huvudkontor iWaterloo och andra 

kontorer i StockholmochLondon.  

1.1.1. Navtech, Stockholm 

Navtech i Stockholm har sin grund från tre olika bolag Scandinavian Airlines Systems (SAS), British 

Airways (BA) samt Navtech Inc. År 2004 bröt sig SAS Flight Support sig ut från SAS och skapade ett 

eget företag, detta i och med att företaget fick fler kunder än bara SAS. I och med detta köptes även 

en del av British Airways upp och man bildade företaget European Aeronautical Group. Två år senare, 

köptes företaget upp av den kanadensiska företaget Navtech Inc och bildade företaget Navtech och 

har sen dess haft den produktportfölj som den har idag. I dagsläget tillhandahåller Stockholm 

kontoret produkter så som flygprestandainformation, in- och utflygningskartor, enroute flygkartor 

samt färdplanering.  

1.1.2. Aircraft Performance 

Navtechs Aircraft Performance är en av produktionsavdelningar som är belägen i Navtech Stockholm 

kontoret och det är här examensarbetet utfördes vid. Avdelningen är ansvarig för produktionen av 

program och flygplatsdatabaser som används för beräkning av flygprestanda för start och landning.  

Avdelningen är uppdelad i två grupper, Software och Airport Analysis och består mestadels av 

utbildade flygingenjörer eller piloter. Personalen i Software gruppen har som titel, Performance 

Software Engineer, men kommer i fortsättningen att kallas för utvecklaren i denna rapporten. Deras 

arbete är att utveckla och producera ett programoch ge teknisk support till kunden och se till att de 

uträknade flygprestandainformation stämmer överens med flygplanstillverkarens AFM eller egna 

utgivna beräkningsprogram. Personalen i Airport Analysis gruppen har som titel, Performance 

Engineer. De ansvarar för att ta fram procedurer vid motorbortfall och uppdatering av flygplatsdata. 

Båda dessa informationer tillämpas i flygprestandaberäkningen och förses i form av en databas som 

programmet läser av. 



1.2. Om produkterna 
Avdelningens två huvudsakliga produkter,som 

manualen och examensarbetet kommer handla 

om, heter ToDc (Takeoff Data Calculation) samt 

LDc (Landing Data Calculation). Dessa program 

används i huvudsak av flygbolag för att beräkna 

flygprestanda för start och landning. De består av 

ett användargränssnitt där användaren anger 

under vilka förhållanden flygplanet kommer att 

starta och landa i och som programmet sedan tar 

hänsyn till vid uträkning av flygprestandan. Detta 

presenteras sedan i en kundanpassat 

utskriftformat som används av piloten.  

De parametrar som måste tas hänsyn till i 

beräkningar av flygprestandan består utav olika 

faktorer som bland annat start- och landningsbanans egenskaper (t.ex. längd, lutning), hinder (t.ex. 

berg, torn), meteorologiska faktorer (t.ex. vind, temperatur), flygplanstyp och motor samt 

flygplanssystemets konfiguration (t.ex. klaffutslag). 

Programmet använder sig av flygplatsinformation ur en databas som består av ett begränsat antal så 

kallade Engine fail procedure and Go around procedure. Dessa flygplatser som kunden abonnerar. 

Databasen innehåller information om flygplatsens alla start- och landningsbanor, banlängd och 

lutning, hinder som befinner sig i utflygningsriktningen av banan samt procedurer för motorbortfall 

procedurer beskriver hur piloten skall agera vid händelse av ett motorhaveri vid start av en flygning, 

Engine fail procedure, eller vid en avbruten landning, Go around procedure. Alla 

prestandaberäkningar är baserade på att en av motorerna slutar fungera under en start eller 

landning vid det mest kritiska tillfället. Detta för att säkerställa att flygplanet skall kunna stanna eller 

lyfta innan banan tar slut. 

När alla parametrar är angivna i programmet av användaren skickas de till en beräkningsmodul i 

programmet som tillhandahålls av flygplanstillverkaren. Beräkningsmodulen består utav två delar, 

SCAP (Standard Computerized Aircraft Performance) samt ett dataset. Datasetet innehåller all 

flygplansspecifik data medan SCAP:en är en generell beräkningsmodul som ofta kan användas till 

flera av flygplanstillverkarens flygplanstyper. De är till stor del en digitaliserad version av flygplanets 

AFM.  

I beräkningsmodulen utförs en flygprestandaberäkning av ett specifikt fall som användaren har 

angivit i användargränssnittet.Den uträknade flygprestandainformationen innehåller bland annat 

flygplanetsmaximala start- eller landningsvikt samt vilka hastigheter flygplanet måste hålla för att 

flygplanet skall klara av att genomföra en start eller landning. När beräkningsmodulen har beräknat 

flygprestandan för det specifika fallet, läser programmet av resultatet och presenterar det i ett 

utskriftformat som användaren har valt. 

ToDc och LDc säljs i flera olika lösningar beroende på kundens behov, vanligaste lösningen är Office 

versionen, ett program tänkt att användas av Operations- eller Dispatchavdelningen på flygbolaget. 

Med hjälp av programmet kan flygprestandainformationen presenteras i form av en tabell som 

Figur 1: ToDc's användargränssnitt 



består av flertal fall. Detta utskriftformat har många namn inom företaget och i brist på bestämd 

standard inom företaget samt hos kunder, kommer dessa i fortsättningen att kallas för GMC (Gross 

Mass Charts) i denna uppsats. 

Ett GMC består av ett antal tabeller med maxviktsberäkningar och tillhörande 

korrektioner.Korrektionerna kan användas om de aktuella förhållandena skiljer sig mot de 

förhållanden som användes vid beräkningen. GMC sparas antingen som PDF filer och/eller skrivs ut 

för att placeras i pärmar som tas med under flygningen. För mer information om GMC och 

korrektioner och hur de fungerar se Bilaga A (Gross Mass Chart output, kapitel 15). 

För att få ett mer optimerat resultat finns det många kunder som använder sig av 

enpunktsberäkningar, så kallade Single Case beräkningar. Single Case genererar bara ett beräknat fall 

för en specifik start- eller landningsbana, metrologiskt förhållande och flygplans konfiguration. Dessa 

beräkningar ger en exakt uträkning för de aktuella förhållandena se Bilaga A (Single case output, 

kapitel 14). Däremot krävs det att en ny beräkning genomförs om förhållandena skulle förändras. På 

grund av detta används Single case beräkningarna oftast ombord på planet men då med ett annat 

användargränssnitt som är anpassat för just denna typ av beräkningar.En populär produkt är Pilot 

lösningen som används på en laptop eller i en så kallad EFB (Electronic Flight Bag). EFB är ett 

datorbaserat system men är endast specificerad för hantering av elektronisk information som piloten 

behöver till flygningar t.ex. flygkartor, vikt och balans och prestanda beräkningar osv. Andra varianter 

kan vara att beräkningar kan göras via en mobiltelefon eller handdatorlösningar, kallad WiFly, eller 

att använda sig av flygplanets inbyggda datalänksystem kallat ACARS. 

