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Sammanfattning 
Som dom flesta underhållsbolag jobbar även TAM (Täby Air Maintenance) med arbetsordrar. 

Dessa för att visa vilka arbeten som skall utföras, var de skall utföras och hur de skall utföras. 

Uppgiften som tilldelades var att effektivisera TAM:s (Täby Air Maintenance) arbetsordersystem 

på flygplansmodellen SAAB 340. Deras nuvarande tillvägagångssätt är att arbetsordern först 

läggs in manuellt i Microsoft Excel för att sedan redigeras och anpassas för den specifika kunden. 

Arbetsorden delas upp i olika sektioner av flygplanet, detta görs för att underlätta teknikernas och 

mekanikernas arbete när de bestämmer hur arbetet skall fördelas. 

När arbetsorden är färdigställd överlämnas den till tekniker och mekaniker. Ansvarig tekniker 

delar sedan ut arbetsorden till teknikerna och mekanikerna som då får olika sektioner att ansvara 

för. 

För att underlätta när arbetsorden utformas så bestämdes det att den bästa lösningen var att ta 

fram ett program som mer automatiskt skapar arbetsorden, detta sparar in arbetstid men 

underlättar också för den som tar fram arbetsorden. 

Programmet är utformat så att det blir betydligt enklare att skapa och göra redigeringar av 

arbetsorden jämfört med det nuvarande tillvägagångssättet. 

 

Abstract 

Like most companies in the air maintenance business  TAM (Täby Air Maintenance) uses 

workorders to describe where the technicians should perform their work and how they should 

perform it.   

The task that was assigned was to improve the efficiency of TAM:s workorder system for the 

aircraft model SAAB 340.  

Their current system is to write the workordes manually in Microsoft Excel and then edit them to 

fit a specific customer. The workorder is then divided into different sections of the aircraft this is 

done to improve for the technicians when they decide how their work should be performed. 

When the workorder is completed will the  responsible technician hand out it to his co-workers. 

The workers is then divided into groups, each group will be responsible for one section of the 

aircraft.  

To improve when the workorder is created the best solution was to come up with a program that 

creates the workorder in a more automatic way. This will save time but also improve how the 

workorder is created. 

The program is developed to make it easier to create and edit workorders compared to the now 

existing procedure. 
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Förord 
Examensarbetet utfördes på Mälardalens högskola i Västerås inom Flygingenjörsprogrammet. 

Arbetet ska vara under tio veckors tid motsvarande 15 Högskolepoäng. Examensarbetet har 

utförts i samarbete med TAM (Täby Air Maintenance). Projektet har varit mycket lärorikt och 

gett goda kunskaper, speciellt inom området underhållsteknik som är våran huvudsakliga 

inriktning. Det var den största anledningen till att vi bestämde oss för att göra arbetet 

tillsammans, då vi bägge har fördjupad inriktning mot flygunderhåll. Projektet var även så pass 

omfattande att det skulle bli för stort att genomföra ensam. 

Det har varit svåra men mycket lärorika veckor och tack vare kursmaterial och hjälp av 

kompetenta handledare lyckades vi färdigställa arbetet. Vi vill tacka Pär Gulle som har gett oss 

chansen att få göra vårat examensarbete hos TAM, trots den häktiska perioden med bland annat 

installationen av nya underhållet med Fokker 50. Även ett stort tack till våra handledare 

Kristoffer Karlsson och Tommy Nygren som har varit till stor hjälp under projektets gång. Tack 

även till Jan Nordin som alltid har ställt upp när det har behövts. 

 

Västerås/februari/2014 

 

Jonatan Kotjerba och Robert Andersson 
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NOMENKLATUR 

 

Symbol    Förklaring 

TAM    Täby Air Maintenance 

 

WO    Workorder 

JC    Job card 

AMM    Aircraft Maintenance Manual 

MPD    Maintenance Planning Document 

MRB    Maintenance Review board  

EASA    The European Aviation Safety Agency   

MOE     Maintenance Organization Exposition 

SB     Service Bulletin 

AD    Airworthiness Directives 

LUMP    Low Utilization Maintenance Program 

MOE    Maintenance Organisation Exposition 

nm    Nautisk mil  

ft    Fot  

FH     Flight Hours  

FL    Flight Cycles
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes på företaget TAM (Täby Air Maintenance). 

Syftet med projektet var att effektivisera och utveckla bolagets WO- hantering för 

flygplansmodellen SAAB 340. Det nuvarande tillvägagångssättet med att manuellt skriva 

arbetsorden i Microsoft Excel är inte en hållbar lösning i längden då det är både tidskrävande och 

svårt. 

Tack vare den stora konkurrensen som finns i dagsläget måste man optimera varje moment, inte 

minst för mindre bolag som måste vara mycket arbetseffektiva för att kunna vara 

konkurrentkraftiga gentemot de stora företagen på marknaden. Att underlätta vid skapandet av 

WO:s skulle därför kunna vara både mer kostnadseffektivt och spara in arbetstimmar samt 

underlätta för både tekniker och planerare.  