 

Figur 2: Olika ToDc/LDc programlösningar 

1.3. Bakgrunden till examensarbetet 

1.3.1. Programmets manualer – Userguide och Prepages 

För att kunden skall få förståelse för de funktioner, tillämpningar och information som presenteras i 

ToDc/LDc förses varje program med två tekniska manualer, Userguide och Prepages.   

Userguide, är en teknisk användarmanual för programmet. Den beskriver hur programmet ser ut, 

vilka funktioner som finns i programmet och hur dessa används. Den förklarar dessutom hur en 

beräkning utförs och vilka alternativa utskriftformat som finns att välja emellan. Allt är beskrivet dels 

ToDc/LDc 

Office Pilot WiFly ACARS 



i bilder som är tagna från det aktuella programmet samt text som anpassas efter hur programmet ser 

ut och dess innehåll.Den förklarar även hur Navtech tillhandahåller nya uppdateringar till 

programmet samt flygplatsdatabas och hur regelbundet uppdateringarna av flygplatsdatabasen 

tillhandahålls för att uppfylla myndighetskraven. Här finns även kontaktuppgifter till Aircraft 

Performance avdelningen utifall kunden har problem eller frågor om programmet. 

 

Figur 3: Userguide beskriver hur ToDc/LDc skall användas. 

Prepages används som namnet antyder som försättssidor till de utskrivna tabellerna, GMC, som 

skapas av programmet. Dessa hänvisar och förklarar för användaren hur den beräknade 

flygprestandainformationen och Engine out procedure och Go around procedure är presenterad, 

vilka parametrar resultatet är baserat på och hur de skall tolkas och tillämpas. Manualen kan 

anpassas efter kundens önskemål och kan därför innehålla kundspecifik information och policy.   

 

Figur 4: Prepages beskriver hur prestandainformationen som produceras av ToDc/LDc skalltolkas. 

Manualerna är skrivna av utvecklaren som har utvecklat det specifika programmet. Dokumenten är 

anpassade efter programmets funktioner, flygplanstekniska specifikationer och kundens 

företagspolicy. Språket är avsedd för läsare med flygteknisk bakgrund och innehåller därför 

flygtekniska termer och förkortningar. Vissa av dessa ord och förkortningar är förklarade under en 

ordlista i manualen som stöd för läsaren.  

1.3.2. Problem 

När manualerna, Userguide och Prepages, skapas för ett nytt program utgår utvecklaren från 

manualer som redan finns i en existerande ToDc/LDc programmet. Trots att det redan finns, vilket 

upptäcktes under examensarbetet, färdiga grundmallar att utgå ifrån och en tillhörande checklista 

för manualerna. Anledningen till att dessa inte används är på grund av att det är få utvecklare som 

känner till dem samt att de grundar sig på de första versionerna av ToDc/LDc och har inte blivit 

uppdaterade sen dess.  

 

Prepages 

GMC 

 

Userguide 

ToDc/LDc 



Grundmallarna består av en mycket enkel och generell text och kunde tidigare användas då företaget 

samtidigterbjöd en mycket mer personlig kontakt och service till kunderna. Man hade då endast ett 

fåtal kunder och kunde använda grundmallarna och sedan anpassa informationen påkundens 

begäran. I takt med expansionen av företaget och att allt fler program har skapats för nya kunder har 

den vardagliga hanteringen av kundsupport stigit. 

För att effektivisera dokumentationen till ett nyproducerat program använder sig utvecklaren istället 

av manualer från redan existerande program. Informationen i dessa manualer är redan anpassade 

för det specifika programmet vilket medför mindre arbete för utvecklaren att skräddarsy 

dokumentationen. Denna metod medför också att informationen som är uppdaterade i manualen 

kommer med i nästa manual.   

Med tiden har man funnit nackdelar av denna metod.  Vissa manualer blir bättre uppdaterade än 

andra och det finns ingen standard på vad det skall och fårinnehålla. Till exempel innehåller vissa 

manualer kundspecifik information som saknar referenser. Detta har ibland lett till att kunden som 

får den framställda manualen ifrågasätter vart informationen kommer ifrån.  

Utan fastställda krav och anvisningar på hur dokumentationen skall utföras har dokumentationen 

blivit allt svårare och tidskrävande för utvecklarna att skapa, speciellt för nyanställd personal. För att 

lösa problemet vill företagetåterskapa grundmallen genom att slå ihop Userguide och Prepages till en 

ny generell grundmall, vars innehåll skall vara enligt företagets standarder och policy. Till 

grundmallen skall även tillhörande utvecklingsdokument skapas som skall fungera som ett 

hjälpmedel till utvecklaren för hur manualen skall utformas för ett nytt ToDc/LDc.På så sätt skall det 

vara lättare för utvecklaren att framställa en ny manual för ett nytt program.  

Innehållet skall även förbättras så att kunden kan få en bättre insikt i om hur programmet fungerar 

och hur prestandainformationen skall användas. Företaget tror att en bättre och professionell 

dokumentationkommeratt stärkadess varumärke i framtiden. 

1.3.3. Navtechs krav på den nya manualen 

Navtech vill att användaren med flygtekniska förkunskaper skall kunna förstå och använda sig av 

manualen. Manualen skall därför: 

 Vara målgruppsanpassad och lättförståelig i språk och meningsbyggnad. 

 Vara funktionell och användarvänlig med hjälp av en strukturerad innehållsförteckning med 

konkreta rubriker. 

 Innefatta illustrationer och exempel vid behov för att förtydliga instruktionerna. 

 Innefatta referenser var informationen kommer ifrån. 

 Innehålla en uppdaterad ordlista med förklaringar av termer och förkortningar. 

 Vara ett användbart stöd och vägledning för användning av programmet.  

Företaget vill att manualen skall vara baserad på en generell grundmall för att underlätta 

utvecklarens arbete att kunna utforma en manual till nyproducerade programmet. Grundmallen skall 

därför: 

 Innefatta riktlinjerför hur en ny manual skall utformas, uppdateras och underhållas.  

 Vara enkel att redigera. 



 Innehålla så generella illustrationer så möjligt för att inte behöva bytas ut varje gång. 

 Ta upp vanligt förekommande fel och frågor om programmet (för att minska belastningen av 

återkommande frågor till Aircraft Performance kundsupport). 

 Vara strukturerad, dvs. lätt att referera till när kunden kommer med frågor om programmet.  



2. Syfte 
Examensarbetets huvudsakliga syfte var att utforma en informativ, enhetlig och strukturerad teknisk 

manual till ett av Navtechs program som tillhandahåller flygprestandainformation för start och 

landningar. Detta genom att sammanställa programmets redan existerande manualer till en generell 

grundmall med ett användarvänligt och anpassningsbart innehåll. En grundmall för att det skall vara 

lätt att underhålla och utföra ändringar i och generell för att personalen i Software gruppen skall lätt 

kunna anpassa den för ett kundspecifikt program.  

Grundmallen skall dessutom innefatta bestämda riktlinjer för hur en manual skall utformas samt hur 

det skall underhållas och hållas uppdaterad. 