TAM har under en längre tid diskuterat huruvida problemet skulle kunna lösas, bolaget har fört 

diskussion med en mjukvaruutvecklare hur en lösning skulle kunna utformas. Mjukvaruföretaget 

tyckte dock att det blev för komplext att sätta sig in i hur flygplansunderhållet går till i praktiken 

då detta kräver mycket efterforskning i olika dokument såsom MRB:n. Det kräver även förståelse 

för hur TAM vill att arbetsordarna ska delas upp i olika kategorier och anpassas till specifika 

flygplan. Detta blir svårt för någon som inte är insatt i flygbranschen. På grund av svårighet med 

att förklara hur man vill ha det samt att nya projekt och arbeten prioriterades så sköt man upp 

utvecklingen av systemet. 

Problemet blev ett lämpligt examensarbete för en flygingenjör då man har en grundläggande 

förståelse för hur underhållsarbete inom flygbranschen fungerar. 

Denna rapport beskriver hela processen hur ett system för arbetsordrar tas fram från idé till 

färdigt program. 

1.1.1 SAAB 340 

Flygplanet som programmet är skapat för är SAAB 340 och är ett tvåmotorigt turbopropflygplan 

som tillverkades på SAAB i linköping. SAAB 340 är byggd för att ta mellan 32-35 passagerare 

och tre besättningsmän. Planet kan även vara modifierat efter ägarens behov så som 340 Cargo 

som används inom fraktverksamhet det finns även militära versioner. Planet finns i modellerna 

SAAB 340 A och SAAB 340 B, Planen är även indelade i olika generationer. Detta beroende på 

vilket modell och modifiering planet har. Planet har en marschfart på ca 500km/h och opererar på 

maximalt 25000 ft, planet har en räckvidd på cirka 450 nm. Planets storlek mäter:       

- Längd 19,73 m 

- Höjd: 6,97 m 

- Vingbredd: 21,44 m 
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att skapa ett program som hanterar arbetsordrar åt företaget TAM.  

För att finna en bra lösning måste den kunskap som erhållits under tre års utbildning på 

flygingenjörsprogrammet tillämpas. Syftet med projektet är också att erhålla erfarenhet om hur 

det är att jobba inom en teknisk organisation på en underhållsverkstad. 

1.3 Företaget 
TAM är en svenskt underhållverkstad som är stationerad på Örebros flygplats. TAM inriktar sig 

framförallt på underhåll av SAAB 340 och SAAB 2000 flygplan, men har även på senare tid 

börjat underhålla flygplan av modell Fokker 50. Bolaget tar även hand om mindre flygplan så 

som Falcon 10 och Cessna Sitation. Företaget grundades 1989 och är specialiserade på underhåll 

och support inom flygbranschen där de har alla certifieringar för att underhålla SAAB 340. 

Bolaget skräddarsyr även underhållet till företagets specifika behov så som flygbolagets egna 

tasks och modifieringar. Företaget följer och är godkänd  inom följande regelverk. 

- EASA Part 145 SE.145.0052 

- EASA Continued Aircraft Maintenance Organisation SE.MG.0069  

- Russian Aircraft Maintenance Organisation Approval  

- Ukraine Part-145 Approval UA 145-0542  

- Bermuda Maintenance Organisation Approval BDA/AMO/356 

- ISO 9001 & 14001 
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1.4 Problemställning 

Luftfarten är en av det mest reglerade branscherna, därför är det mycket viktigt att underhållet 

genomförs korrekt och exakt. Underhållet måste uppfylla mängder av krav som ställs, verkstaden 

skall vara certifierade inom part 145, detta för att flygplanen skall få behålla sitt 

luftvärdighetsbevis.  

I dagsläget görs all utformning av WO:s helt manuellt, detta är tidskrävande men kräver också en 

stor mängd kunskap. Idag är det endast ett fåtal personer på  TAM som har kompetensen att göra 

detta. Tidsbristen och brist på kompetent personal  har lett till att man får mindre tid till övriga 

arbetsuppgifter då framtagningen av WO:s tar orimligt lång tid. 

Tillvägagångssättet idag är att man modifierar en gammal WO till att passa den aktuella 

beställning. Ett stort problem är att olika kunder har väldigt olika krav på hur underhållsarbetet 

skall utföras, med till exempel egna utformade arbeten som man vill ha genomförda, så kallade 

Company Tasks. Ibland vill även kunden utföra visa tasks oftare än vad som krävs i Saabs MRB, 

detta för att anpassa underhållet till att passa in i kundens verksamhet så bra som möjligt. Det 

förekommer även att tasks läggs in i andra intervall för att undvika att Access-luckor öppnas i 

onödan då detta kan vara väldigt tidskrävande, till exempel kan en A-Check (400FH) innehålla en 

800FH task eftersom man behöver öppna samma Access lucka för att kunna utföra dem. Detta 

resulterar i att B-Checken (800FH) går fortare då man ej behöver öppna samma Access-luckan 

igen. 

Oftast så planerar kunderna in en mängd olika checkar i en  beställning för att det ska passa 

flygplanets flygschema och operation, för att undvika att flygplanet står så lite på marken som 

möjligt. En beställning kan till exempel bestå av en A-Check, B-Check och en 12K-Check 

(12000FL).  

En WO delas alltid upp i olika delar som till exempel Internal, External, indelningen görs  för att 

underlätta teknikernas arbete. Indelningen kan skapa problem då det blir en tolkningsfråga på 

vilken del av flygplanet som tasken skall kategoriseras. Detta kan bero på vilken  typ av check 

som skall utföras, det kan även ha betydelse vem som har planerat WO:n.  

På grund av alla ovannämnda avvikelser uppstår en mängd problem om hur ett automatiskt 

system skall utformas för att passa alla kunder och beställningar. Systemet måste även vara 

anpassat efter teknikernas krav och önskemål så att de kan utföra sin arbetsuppgifter korrekt. 
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1.5  Avgränsningar 

  
Då examensarbetet skall utföras på cirka 10 veckor måste programmets funktioner begränsas till 

att endast göra det som är viktigt för att kunna skapa en WO. 

En funktion som diskuterades var att programmet skulle kunna ge information om vilka 

eventuella reservdelar som behövs för att kunna genomföra en specifik task. Till exempel om 

tasknr xxxx-xxx-xxx har valts så kan programmet avgöra att reservdelen med artikelnummer 

xxxxxx-xx kommer behövas för att utföra uppgiften. Detta skulle innebära att alla reservdelar 

måste läggas in i databasen och knytas till aktuella tasknr, vilket skulle vara väldigt tidskrävande 

och har därför inte tagits med. På grund av tidsbristen togs även beslutet att inte anpassa 

programmet för LUMP, LUMP är ett underhållsprogram för de SAAB 340 flygplan som inte 

brukas i någon större utsträckning, det vill säga att de endast flyger ett fåtal Flight Hours eller 

Flight Cycles på ett år. LUMP:s tasks har därför ett annorlunda interval jämfört med det normala 

underhållsprogrammet. 

Men LUMP anses vara en så liten del av TAMs underhållsverksamhet och därför lades ingen vikt 

på att anpassa programmet efter Lump, då det var viktigare att få standardcheckarna att fungera 

som avsett.  

Programmet kommer till en början inte ha alla Company tasks inlagda då detta är enkelt för 

användarna själva att lägga in och därför ansågs det inte nödvändigt att lägga in dem från början. 

Det är också en fördel att TAM själva får avgöra vilka Company tasks de vill lägga in i databasen 

då de har bäst koll på vilka som används. 
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1.6 Nuvarande metod 
TAMs nuvarande process är opraktisk och svår men framförallt är den mycket tidskrävande, då 

man måste söka information i MPD:n och i gamla WO:s. På det nuvarande sättet måste man ha 

koll på hur taskarna ska kategoriseras. Det totala antalet tasks i SAAB:S MRB uppgår till över 

1000 stycken så det krävs både mycket tid och kunskap för att färdigställa ett checkpaket. 

Varje task består av information som teknikerna behöver för att utföra sitt arbetet dessa är: 

 Task Nr 

 intervall 

 A/C effect (Vilken typ av 340 modell tasken gäller för) 

 Task Description (Information om vad som skall göras) 

 zoner 

 (Access) luckor 

Nuvarande metoden utförs i Excel. Problemet är att TAM bara har  några enstaka personer som 

har rätt kompetens att utföra och sätta ihop en beställningen till en WO. 

Bilden (bild 2.1)  representerar hur en färdig workorderslide är skapad och ifylld. 

Sliden måste även läggas in i rätt kategori, detta för att teknikerna sedan skall kunna fördela 

arbetet med vilka som skall jobba med vilken del av flygplanet. Då en order kan bestå av flera 

hundra tasks så kan  man förstå att det är tidskrävande att fylla i en efter en. 

 

Bild 2.1 En workorder slide 

Bilden i (bilaga 1) ger en tydlig uppfattning av hur taskarna delas in i olika kategorier. I detta fall 

visar rubriken höger motor vilket innebär att alla taskslides som är nedanför denna rubrik 

kommer höra till höger motor. När höger motors taskar slutar tar nästa kategori vid, som i detta 

fall var Internal. När teknikerna får dessa sidor av workordern kan man snabbt dela in tekniker 

och mekaniker i olika grupper som skall arbeta med de olika delarna, detta för att kunna arbeta på 

ett effektivt sätt. 
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2 Metoder 
 

2.1 Introduktion 
Underhållsverkstäder av luftburna farkoster måste vara licensierade av EASA och följa part 145. 

Vad som menas med denna licens är att bolaget måste uppfylla en del krav, detta för att bli 

godkända för att vara en flygunderhållsverkstad, först och främst se till att Maintenance 

Organisation Exposition (MOE) alltid är uppdaterad. Bolaget måste även redovisa att de 

uppfyller alla krav som ställs på en part 145 organisation. 