 



3. Avgränsningar 
Detta examensarbete är ganska omfattande då det är en ny och generell manual som skall tas fram 

för ToDc/LDc och som skall användas som engrundmall. Därför har följande avgränsningar tagits fram 

för att fastställa omfattningen av detta arbete och för att kraven som företaget har ställt skall kunna 

uppfyllas i arbetet: 

 Grundmallen kommer att anpassas efter företagets ToDc/LDc Office lösning. Anledningen är 

att det är den vanligaste produkten av de olika lösningarna. 

 Trots att det råder brist på bestämda termer i manualerna har Navtech valt att inte 

standardisera terminologin i grundmallen. Företaget anser att terminologin måste anpassas 

efter flygplanstillverkarens standard för att specificera det system man tilltalar. T.ex. kallas 

luftkonditioneringssystemet för Packs av Airbus och Bleeds av Boeing. För att grundmallen 

skall få en bra struktur att arbeta med bestämdes det att grundmallen skall utgåsifrån 

Boeings standardterminologi. 

 Grundmallens bild- och textinnehåll skall endast vara relaterat till ToDc/LDc Office. Övrig 

kundspecifik information och data som finns i manualerna idag (Userguide och Prepages) 

kommer inte att tas med i grundmallen, eftersom det är individuellt för varje flygbolag. 

Bilderna skall bestå av skärmdumpar från Navtechs standard ToDc/LDc Office och skall ge en 

översiktlig illustration av produkten.  

 Den grafiska formgivningen av grundmallen kommer att skapas av företagets 

marknadsavdelning som skall se till att manualen blir funktionell och attraktiv för 

användaren. Detta kommer att göras då det första utkastet av grundmallen och 

utvecklingsdokumenten är klara. Dock kommer inte rapporten (från att första utkastet är 

klart) att följa upp processen av den grafiska formgivningen, resultatet av den slutgiltiga 

grundmallen och riktlinjer om hur dokumentet skall utformas.  

 Denna studie kommer inte att fördjupas inom den flygplatsdatabas som används av 

programmet eller de Engine failure and Go aroundprocedure som beskrivs i databasen då 

dessa kunskapsområden tillhör Airport Analysis. Informationen kommer att finnas i 

grundmallen i sitt befintliga skick och bearbetas av Airport Analysis efter första utkastet av 

grundmallen.  

 Inga synpunkter från kunder kommer att behandlas under tiden som grundmallen utvecklas. 

Anledningen är att de tilldelade manualerna är väldigt olika hos olika kunder. Därför kommer 

deras synpunkter och önskemål på hur grundmallen kan förbättras att vara överflödiga och 

därmed svåra att bearbeta. Arbetet har istället tagit hänsyn till deras synpunkter från de 

vanliga problemområden som personalen får dagligen via mail och telefonsamtal. 



4. Metoder 
Nedan presenteras de metoder som har använts för att ta fram fakta och information till rapporten. 

Informationen kommer från analyser av befintlig dokumentation, litteraturstudier, gruppmöten, 

intervjuer och arbetserfarenhet på Navtech.  

4.1. Analys 
För att få en övergripande förståelse för hur de nuvarande Userguide och Prepages är 

dokumenterade och tillämpade för ToDc/LDc Office gjordes förstudier och analyser kring tre följande 

källor: 

 De befintliga grundmallarna för Userguide och Prepages och motsvarande checklistor. 

 Manualernasom finns i befintliga program (Userguide och Prepages). 

 Övriga manualer (företagets interna dokumentation). 

Med dessa ovanstående källor skapades sedan en mindmap över hur den nya generella grundmallen 

skall se ut. En mer utförlig förklaring av analysen och mindmapen förklaras i följande kapitel.  

4.1.1. Analys av befintliga grundmallarna och utvecklingsdokument 

Fokusen på analysen var först och främst innehålleti de befintliga grundmallarna för Userguide och 

Prepages. Analysen bestod av följande punkter: 

 Vad är Userguide? Vad består dess innehåll av? 

 Vad är Prepages? Vad består dess innehåll av? 

 Hur är de tillämpade för programmet? 

 Hur ser strukturen och layouten ut? 

 Vad saknas och/eller behöver förklaras bättre? 

De befintliga checklistorna, som är anpassad efter grundmallarna, analyserades också för att skapa 

förståelse för hur det tidigare har tillämpats och hur dessa kan förbättras för framtida bruk. Analysen 

kombinerades med intervjuer med utvecklarna, detta kommer att tas upp mer senare under 

Gruppmöten och intervju med Software gruppen, kapitel 4.2. 

4.1.2. Analys av befintliga manualer 

Analysergenomfördes även på manualer som finns i befintliga program, Userguide och Prepages. Här 

gjordes ett urval av manualer som utvecklarna ansåg vara godtyckligt dokumenterade.Somliga är 

utformade tillsammans med kunden där de har tillfört särskild information och/eller textredigerat 

dokumentet så att denföljer flygbolagets egna standarder. Utifrån denna studie kunde en bättre bild 

ges av vad kunden vill ha och dra nytta av den information som verkade relevant för den nya 

generella grundmallen.   

Det var viktigt att under analysen kunna redogöra vad som var kundspecifik information och/eller 

vad som var specifikt för en viss flygplanstyp. Detta krävde studier, undersökningar och jämförelser 

med andra källor för att kunna säkerställa om informationen var för ett enskilt program eller om den 

var generell. 

 



4.1.3. Övriga manualer 

Viss information, som t.ex. vanliga frågor och problem i programmet, innefattas inte av de nuvarande 

Userguide och Prepages. De är dokumenterade och finns i Navtechs arkiv som hjälpmedel när 

kunden får komplikationer med sitt program. Informationen i dessa analyserades för att säkerställa 

att de fortfarande är relevanta och att de överensstämmer med praktiken för att sedan införa dem i 

den nya generella grundmallen.  

4.1.4. Kartläggning av strukturen 

Utifrån analysen gjordes tolkningar och värderingar av det insamlade materialets innehåll. För att få 

en visuell struktur delades detta upp i olika kategorier. Därefter skapades en mindmap där 

kategorierna kunde relateras och organiseras under respektive huvudkategorier. På så sätt blev det 

lätt att kunna åskådliggöra hela strukturen av befintlig dokumentation och lägga till eventuella luckor 

som saknades. 

 

Figur 5: Uppdelning hur de olika kategorierna sorterades. 

Kategorierna bestod av olika moment som beskriver programmet, t.ex. hur det installeras, användas, 

uppdateras och hur informationen som presenterasdär skall tolkas. När strukturen var klar 

sorterades huvudkategorierna efter brukningsförfarandet av programmet. 

4.2. Gruppmöten och intervju med Software gruppen 
När analysen och kartläggning av strukturen hade genomförts anordnades ett gruppmöte med 

Software gruppen. Under mötet presenterades uppdelningen av innehållet och förslag på 

information som är relevanta och nödvändiga att införa i den nya generella grundmallen. Därefter 

fick utvecklarna komma med synpunkter och önskemål som noterades under mötet.  

För att skapa en lämplig riktlinje till personalen ansågs kvalitativa intervjuer lämpa sig bäst för denna 

studie. Under dessa intervjuer har både erfarna medarbetare och nyanställda (som har jobbat max 1 

år) blivit intervjuade. Detta för att skapa en bild utifrån deras synvinkel om hur de upplever 

dokumentationsförfarandet idagoch vad de anser är viktigtför att underlätta deras 

dokumentationsarbete. Intervjun kan till viss del liknas vid ett vanligt samtal där specifika frågor har 

ställts samtidigt som förslag på idéer utvecklades under samtalet. 

4.3. Litteraturstudie 
Under projektets gång genomfördes litteraturstudier för att besvara de frågeställningar som uppkom 

under arbetets gång. Studien omfattade studier i Navtechs studiehandbok, luftfartmyndigheternas 

(FAA och EASA) hemsidor, flygbolagsorganisationen IATA:s hemsida och flygplanstillverkarnas SCAP 

manualer.  
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Det bestämdes att referenserna som skall användas i den nya generella grundmallen skall helst 

hänvisa till de senaste utgivna upplagorna. De skall vara tillgängliga för att refereras till, det vill säga 

litteratur som inte är publicerade för allmänheten eller som kunden inte har tillgång till skall inte 

användas som referens.En del av litteraturstudien genomfördes för att stämma av den information 

som redan står i de befintliga manualerna (Userguide och Prepages) och för att specificera var 

informationen kommer ifrån. Det är viktigt att informationskällan är tillförlitlig, kan styrkas och 

användas som standard för den nya generella grundmallen. 

4.4. Arbetserfarenhet 
Vi som arbetar med detta examensarbete jobbar som Performance Software Engineers på Aircraft 

Performance avdelningen. Vår erfarenhetär betydande för projektet eftersom dokumentation av 

Userguide och Prepages är en del av det vardagliga arbetet.  

Fördelen med den erfarenhet vi redan harvar att vi kände till problemområdena innan arbetet och 

det varväldigt lätt att sätta sig in i det.Dessutom var det väldigt narturligt att samtala med 

personaleneftersom vi redan känner varandra. Det bidrog till många öppna diskussioner emellan oss 

och vi fick många förslag och idéer på förbättringar av den nya grundmallen. 

 



5. Resultat 
Här nedan presenteras resultatet av den nya generella grundmallen. Arbetet kringgrundmallen har 

slutförts i enlighet med de satta kraven och har blivit godkänt av handläggaren på Navtech. 

Grundmallen är ännu inte fullkomligt färdigt för att tas i bruk. Det finns delar som har utelämnats för 

att sedan skrivas av personal på Aircraft Performance avdelningen som är mer insatta i ämnet. Trots 

att informationen saknas i de utelämnade delarna kommer de ändå att tas upp i resultatet för att 

kunna ge en helhet av den tänkta idén bakom grundmallen. 

Grundmallen är resultatet av en sammanslagning av de två existerande manualerna, Userguide och 

Prepages. Detta för att skapa en enhetlig dokumentation där all information finns på ett och samma 

ställe. Det blir på så sätt enklare för kunden att kunna hitta information och för Navtech att ha 

kontroll över dokumentet. Under arbetet upptäcktes det att användningssyftet för Prepages, som 

tidigare användes som försättsblad för GMC-utskrifter, kommer att förloras då grundmallen även 

innehåller teknisk information.  

För att kunna bibehålla användningssyftet för Prepages har grundmallen därför blivit indeladi två 

huvuddelar. Den första delen består enbart av tekniskt information om programmet och dess 

funktionalitet. I denna har innehållet blivit mer informativt än i den tidigare Userguide och består 

även av en sammanslagning av andra tekniska manualer.  

Den andra delen kallas Onboard Manual och motsvarar den tidigare Prepages. Den är anpassad för 

att kunna avlägsnas från grundmallen och kunna användas som ett enskilt dokument som t.ex. 

försättsblad till GMC. Dessa två delar har rekonstruerats både strukturellt och informationsmässigt 

med generella beskrivningar om programmet för att sedan kunna skräddarsys till ett specifikt 

program för en kund. Mer utförlig beskrivning om dessa två huvuddelar kommer att presenteras i 

resultatet nedan. 

5.1. Utformningen av den nya generella grundmallen 

5.1.1. Namn 

Sammanslagningen av Userguide och Prepages har medfört att den nya utformade grundmallen 

kräver ett nytt namn. Under arbetets gång har den fått tilltalsnamnet den nya generella grundmallen 

men som under arbetets gång har fått namnet Aircraft Performance Manual. Förkortning för Aircraft 

Performance Manual skulle ha varit APM, men det hade varit för likt flygplanstillverkarnas manualer 

AFM, Aircraft Flight Manual samt AOM, Aircraft Operating Manual. För att inte förväxla dessa 

manualerna kommer manualen att enbart heta Aircraft Performance Manual tills Navtech har 

kommit på en lämplig förkortning. 

5.1.2. Innehåll 

Innehållet i Aircraft Performance Manual har utformats utifrån den mindmap som beskrevs tidigare 

under Metoder, kapitel 4. Tillsammans med litteraturstudier och rådgivning från handläggaren har 

slutligen en teknisk manual utformats. Här under presenteras i stora drag hur Aircraft Performance 

Manual ser ut. För hela Aircraft Performance Manual i sin helhet se Bilaga A. 



Försättsblad  

Tidigare har försättsblad endast skapats för Userguides men inte för Prepages. Anledningen var för 

att kunden skulle kunna slå ihop Prepages med de utskrivna prestandaberäkningarna (GMC) som 

medtags ombord på flygplanet.  

Försättsbladet består av Navtechs logotyp, namn på manualen och produkten, kundens namn, 

dokumentets versionsnummer samt datumet när den senaste ändringen gjordes i dokumentet. Detta 

försättsblad kommer att användas på alla av Aircraft Performance produkter för att ge ett 

gemensamt och professionellt intryck.  

Upphovsrätt 

Upphovsrätt är föreskrivet enligt Navtech.  

Innehållsförteckning  

Innehållsförteckningen består av en konkret och överskådlig lista över innehållet. 

Förord  

Förord ger en kort introduktion om avdelningen, dess produkter samt manualens innebörd. Det här 

kapitlet har lämnats tomt med anledningen av att det skall skrivas utav Aircraft Performance 

avdelningens Director Product Management, Henrik Andersson. 

Produktinformation 

Produktinformation är den tekniska delen av Aircraft Performance Manual som beskriver 

programmet ToDc/LDc Office. Kapitlet består sammanfattningsvis av följande avsnitt: 

Contact information, kapitel 1 i Bilaga A - innehåller avdelningens kontaktinformation.Den nya 

kontaktinformationen skall framhäva två viktiga punkter som avdelningen tidigare har haft problem 

med. Det första äratt kunden skallanvända manualen som ett hjälpmedel för frågor och att själva 

kunna lösa de eventuella problem de stöter på med programvaran. För att uppmuntra det hänvisas 

kunden till ett kapitel som beskriver de vanligaste frågorna och problemen, en så kallad FAQ 

(Frequently Asked Questions). På så sätt skall kunden lätt kunna hitta svar på sina frågor och 

uppmuntras till att använda manualen som första hjälpmedel istället för att kontakta Aircraft 

Performanceskundsupport. 