2.1.1 Part 145 

Part 145 är ett regelverk om hur underhållet skall utföras och följas upp. Regelverket är framtaget 

av EASA (European Aviation Safety Agency), detta för att alla länder som tar del av EASA skall 

ha och följa samma standarder. Alla länder får då samma regler och därmed villkor vad som 

måste uppfyllas för en säker flygning. Regelverket lägger även vikt på miljön.  

Framförallt dessa 12 punkter skall uppfyllas för att bli en godkänd part 145 verkstad:   

 145.A.25 Facility requirements                                                   

 145.A.30 Personnel requirements  

 145.A.35 Certifying staff   

 145.A.40 Equipment, tools and material 

 145.A.42 Acceptance of components 

 145.A.45 Maintenance data 

 145.A.47 Production planning  

 145.A.50 Certification of maintenance 

 145.A.55 Maintenance records 

 145.A.60 Occurrence reporting 

 145.A.65 Safety and quality policy, maintenance procedures and quality system 

 145.A.70 Maintenance Organization exposition (MOE) 
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2.2 Metod 
Projektet började med ett enskilt möte med TAMs ansvariga chef Pär Gulle. Tillsammans med 

honom bestämdes projektets innebörd och riktlinjer, hur det skulle kunna se ut och eventuella  

tillvägagångssätt som skulle kunna användas. Det sattes från början inga direkta krav på hur en 

eventuell lösning skulle kunna se ut och hur den skulle kunna tas fram. Dock fanns det vissa 

rammar för hur slutprodukten skulle vara presenterad. 

För att få en överblick över hur det fungerar i dagsläget och möjlighet att ta fram en lösning 

erbjöds fri tillgång till TAMs webbskrivbord, både från TAM:s huvudkontor men även utanför 

kontoret vilket gav möjlighet att jobba hemifrån. Dessutom fanns manualer i pappersform att 

tillgå på plats. Det som inte fanns i litarturform kunde handledaren eller någon annan 

medarbetare svara på. 

För att få en djupare inblick i hur en lösning skulle kunna tänkas se ut, fick de första veckorna av 

arbetet ske på TAM. Detta för att kunna få den hjälp som behövdes för att komma igång 

ordentligt. 

De första veckorna lades stor fokus på att sätta sig in i och få en förståelse för hur det nuvarande 

systemet fungerar när en WO skapas och utformas. Detta  för att hitta en eventuell lösning som 

kan skapa en WO som är så lik den nuvarande WO:n som möjligt men på ett mer automatiserat 

sätt. Att workordens utseende inte ändrades för mycket jämfört med den nuvarande utseendet var 

viktigt. Detta för att inte skapa någon förvirring och onödiga missförstånd, dels när workorden 

skapas men också för att inte försvåra arbetet för teknikerna i hangaren.  

Långa diskussioner med många olika varianter av lösningar på problemet ledde till att projektet 

drog ut på tiden. En av lösningarna var en databas med sökfunktion där man fick söka upp varje 

enskild task var för sig. Detta skulle dock inte vara en tillräckligt stor förbättring jämfört med det 

existerande systemet för att vara gångbar. Det diskuterades också ett system där man väljer ett 

checkpaket till exempel en B-Check (800FH) och sedan skapas workorden helt automatiskt. Efter 

diskussion med hanledare och den personal som skapar checkpakten idag beslutades att detta inte 

skulle fungera. Eftersom checkpaketen varierar för mycket mellan olika bolag och olika flygplan 

från gång till gång. Det fanns också funderingar på att anpassa checkpaketen utifrån vilket 

flygbolag som gjort beställningen. Flygbolagen är många och deras beställningar är inte 

kontinuerliga och dessutom så kan ett enskilt flygbolags beställningar variera från gång till gång, 

därför togs beslutet att inte heller denna lösning skulle bli tillräckligt dynamisk för att fungera. 

För att få fram en lösning som var tillräckligt flexibel för att kunna fungera när beställningarna 

varierar i så stor utsträckning, krävs ett program där workorden är mycket enkel att modifiera. På 

grund av detta så bestämdes det att ett program som skapar färdiga checkpaket, men där det är 

mycket enkelt att lägga till och ta bort enskilda tasks var den lösningen som skulle fungera bäst i 

alla situationer. För att kunna skapa ett program som uppfyllde de krav som ställts, började en 

efterforskning efter ett lämpligt verktyg som kunde användas som hjälpmedel för att på ett 

relativt enkelt sätt konstruera en databas. Databasen var dessutom tvungen att ha de funktioner 
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som krävdes för att uppnå önskad flexibilitet. Microsoft Access uppfyllde de krav som ställts och 

därför valdes det som hjälpmedel vid framtagningen av programmet. 