Det andra är om kunden inte hittar en lösning eller svar på sitt problem i FAQ, beskrivs det i kapitlet 

hur kunden kontaktar Aircraft Performanceskundsupport. Här instrueras kunden vad för information 

de bör inkludera för att enklast och snabbast kunna få hjälp av avdelningen med deras problem eller 

frågor.  

Med hjälp av denna guide skall allvarlighetsgraden på problemet snabbt kunna säkerhetsställas och 

det blir enklare både för personalen samt kunden att klargöra vad som är fel.  

Typographical conventions, kapitel 2 i Bilaga A – beskriver de typografiska konventionerna som 

används i dokumentet, detta har tidigare antingen inte funnits i manualerna och om det har funnits 

så har det varit sporadiskt använt. Genom att påpeka dessa konventioner både i manualen och i 

utvecklingsdokumentet så är förhoppningarna att det kommer att användas och följas i manualen 

och resulterar att innehållet blir mer enhetligt och lättläsligt. 



Background, kapitel 3 i Bilaga A - kapitletinleds med en allmän introduktion av företaget, Aircraft 

Performance avdelningen och dess produkter. Här introduceras och marknadsförs för kunden vad för 

kompetens och produkter företaget erbjuder. I dagsläget finns endast en kort beskrivning om detta i 

manualen, men kommer att beskrivas mer utförligt och professionellt av företagets 

marknadsföringsavdelning.  

Här beskrivs även i sammanfattade form ToDc:s och LDc:s huvudsakliga användningsområden. Ett 

flödesschema specificerar hur programmet fungerar samt vilka andra komponenter som ligger i 

bakgrunden till programmet. Komponenterna är flygplatsdatabaser, SCAP och tillhörande dataset 

som tillsammans med User input tillför programmet med data, vilka i sin tur presenterar 

flygprestandainformationen i ett godtyckligt utskriftsformat. Mer utförlig beskrivning och 

definitioner om detta beskrivs i Bilaga A (ToDc/LDc process flow, kapitel 3.2). 

Software introduction, kapitel 6 iBilaga A–beskriver hur programmet fungerar och ska användas 

tekniskt. Kapiteltar bland annat upp följande punkter: 

 Programmets systemkrav och rekommendationer på operativsystem, drivrutiner och andra 

program för att kunna köra programmet.  

 Hur programmet skallladdas hem och installeras från Navtechs FTP server. 

 Hur programmet skall konfigureras när den startas för första gången.  

 Information, tips och lösningar på vanliga problem som kan förekomma vid installationen. 

 Hur användaren skall gå till väga för att uppdatera programmet eller flygplatsdatabasen i de 

fall en uppdatering finns att hämta.  

Using ToDc & LDc Office, kapitel 7i Bilaga A- beskriver hur användaren skall starta programmet. Med 

hjälp av tydliga bilder och tabeller beskrivs det de olika menyval som finns att tillgå i programmet 

samt dess funktioner. Bilderna som visas är generella och behöver inte anpassas efter kundens 

program. 

ToDc & LDc Office input data, kapitel 8i Bilaga A - ger en presentation av ToDc/LDc Office genom en 

bild av programmets användargränssnitt. Avsnittet introducerar de alternativa konfigurationer och 

inställningar som finns tillgängliga i användargränssnittet samt hur de ställs in i programmet.  

Output options, kapitel 9i Bilaga A - beskriver de två utskriftsformaten Single case och Gross Mass 

Chart (GMC) som är de vanligaste utskriftsformaten som användaren kan välja mellan.  

Additional features, kapitel 10i Bilaga A - beskriver de olika funktionerna i programmet som skall 

fungera som hjälp för användaren.  

Funktionerna kan bland annat användas för att: 

 Visa information om den valda banan. 

 Låta användaren skapa ett register av de beräknade GMC. 

 Jämföra två databaser och informera användaren om de förändringar som har skett på 

flygplatserna sedan den förra uppdateringen.  



Det sistnämnde är väldigt användbart för kunden då de på så sätt endast behöver räkna om de 

flygplatser som har ändrats i och med att en flygplatsdatabas uppdaterats istället för att räkna om 

alla banor.  

ADR Service Portal, kapitel 11i Bilaga A - beskriver Navtechs ADR Service Portal som är en hemsida 

där kunder på egen hand kan administrera och ladda ned den flygplatsdatabas som används av 

beräkningsprogrammet. Denna del har till största delen tillhandahållits av avdelningens Airport 

Analysis grupp. Dock har vissa förbättringar till bilder och beskrivningar genomförts under projektets 

gång. 

Frequently asked questions, kapitel 12i Bilaga A - skall fungera som ett första steg till hjälp för 

användaren. Med dokumentets över 100 sidor så kan det vara svårt för användaren, om de har en 

fråga eller får ett problem, att hittaunder vilket kapitel detta kan tas upp i. För att ge användaren en 

bättre överblick, skapades det ett kapitel med vanliga frågor och problem. I de fall då problemet och 

dess lösning redan är beskrivet i ett annat kapitel finns det, istället för att upprepa informationen, 

referenser till det kapitlet.  

Onboard Manual 

Kapitel Onboard Manual i Bilaga A -är baserad på tidigare Prepages. Den är placerad i den bakre 

delen av Aircraft Performance Manual för att lätt kunna avlägsnas och användas som en separat 

manual. På så sätt kan piloten använda den ombord som stöd för att tolka den prestandainformation 

som presenteras i GMC, därav namnet Onboard Manual.  

För att Onboard Manual skall kunna användas som en enskild manual hänvisas inte referenserna i 

denna till de tidigare kapitlen. Detta medför att Onboard Manual blir funktionellt oberoende av den 

separerade delen. Däremotär definitioner, tabeller och matematiska formler som nämns i Aircraft 

Performance Manual finns samlade/beskrivna i Bilaga A (References, kapitel 16.2). Kapitlet är 

placerat längst bak i manualen för att det ska finnas tillgängligt även om Onboard Manual används 

separat.  

Onboard Manual är i princip uppdelade i 4 olika huvuddelar: 

 Generel performance infomation 

 Single Case output 

 Gross Mass Chart output 

 Airport information and procedures 

Generel performance information, kapitel 13 i Bilaga A - avsnittet beskriver de definitioner och 

parametrar som tas i hänsyn till i prestandaberäkningen. Parametrarna kan bestå av metrologiska 

faktorer (t.ex. vind, temperatur), flygplanssystemets konfiguration (t.ex. klaffutslag) samt 

flygplatsrelaterad data som start- och landningsbanans egenskaper (t.ex. längd, lutning) och hinder 

(t.ex. berg, torn). Inte alla av dessa parametrar kan ställas in av användaren utan är förinställda i 

programmet. Det händer att kunden frågar om dessa förinställda parametrar och om beräkningarna 

utförs i enlighet med förutsatta regler. Dessa informationer är nu tydligt definierat i kapitlet för att 

kunden skall få en god uppfattning och insikt av vadflygprestandaberäkningarna är baserade på. 

Single case output, kapitel 14i Bilaga A - avsnittet beskriver den information som presenteras i 

utskriften och hur denna ska användas av piloten. Single case utskriften har tidigare inte presenteras 



i Prepages då det inte är tänkt att användas operativt av piloterna. Den används oftastav flygbolaget 

för punktanalys av ett GMC eller beräkning för ett specifikt fall. Det har dock förekommit att Single 

case utskriften används operativt av piloterna, därför har det valts att beskrivas. 

Gross Mass Chart output, kapitel 15i Bilaga A - avsnittet presenterar alla start- och landningstabeller 

som produceras i GMC och beskriver vad de innehåller för prestandainformation. Utformningen av 

GMC kan se annorlunda ut beroende av programmet och hur kunden har valt att ha 

prestandainformationen presenterad.  

Tidigare fanns det olika beskrivningar på hur den aktuella prestandainformationen skall tolkas i GMC. 

Beskrivningarna var inte alltid tydliga, vilket har lett till en del tveksamheter. Detta har 

förbättratsgenom att en standardprocedur har skapats i detta kapitelsom består av tydliga 

instruktioner, figurer och tillämpade exempel. Detta har förtydligats för både start- och 

landningstabellerna i GMC. 

Det finns även lite mindre avsnitt i detta kapitel som heter Correction, Limit code, Obstacles, Engine 

fail procedure och GMC Footer. Även dessa är prestandainformation som presenteras i både Single 

case och GMC output. I dessa avsnitt har en generell beskrivning och exempel skapats för att 

förtydliga informationens syfte och för att skapa en standard text.      

Airport information and procedure, kapitel 16 i Bilaga A– avsnittet beskriver Engine fail procedure 

som presenteras i Single case och GMC utskrifterna. Texten till Engine fail procedure är oftast väldigt 

kort och koncist för att texten skall få plats i ett begränsat utrymme.Här förklaras därför hur 

proceduren skall tolkas samt en förklarning på de förkortningar som används. Avsnittet beskriver 

även efter vilka kriterier som proceduren är skapad. Informationenär till större delen taget från de 

tidigare manualerna men ska senare ses över av Airport Analysis som är mer insatta i ämnet. 

Flygplansinformation 

Aircraft List, kapitel 17 i Bilaga A - består av specifik information om flygplansindividen. Här kan 

kunden se vilka flygplansindivider som är inkluderade i programmet och vilka data som är tillämpade 

i prestandaberäkningarna för respektive flygplansindivid. Detta kapitel är placerat efter Onboard 

Manual. Syftet är att den även skall vara en del av Onboard Manual då informationen kan vara av 

behov för piloten. 

Referenser och ordlista 

Terms and abbreviations, kapitel 18.1 i Bilaga A - Ordlista som definierar alla flygtekniska termer 

samt förkortningar som används i Aircraft Performance Manual. Detta kapitel är också placerat efter 

Onboard Manual. Syftet är att den även skall vara en del av Onboard Manual då informationen kan 

vara av behov för piloten. 

References, kapitel 18.2 i Bilaga A - Kapitlet består av fördefinierade matematiska faktorer, formler 

och hjälpgraf samt definitioner som är tillämpade i programmet för prestandaberäkning. Den är tänkt 

att användas som en formelsamling som kunden kan utnyttja. Detta kapitlet är också placerat efter 

Onboard Manual. Syftet är att den även skall vara en del av Onboard Manual då informationen kan 

vara av behov för piloten. 



Development guidelines 

Development guidelines är en dokumentationsguide för utvecklaren. Den består av instruktioner och 

checklista på hur Aircraft Performance Manual skall utvecklas och anpassas för en nyproducerad 

ToDc/LDc Office, seBilaga A (kapitel Development guidelines). Den består av tre huvuddelar: 

1. General remarks – beskriver generellt vad Aircraft Performance Manual använder för 

teckensnitt, terminologi och typografiska konventioner. Den ger också enkla vägledningar på 

användbara Microsoft Word funktioner och hur fotnoter och referenser skapas. Syftet med 

detta utvecklingsdokument är att behålla en enhetlig standard över hela Aircraft 

Performance Manual.  

2. Quick guide of using Bookmark function – ger en snabb och enkelinstruktion om hur 

Microsoft Words, Bookmark funktion fungerar. Bookmark funktionen används iBilaga A 

(kapitel Developer information). 

3. Chapter remarks – är en checklista över vilka ändringar i olika kapitel som måste ses över. 

Checklistan är uppdelad i 3 kolumner; första kolumnen refererar till var ändringen skall göras, 

andra kolumnen beskriver vad som skall ändras och tredje kolumnen är en checkbox som 

skallmarkeras när arbetet är utfört. I varje punkt är det utförligt beskrivet om vad som skall 

göras. På så sätt råder det mindre tveksamheter för utvecklaren när hon/han skall skräddarsy 

en Aircraft Performance Manual. 

Development guidelines är beskriven sist i Aircraft Performance Manual, för att den inte skall vara 

synlig för kunden skall denna del tas bort när dokumentet är konverterad till PDF. 

Developer information 

Detta kapitel består av ett formulär med tomma fält som utvecklaren skall fylla i, se Bilaga A (kapitel 

Developer information). Bredvid det tomma fältet anges det vad som skall fyllas i. Detta kan vara 

både kundspecifik information, terminologi och enheter. Dessa fält är integrerade med en befintlig 

funktion i Microsoft Word som kallas Bookmarks. När utvecklaren fyller i ett av dessa fält med text, 

ändras detta på samtliga ställen i Aircraft Performance Manual som är länkade till det fältet. Det vill 

säga att utvecklaren kan på ett ställe, snabbt och enkelt, anpassa terminologinefter programmet i 

hela Aircraft Performance Manual. För att detta kapitel inte skall vara synlig för kunden skall det tas 

bort när dokumentet är konverterad till PDF. 

5.1.3. Manualens underlag 

En del av Aircraft Performance Manual består av utvald information som har hämtats från andra 

manualer som hittades i Navtechs arkiv. De har varit väsentliga att ta med för att förtydliga vissa 

innebörder och rutiner kring programmet ToDc/LDc Office. Samtidigt har sammanslagning av andra 

dokument gjorts, utöver Userguide och Prepages, t.ex. ADR Service Portal se Bilaga A (kapitel ADR 

Service Portal) och Airport information and procedures se Bilaga A (kapitel Airport information and 

procedures)för att skapa en samlad och enhetlig dokumentation. Dessa ovanstående underlag har 

rekonstruerats under arbetet för att skapa ett lättförstått och informativt innehåll. 

Aircraft Performance Manual innehåller även definitioner och bestämmelser som är tagna från 

publicerad dokumentation från myndigheterna inom flygindustrin. Definitionerna är refererade till 

dessa myndighetsdokument för att styrka att informationen kommer från relevanta underlag. 



Referenserna till text och diagram är tydligt framhävda i Aircraft Performance Manual och följer en 

specifik mall som är beskrivna iBilaga A (kapitel Development guidelines) för utvecklaren. De är 

uppdelade i två olika syften och användningsområden: Templet A är för referenser som är tagen från 

annan litteratur och dokumentation och Templet B är för text eller diagram som kunden vill lägga till 

eller ändra på i enlighet med deras företagspolicy. Det är sedan kundens egen ansvar att 

informationen är giltig och uppdaterad i Aircraft Performance Manual. 