2.3 Arbetsverktyg  
Microsoft Access är en databashanterare skapad av Microsoft för att ta fram databaser, man kan 

också använda det till att ta fram enkla program som är kopplade till databasen. 

Microsoft Access valdes utifrån ett flertal aspekter, dels äger TAM redan licens för Access så 

programmet kommer inte kräva några onödiga investeringar i ny programvara. Access är 

dessutom inte skärskilt krävande utan fungerar väl på TAMs datorer. 

Access är uppbyggd för att konstruera databaser men har även funktioner för att kunna 

programmera på egen hand detta leder till att man kan skapa ett program som är skräddarsytt 

efter de krav som ställts. Access har också mycket inbyggda funktioner som kan användas direkt 

utan någon större modifiering. Ytterligare själ till att Access valdes var att det inte kräver särskilt 

stora programmeringskunskaper och är enkelt att lära sig.  

Efter att Access hade valts som arbetsverktyg lades vis vikt på att lära sig programmet och 

bestämma hur arbetet med att skapa databasen skulle läggas upp. 

När en arbetsplan hade lagts upp började arbetet med att skapa databasen. 

2.4 tillvägagångssätt 
För att kunna arbeta så tidseffektivt som möjligt togs beslutet att dela upp arbetet där en skapade 

själva databasen och en gjorde programmeringen som krävdes för att få funktionerna att fungera. 

2.4.1 Databasen 

Grunden till att få programmet att fungera är att ha en fungerande databas därför skapades först 

och främst början till databasen.  

Informationen till databasen  hämtades från SAAB 340s MPD. Arbetet började med att plocka ut 

400 FH tasks för att skapa ett A-check paket. Detta för att se om idén fungerade som det var tänkt 

och vara gemomförbar. Databasen består av flera tabeller med all information söksystemet och 

övriga funktioner behöver för att fungera. Ett vanlig A-check paket kan ligga på ca 30-35 tasks 

men ett C-check paket ligger på flera hundra stycken tasks, detta innebar att databasen blev 

omfattande då det existerar mer än 1000 stycken olika task som skulle föras in. Bilden i bilaga 2 

visar en mycket liten del av hur tabellen är uppbyggd.  

Databasen blev tvungen att delas in i två huvudtabeller, TasktT och UppdelningT. TasknrT 

innehåller alla tasknr och dess information som finns med i MPD:n. För en överblick över hur 

MPD:n ser ut se Bilaga 3. 

 I tasknrT finns taskdescription som beskriver vad  som ska göras  i tasken, dessutom ligger 

intervalen och Aircraft Effect med i tasknrT. TasknrT är den viktigaste  tabellen eftersom det är 

den tabell som all information från början hämtas ifrån.  

UppdelningT är en tabell som är kopplad till TasknrT där taskarna kategoriseras i External, 

Internal osv  den innehåller också information om zoner och accessluckor samt om tasken är med  

i en av standardcheckarna, till exempel en B- check (800FH) Se bilaga 4.  
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I tasknrT finns alla tasks endast en gång men i UppdelningT kan samma task existera flera gånger 

eftersom en och samma task kan förekoma två eller fler gånger i en workorder. En task som ska 

göras både på vänster och höger motor har samma tasknummer men kategoriseringen, zoner och 

access luckor skiljer dem åt (se bild 2.2). 

UppdelningT 

Check MrbTaskNr PartOfAircraft Zone Accsess 

C1 361202 RH ENGINE 463 463DR 

C1 361202 LH ENGINE 453 453DR 

Bild 2.2 Samma tasknr men olika kategorier 

UppdelningT är också viktig då vissa tasks framförallt i kategorin internal kan ha olika access 

luckor beroende på vilken interiör design som flygplanet har. Exempel på generationer är Gen I, 

Gen II och Cargo. Det förekommer att olika generationer kan ha samma tasknr flera gånger (se 

bild 2.3), detta är viktigt då vilka access luckor som behöver öppnas är nödvändig information för 

teknikerna. 

UppdelningT 

Check MrbTaskNr PartOfAircraft Zone Accsess Generation 

30k/12k 5312-241-01I INTERNAL 241 241AZ 
241BZ 
241EZ 

Gen.II Interior 

30k/12k 5312-241-01I INTERNAL 241 241BZ Gen.I Interior 

30k/12k 5312-241-01I INTERNAL 241 241FZ Gen.III Interior 

Bild 2.3 samma tasknr olika generationer 
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2.4.2 WorkorderSystemet 

Den första funktion som skapades var att programmet automatiskt skapade ett 

standardcheckpaket utifrån användarens val från en lista där alla standardcheckpaket har lagts till. 

(bild 2.4). 

 

Bild 2.4 

Efter att användaren valt en standardcheck till exempel en B-check så skapas ett filter som utgår 

från tasknrT och kollar vilka tasks som är kategoriserade som en B-Check, sedan visas dessa 

tasks upp för användaren  se bilaga 5. För att få visningen att vara så användarvänlig som möjlig 

utgick ramdesignen där taskarna visas så mycket som möjligt från den ursprungliga mallen i 

Excel. Rammen skapades med hjälp av de designverktyg som finns i Access (se bild 2.5A och 

bild 2.5B). 