Med de färdiga mallarna behöver utvecklaren inte längre fundera på hur de skall formulera 

referenserna och kan vara säker på att det är tillräcklig med information i referensen. Detta skapar 

dessutom en dokumentstandard för ett professionellt och förtroende givande dokument. 

5.2. Hur målgrupperna skall använda manualen 

5.2.1. Kunden 

Huvudsyftet med Aircraft Performance Manual är att vara mer användarvänligare än tidigare och 

vara mer användbar för kunden. De fyra största och viktigaste förbättringarna som har gjorts i 

Aircraft Performance Manual är: 

1. Ett tydligt och strukturerat innehåll med konkreta rubriker som gör det lättare för 

användaren att orientera sig i manualen och få svar på sina frågor.   

2. Lättförståeligt språk och en ordlista som förklarar alla fackliga termer. Konsekventa termer 

och uttryck för att få ett bra sammanhang i Aircraft Performance Manual. På så sätt råder det 

mindre förvirring och missförstånd för användaren. 

3. Användaren får tillgång till referenser som tydligt refererar till var informationen kommer 

ifrån och vad den är baserad på. Dock måste alla kundspecifika information övervakas av 

kunden. Nya förändringar av den kundspecifika informationen måste kunden meddela till 

Aircraft Performance avdelningen för att uppdateras i manualen. 

4. Strukturen är på bästa möjliga sätt anpassad efter användningsförfarande och består av 

tydliga instruktioner om vad som skall göras och hur det skall göras.  

Kunden kan välja att använda Onboard Manual som en separat manual, som nämdes tidigare. Idén är 

att piloterna som tar med sig manualen ombord endast behöver information om hur 

prestandainformationen skall tolkas.  

5.2.2. Utvecklaren 

Aircraft Performance Manual skall numera vara smidigare och effektivare för utvecklaren att 

producera för nya ToDc/LDc Office. Textinnehållet är mer generellt och skall passa till alla ToDc/LDc 

Office. Till utvecklarens hjälp finns Developer guidelines som beskriver hur manualen skall anpassas 

steg för steg. Development guidelines ger tydliga instruktioner om vad som skall göras och hur det 

skall göras. 

Illustrationer i Aircraft Performance Manual är i stort sätt generella. Om utseendet hos kundens 

program skulle urskiljas från illustrationerna i Aircraft Performance Manual måste utvecklaren 

ändradem så att de blir konsekventa med programmet.Detta för att undvika förvirring hos kunden. 

Vilka illustrationer det är står beskrivet i Bilaga A (kapitel Development guidelines).   



Terminologi och kundspecifik information kan lätt och enkelt ändras i kapitlet Development 

Information. De specificerade fälten skall fyllas i utav utvecklaren och skall vara konsekvent med 

ToDc/LDc Office. När fälten är uppdaterade måste utvecklaren se till att texten till de länkade fälten 

är ändrade i Aircraft Performance Manual innan den publiceras för kunden. 

All information som är hämtad från andra källor måste refereras i Aircraft Performance Manual. Om 

denna information är försedd utav kunden eller ur en av deras manualer måste även detta 

framgå.Hur källhänvisningar skall framhållas i Aircraft Performance Manual står beskrivet i 

Development guidelines med färdiga mallar som utvecklaren skall använda.  

En eller två utvecklare kommer att vara ansvariga för att Aircraft Performance Manual underhålls och 

hålls uppdaterad.  



6. Diskussion 
För att få en bild avvad en teknisk manual huvudsakligen består av har inspirationer tagits från 

Wikipedia1 och olika manualer av Boeing2, IATA3 och Airbus4. Det hjälpte i arbetet att skapa en 

uppfattning av språket, strukturen och innehållet för en teknisk manual. Ämnen som har känts 

relevanta har sedan tagits i hänsyn till i utformningen av Aircraft Performance Manual. 

Handläggarensom själv har jobbat och skrivit många tekniska manualer och specifikationer för 

ToDc/LDc, har gett vägledning, stöd och material som har använts i arbetet.  

Kundens rutiner och företagspolicy som tidigare fanns i de befintliga manualerna (Userguide och 

Prepages) har inte tagits med i Aircraft Performance Manual, eftersom det är individuellt för varje 

flygbolag. Denna typ av information har tidigare oftast saknat referenser vilket har gjort det svårt att 

avgöra vart den kommer ifrån,samt om den bara gäller för en specifik kund eller om informationen 

kan tillämpas för alla kunder med samma flygplanstyp. Den personal som ursprungligen tog fram de 

första manualerna och dess riktlinjer har sedan länge slutat arbeta på företaget och det finns idag 

ingen som exakt vet vad informationen är grundad på samt hur den ska dokumenteras och 

underhållas.För att undvika att detta upprepas i Aircraft Performance Manual har en rutin för hur 

sådan kund/flygplansspecifik dokumentation ska behandlas och hur den ska refereras tagits. Detta 

finns beskrivet i Bilaga A (kapitel Development guideline). En rekommendation har även givits till 

företaget att det ska finnas en ansvarig för dokumentet.  

Det var två huvudsakligafokusar i arbetet. Denförsta var att målgruppanpassa Aircraft Performance 

Manualen efter kunden och utvecklaren. Detta uppnåddes genom att uppfylla de ställda kraven för 

respektive målgrupper som nämndes tidigarei Navtechs krav på den nya manualen, kapitel 1.3.3. 

Kraven som har angetts för kunden är dock bara antagandenoch är baserade på personalens 

observation av hur kunden upplever de befintliga manualerna (Userguide och Prepages). 

Observationen är grundadpå personalensarbetserfarenheter och dagliga samverkan med kunderna t 

ex vanliga frågor, problem och feedback som de återkommer med. Det menas att de ställda kraven i 

arbetet är generaliserad och saknar individuella åsikter från kunden. Detta kommer att undersökas 

och bearbetas i senare skede där några utvalda kunder får tillfället att komma med deras synpunkter 

kring Aircraft Performance Manual.  

Den andra fokus i arbetet var innehållet. Avdelningens förhoppning under intervjuerna var att texter 

och illustrationer i Aircraft Performance Manual skulle vara så generell att utvecklaren endast skulle 

behöva göra mindre ändringar i dokumentet. Detta ansågs,efter diskussion med handledaren, inte 

vara möjligt då det kan skapa förvirring och feltolkning för vissa kunder vars program ser annorlunda 

ut och använder sig av annan terminologi. Därför skapades det istället en manual som innehåller så 

mycket information som möjligt så att utvecklaren inte behöver skriva det själv. Det förenklar 

utvecklarens arbete att anpassa informationen genom att ta bort det som är överflödigt för kundens 

program.Det finns vissa funktioner och verktyg i programmet som ser likadana ut i alla 

                                                           
1
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User_guide&oldid=383274668, Senast uppdaterad, 6 

September 2010. 
2
 Onboard Performance Tool, Administrator’s Guide, Version 3.34, July 2012, author Boeing. 