 

Bild 2.5A Ram skapad i Access 

 

Bild 2.5B Ram skapad i Excel 

När visningen fungerad som önskat och ett StandardCheckpaket i taget gick att lägga till så 

började arbetet med att kunna lägga till flera checkpaket på samma gång. Detta görs genom att 

alla checkpaket som valts hamnar i en lista som sedan läses av och ett filter skapas utifrån vilka 

checkpaket som  ligger i listan. Alla valda checkpaket sorteras efter intervall och visas sen för 
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användaren. När detta fungerade som önskat skapades två knappar för att användaren ska ha 

möjlighet att radera de checkpaket han tidigare valt, en för att ta bort alla valda checkpaket och 

en för att ta bort de som användaren markerat. Knapparna som kan skapas automatiskt i Access 

fungerar på så sätt att de checkpaket som användaren markerat tas bort från listan med de valda 

checkpaketen, sedan läses listan av igen och ett nytt filter skapas då utifrån de checkpaket som är 

kvar i listan. (Se bild 2.6). 

 

Bild 2.6 Visar hur funktionen när man lägger till ett standard checkpaket fungerar 

För att kunna se enskilda kategorier var för sig skapades en lista där man kan välja en specifik del 

av flygplanet och då filtreras alla andra delar bort. På liknade sätt gjordes också en lista med alla 

flygplanets generationer där användaren får välja den generation som flygplanet han ska skapa en 

WO till har. Systemet fungerar på samma sätt som för kategorierna. (se bild 2.7). 

  

 

Bild 2.7 Visar funktionerna för kategorier och generationer 
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Då ett av önskemålen från TAM var att man skulle kunna välja om flygplanet är en A eller B 

Saab 340,  har i tabellen TasknrT kolumnen Aircraft Effect lagts till, den beskriver om flygplanet 

är ett A eller B flygplan. I Access finns en avbokningsfunktion som användes för att få detta att 

fungera. Då man  kryssar i att man inte vill visa några checkar för Saab 340 B tas alla dessa bort 

från den aktuella WO:n det fungerar på samma sätt om du kryssar för Saab 340 A. 

För att workordern skulle bli snygg och funktionell och så lik Excel originalet som möjligt vid 

utskrift gjordes en dokumentmall i access som ska användas då arbetsordern skrivs ut. För att 

kunna förhandsgranska WO:n vid utskrift lades det även till en knapp där man kommer till en 

förhandsgranskning. För ett exempel hur en rapport kan se ut i förhandsgranskningen se bilaga 6. 

För att den som skapar workorden ska kunna få en överblick och kontrollera att alla tasks som var 

med i beställningen finns med i den skapade WO:n, finns också en knapp för att visa en  

sammanställningslista där alla tasks i WO:n visas i detalj se Bilaga 7. 

För att man skall kunna skriva in information om den aktuella workorden lades textrutor till där 

man kan skriva in den titel, flygplansregistrering, fotnot och workordernummer som 

beställningen har. Dessa rutor kopplades till den mall som man sedan skriver ut (se bild 2.8). 

 

Bild 2.8 Rutor för att skriva i information samt knappar för förhandsgranskning 

 

När funktionerna med att skapa standardcheckar fungerade bra började arbetet med att kunna 

modifiera workorden mer exakt efter beställningen. Därför behövdes funktioner för att kunna ta 

bort och lägga till enskilda tasks inte bara hela checkpaket. Först skapades en lista där alla 

existerande tasks som inte redan finns med i de tillagda checkpaketen. Då det kan röra sig mellan 

600-1000st så kan sökningen begränsas genom att man får välja vilket intervall och vilken del av 

flygplanet som tasken man ska lägga till har. Systemet som sen lägger till en eller flera tasks till 

själva workorden gjordes på liknade sätt som när man lägger till ett standarcheckpaket. De 

tillagda taskarna läggs i en lista som sedan läses av och läggs till i workorden tillsammans med de 

standardcheckar som valts innan. Om inga standardcheckar valts så skapas en workorder som 

endast består av ett större antal tillagda tasks. Denna princip används också när användaren ska ta 

bort en task men då läggs taskarna i en annan lista och de tasks som läggs i denna lista tas bort 

från workorden. För att kunna växla mellan lägga till och ta bort läget gjordes två knappar en för 

att lägga till tasks och en för att ta bort tasks (Se bild 2.9). 
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Bild 2.9 Visar läggatill/Tabort funktionen 

När läggatill/Tabort funktionen uppfyllde sin funktion och kopplats samman med de övriga 

funktionerna så fungerad workordersystemet för att en användare ska kunna sätta ihop en 

workorder utifrån en beställning av ett flygbolag. Bilaga 8 och Bilaga 9  visar hur det färdiga 

workordersystemet ser ut. 

2.4.3 Modifiering av Tasks 

Under arbetes gång  togs beslutet att skapa en modifieringsdel i programmet från början var det 

tänkt att användaren själv skulle ha tillgång till tabellerna TasknrT och UppdelningT. Detta för att 

kunna gå in och ändra i dessa, men informationen i tabellerna är känslig för om ändringar sker på 

felaktigt sätt. Om användaren inte vet hur man gör eller är oförsiktig kan hela programmet sluta 

att fungera. För att undvika detta gjordes istället en modifieringsfunktion integrerad i 

programmet, där modifieringen är lättare att styra så att inga fel som påverkar programmets 

funktioner kan uppstå. Dock går det inte att förhindra att felaktig information anges, därför 

bestämdes i samråd med TAM att endas visa användaren ska få tillgång till 

modifieringsfunktionen. För att lösa detta gjordes en inloggningsfunktion där ett användarnamn 

och ett lösenord måste anges för att man ska få tillgång till modifieringen (se bild 2.10).   

 

Bild 2.10 Inloggningsruta 
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All data i databasen är inskriven manuellt därför finns det risk att vis data är felaktig eller 

felkategoriserad därför gjordes en funktion i modifieringsdelen där användaren kan gå in och 

enkelt ändra de tasks som redan existerar tillexempel ändra intervallet. För att åstadkomma detta 

gjordes en lista som innehöll alla existerande tasks, användaren kan sen från denna lista välja 

vilken task han vill modifiera. När användaren valt en task kommer en modifieringsknapp upp 

som användaren måste trycka på för att komma in modifieringsläget. När man väl är inne i 

modifieringsläget finns möjlighet att ändra tasken helt och hållet. När användaren är klar med 

sina ändringar så finns en knapp som  man kan  trycka på för att spara sina ändringar (se bild 

2.11). 

 

Bild 2.11 Modifieringsläget 

När användaren sen trycker på spara så öppnas en förbindelse mellan tabellerna TasknrT och 

uppdelningT samt  mallen som användaren gjort ändringen i. Tabellerna uppdateras sen beroende 

på vad som ändrats i mallen. Om användaren trycker på avsluta modifiering utan att spara så 

avbryts modifieringen och tasken återgår till sitt ursprungsläge. För att man ska kunna spåra vem 

som gjort modifieringen så knyts det användarnamn som skrevs in vid inloggningen till en 

kolumn i både tasknrT och UppdelningT där användarnamnet och datumet sparas ( Se bild 2.12). 

 

Bild 2.12 Visar hur kolumnen Modifierad av ser ut 

För att användaren ska kunna lägga till en helt ny task till exempel om man vill lägga till en 

company task som inte redan existerar i databasen gjordes en knapp för detta ändamål. När 

användaren trycker på knappen "Lägg till ny task" (se bild 2.11) så skapas en ruta där användaren 

får  skriva i vilket tasknummer som den nya tasken ska ha, sedan öppnas en förbindelse med 

tasknrT och uppdelningT och den nya tasken läggs till i båda tabellerna. Precis som vid 

modifieringen så läggs information om vem som skapat tasken till i en kolumn.  
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Förutom tasknummret och vem som skapat den så innehåller tasken ingen information. För att 

lägga till information så måste man återgå till modifieringsläget och lägga till den information 

som behövs. 

Då visa taskar kan vara onödiga eller felaktiga så gjordes även en ta bort funktion för att kunna 

radera ett tasknummer fulständigt från databasen. Funktionen fungerar på liknade sätt som lägga 

till funktionen fungerar, det vill säga att en koppling mellan tabellarena och programmet skapas 

och sedan raderas tasknummret från bägge tabellerna.  

2.4.4  Sparfunktion för workordrar 

Då vissa workordrar kan vara väldigt långa och komplexa så ansågs det nödvändigt att skapa en 

sparfunktion där man kan öppna och modifiera tidigare workordrar som gjorts. För att lösa detta 

lades en knapp till i workordersystemet som användaren får trycka på för att spara workorden. 

För att få sparfunktionen att fungera så lades en ny tabell till utöver UppdelningT och TasknrT. 

När användaren trycker på spara så öppnas en förbindelse med denna tabell och alla val som 

gjorts i workordersystemet läses av och sparas i tabellen.  

För att kunna öppna de sparade workordrarna så skapades en funktion där användaren får välja 

vilken av de sparade workordrarna han vill öppna (se bild 2.13). 

 

Bild 2.13 Funktion för att öppna sparade workordrar 

Då det kan bli väldigt många sparde workorderar lades även en sökfunktion till där användaren 

får söka på det workordernummer han vill öppna. Användaren har också möjlighet att ta bort 

sparade workordrar. Detta görs men en knapp som fungerar på så sätt att den workorder som 

användaren väljer att ta bort raderas ur tabellen där workordrarna är sparade. 
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2.4.5  Huvudmeny 

För att underlätta navigeringen mellan de olika funktionerna så skapades en huvudmeny som 

användaren kommer till när han startar programmet. Huvudmeny består av ett antal knappar för 

användare på ett lätt sätt ska kunna navigera i programmet (se bild 2.14). 