3
 Standard Computerized Airplane Performance (SCAP) Interface Specification – Takeoff, 10

th
 edition, effective 

June 2007, authorInternational Transport Association (IATA). 
4
Airbus Performance Program Manual – Octopus/ FM-TLO, Copyright © AIRBUS 2004-2007, authorAirbus. 



ToDc/LDc,illustrationerna för dessa är nu generalla och utvecklaren behöver inte längre byta ut dem i 

manualen. De som däremot måste ses över och anpassas efter kundens program är beskrivna i Bilaga 

A (kapitel Development guideline) .  

Utformningen av Aircraft Performance Manual har varit baserat på utvalda ToDc/LDc Office med 

olika flygplanstyper och -tillverkare. Det skulle inte ha varit möjligt att undersöka alla ToDc/LDc 

Officedå det skulle ha tagit alldeles för lång tid att studera de olika programmen. Huvudsaken var att 

få med de mest väsentliga och mest förekommande delarna av programmen. Om någon information 

skulle upptäckas senare och verkar relevant för kunden kan det läggas till i Aircraft Performance 

Manual i efterhand.  

Instruktioner på hur prestandainformation tas fram och skall tolkas är tydligare beskrivet i Aircraft 

Performance Manual än i tidigare manualer. Tidigare fanns ingen direkt standardtext och förklaringar 

kunde variera både i kvalitet och metod. Dessa olika förklaringar har använts som grund i och med 

att vi har utvecklat den nya manualen. Vi har dock strävat att förklara mer i detalj och att ha exempel 

för de olika stegen. 

 



7. Slutsatser 
Resultatet av Aircraft Performance Manual har skapat möjligheter för Navtech att återupprätta sitt 

dokumentationsförfarande. Ordningen och omfattningen av Aircraft Performance Manual har 

anpassats efter de ställda kraven som nämndes tidigare iBakgrund, kapitel 1, med kunden och 

utvecklaren som målgrupper. Innehållet i Aircraft Performance Manual är betydligt mer omfattande 

än tidigare då den innehåller delar av Userguide, Prepages och andra av Navtechs tekniska manualer. 

Det har medfört en mer enhetlig dokumentation där all information finns samlade på ett ställe. Detta 

underlättar utvecklarens arbete att framställa ny dokumentation för nya ToDc/LDc Office och att 

hänvisa kunden till specifik information.  

Vi hoppas även att med den nya FAQ att om en kund ställer en fråga som finns i manualen så skall 

personalen hänvisa eller påpeka att informationen finns att finna i dokumentet. Om avdelningen kan 

få kunderna att använda dokumentet kommer nog arbetsbelastningen på personalen att minska och 

mer tid kan spenderas på de större problemen eller den dagliga produktionen. 

Aircraft Performance Manual har utformats efter de krav och förslag som har lagts fram under 

arbetets gång och godkänts av handläggaren på Navtech. Dock kommer inte dokumentet att tas i 

bruk förrän det att manualen har utvärderats utav utvecklarna och kunden. Beroende på deras 

värderingar kan det förekomma förändringar utav dokumentet i framtiden. Dokumentet kommer 

dessutom att göras om och bli mer attraktiv och lättläst för kunden av företagets marknadsavdelning. 

Den version av Aircraft Performance Manual som presenteras i rapporten är en första utgåva av vad 

som i framtiden kan komma att korrigeras för att slutligen kunna tas i bruk. 

Vi som har jobbat med detta arbete tycker att det har varit lärorikt projekt, speciellt då de berörda 

ämnena ingår i vårt dagliga arbete. Kunskapen har gett oss bättre kännedom för dokumentationen 

och det har även underlättat vårt arbete betydligt. Vi hoppas att kunna föra vår kunskap vidare och 

förklara varför en god dokumentation är viktigt för personal på Navtech. Det har varit kämpigt att 

arbeta heltid och att samtidigt skriva ett examensarbete på företaget. Vi fick ibland tid att arbeta 

med projektet på arbetstid, men inte på heltid i och med vi fortfarande måste utföra våra dagliga 

arbeten. Det är därför projektet har tagit längre tid än förväntat.  

7.1. Rekommendationer 
Aircraft Performance Manual har blivit ett mycket omfattande dokument och har genomgått stora 

förändringar. Det finns fortfarande idéer på vad som kan förbättras och vad som behöver följas upp. 

Här är följande punkter på förslag och rekommendationer att se över i Aircraft Performance Manual: 

 Företaget skall göra ett urval av lämpliga kunder som kan ge synpunkter på Aircraft 

Performance Manual. 

 Utvecklarna skall testa att Development guidelines är lätt att följa och att Bookmarks 

funktionen i Microsoft Word fungerar som det skall. 

 Kapitel och avsnitt som har lämnats tomma skall överlåtas till personal, som är experter inom 

området att skriva om. 

 Utse en eller två dokumentationsansvarig. Den ansvarige skall se till att Aircraft Performance 

Manual fungerar som det skall och att informationen i dokumentet alltid är uppdaterad.  



 Den grafiska formgivningen skall behandlas av marknadsavdelningen på Navtech. Om möjligt 

bör den nya formgivningen utgöra en gemensam standard för avdelningens alla dokument. 

 När Aircraft Performance Manual är klar och brukbar skall en generell grundmall även göras 

för andra ToDc/LDc programlösningar som ACARS, WiFly, EFB och Pilot.   

 I och med att Aircraft Performance Manual har blivit ett mycket omfattande dokument är det 

viktigt för utvecklaren att kunna följa upp vilka ändringar som har gjort i den. Därför bör ett 

avsnitt skapas där det noteras vilka nya revisioner som har gjorts. Avsnittet skall bestå av en 

tabell med datum, versionsnummer och förklaring till ändringarna.   

 En rekommendation till avdelningen har angivits i Bilaga A (Background, kapitel 3). Det skall 

beskriva hur programmen kvalitetstestas, företagets hemsida, information om Aircraft 

Performance avdelningens två grupper och vilken utbildning personalen har. Med den 

kännedom kan kunden få en bättre uppfattning om företaget och hur de jobbar med deras 

produkt. På så sätt förstärks även företagets varumärke. 



8. Tack 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Geneth Daley, Product Manager på Aircraft 

Performance avdelningen för hennes stöd och vägledning under examensarbetet. Hennes kunskap 

och engagemang har varit betydande för arbetet. Dessutom har hon tagit sin tid och  hjälpt oss att 

dra enskilda slutsatser när vi har kört fast i vissa frågeställningar.   

Vi vill även tacka alla personal på Aircraft Performance som har tagit sin tid och engagerat sig med att 

ge oss förslag och idéer kring Aircraft Performance Manual. 

På Mälardalen vill vi även tacka läraren Gustaf Enebog och Tommy Nygren som har ställt upp som 

examinator för detta projekt.  

Vi vill slutligen tacka alla nära och kära de stöd och tålamod dem har givit oss.  
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10. Bilaga A – Aircraft Performance Manual 
Denna bilaga har utelämnats ur denna rapport på begäran av Navtech. 