 

Bild 2.14 Huvudmenyn 

För att ge en överblick på alla tasks som finns i databasen gjordes en knapp som tar fram alla 

tasks som finns i databasen och visar dem för användaren. 
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3 Resultat  
 

Examensarbetet resulterade i ett program som hanterar och skapar workordrar.  Programmet är 

relativt enkelt att använda och uppfyller de krav som ställdes vid examensarbetets början. 

Programmet är avsett för att kunna konstruera, modifiera och arkivera de workordrar som gjorts i 

programmet.  

Tillhörande programmet finns även en databas som innehåller i princip alla tasks som finns med i 

SAABs underhållsprogram. Programmet ger också möjlighet att skapa nya tasks samt modifiera 

de tasks som redan finns i databasen.   

Det är viktigt att pointera att programmet inte är ordentligt testat i sin egentliga arbetsmiljö dock 

har programmet testats ordentligt under utvecklingsfasen. Visa fel kan dock vara svåra att 

upptäcka när programmet inte har används under en lägre period av de användare som det  är 

avsett för. En testperiod pågår i skrivandets stund och innan den är slutförd är det svårt upptäcka 

eventuella brister och buggar. 

Det förekommer givetvis andra likande program på marknaden men det som gör detta program 

unikt är att det är skräddarsytt till just TAMs WO-system och deras sätt att operera på. 
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4 Diskussion   
 

Med tanke på den erfarenhet och kunskap vi hade om hur databaser fungerar och att vi aldrig  

tidigare arbetat med Microsoft Access, så måste vi säga att vi blev mycket nöjda med 

slutresultatet. 

När vi började att utveckla programmet bestämde vi att fokusera på tre huvudkrav som vi ville att 

programmet skulle uppfylla, dessa var:  

- Lättandvänligt 

- Arbetseffektivt 

- Innehålla först och främst det nödvändigaste för att fungera 

Vi är väldigt nöjda med hur programmet uppfyller dessa krav men även att vi lyckats få 

programmet att fungerar stabilt och att det uppfyller sitt syfte.  

Undertiden programmet har utvecklats försökte vi med jämna mellanrum att buggtesta så att 

programmet är stabilt nog att användas på TAM, givetvis skall det genomgå en testperiod på plats 

under några månaders tid och förhoppningsvis kommer det fungera lika stabilt som det gjort för 

oss. 

Arbetet med att få programmet att fungera som avsett och få det tillräckligt stabilt och säkert har 

tagit lite längre tid än vad som från början var planerat. En av anledningarna till detta var att vi 

inte tyckte det var roligt att överlämna ett projekt som innehöll brister och inte uppfyllde de krav 

vi tillsammans med TAM bestämt. Istället för att lämna in ett halvfärdigt examensarbete 

bestämde vi oss för att inte avsluta arbetet förrän vi var nöjda. Vi anser också att det är viktigt att 

TAM blir nöjda med resultatet då vår förhoppning är att TAM i framtiden skall använda 

programmet och ha nytta av det. 

I början uppstod det lite problem att komma igång med arbetet. Detta för att vi inte hade en sådan 

bra överblick om hur arbetet skulle se ut och utföras samt se vilka avgränsningar vi eventuellt 

skulle bli tvungna att ta.  

Vi försökte att inte lägga ner allt för mycket arbete i detaljer så som tillexempel programmets 

design. Vi tyckte att det viktigaste var att få programmet lättandvänligt och funktionellt, det finns 

annars risk att man lägger för stort fokus på utseendet och glömmer bort programmets huvudsyfte 

det vill säga att det fungerar och är pålitligt. 

Även om vi är nöjda med hur programmet fungerar i dagsläget finns det väldigt mycket som man 

skulle kunna utveckla vidare till exempel utveckla funktioner så att programmet kan hantera 

reservdelar, kostnad och arbetstid. Dessutom fungerar programmet i nuläget endast för Saab 340. 

TAM arbetar även mycket med Saab 2000 så en förbättring som skulle kunna göras i framtiden är 

att utöka databasen så att den även innehåller de tasks som gäller för Saab 2000.  
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5 Slutsats 

Projektet har varit mycket lärorikt och givande, framföralt att få arbeta självständigt och utveckla 

något som TAM kan ha nytta av. 

Om programmet fungerar som det är tänkt uppskattar vi att man kan spara in 60-80% av den tid 

det tar att sätta ihop en WO i dagsläget. Programmet är konstruerat för att vara mycket lättanvänt 

så att personalen på TAM förhoppningsvis bara behöver en kort utbildning för att dom själva 

skall kunna hålla programmet uppdaterat. Detta tack vare de inbyggda funktioner som finns i 

programmet. 
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