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SAMMANFATTNING 

Charterflygbolaget TUIfly Nordic har haft problem med att utnyttja intervallerna på ett antal 
planerade underhållsåtgärder för deras Boeing 737-flotta fullt ut på grund av begränsningar i 
trafikprogrammet samt övriga praktiska begränsningar. De har även under en längre tid 
misstänkt att många intervaller för återkommande underhåll borde kunna eskaleras något 
för att möjliggöra en omläggning av trafikprogrammet och därmed effektivisera 
användningen av underhållsintervallen. Genomförs underhåll på flygplanen oftare än de 
behöver blir detta också en onödig resursförbrukare och kostnad för bolaget. 

Detta examensarbete har haft till uppgift att genomföra en granskning av de anmärkningar 
TUIfly Nordic haft på sin 737-flotta och gallra ut de anmärkningar som haft eller kunde ha 
haft någon relevans för någon av de underhållsuppgifter vars intervall TUIfly Nordic vill 
eskalera. Med denna information som underlag har sedan en bedömning gjorts om huruvida 
varje identifierad underhållsåtgärd är lämplig att utföra en eskalering på eller inte. Detta 
examensarbete har visat att en majoritet av de underhållsuppgifter som valdes ut för 
ändamålet anses vara möjliga att utföra den önskade eskaleringen på. Ett antal undantag där 
det nuvarande intervallet visat sig vara optimalt för TUIfly Nordics operation och något 
enstaka fall där intervallet eventuellt istället bör de-eskaleras har även identifierats.  

ABSTRACT 

The charter Airline TUIfly Nordic has experienced problems to fully utilize the intervals on a 
number of taskcards for their Boeing 737 fleet due to limitations in their current traffic 
program and some other practical limitations. They have also for a significant time period 
suspected that several taskcard intervals should be able to escalate. This would be an 
enabler for some changes in their traffic program which will enable the airline to optimize 
the utilization of the intervals. If a taskcard is performed more often than needed it also 
contributes to an unnecessary high financial expense. 

The task for this thesis work is to review  the findings TUIfly Nordic have experienced on 
their 737 fleet in order to identify all findings that have or might have relevance for any of 
the taskcards TUIfly Nordic intend to escalate. This material has also been used to make a 
judgment whether each identified taskcard is suitable for escalation or not. The conclusion 
of this thesis work is that a majority of the identified taskcards are suitable for the wanted 
escalation. However, another conclusion is that some of the taskcard intervals are already 
optimized for TUIfly Nordics operation and for some solitary taskcards a recommendation 
for de-escalation have been made. 
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FÖRORD 

Denna rapport redovisar ett examensarbete på 15 HP som utförts inom 

Flygingenjörsprogrammet vid akademin IDT på Mälardalens högskola. Examensarbetet 

utfördes åt charterflygbolaget TUIfly Nordic AB. Arbetet har delvis utförts vid TUIfly Nordics 

tekniska avdelning som är belägen vid Stockholm-Arlanda flygplats och delvis på distans.  

 

Västerås, maj 2014 

Markus Lenell 
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NOMENKLATUR 

 

Förkortning – Förklaring  

 

 BLX – TUIfly Nordic 

 ARN – Stockholm/Arlanda flygplats 

 EASA – European Aviation Safety Agency 

 CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation 

 CAME – Continuing Airworthiness Management Exposition 

 AMP – Aircraft Maintenance Program 

 MRB – Maintenance Review Board 

 MPD – Maintenance Planning Document 

 STC – Supplemental Type Certificate 

 RP – Reliability Program 

 Task/taskar – Taskcard 

 W/O – Workorder 

 FH – Flight hours 

 CYC – Cycle – En start och landning 

 AMOS – BLX mjukvara för administration av underhåll 

 ATA – Air Transport Association 

 Finding – En anmärkning som gjorts av pilot/tekniker el. övrig personal. 

 Scheduled Finding – En anmärkning med anknytning till ett specifikt taskcard där 

anmärkningen gjorts vid ett utförande av den tasken. 

 AD – Airworthiness Directive 

 CMR – Certification Maintenance Requirements 

 Pirep – Pilotanmärkning 

 Techrep – anmärkning från tekniker eller övrigt underhållsarbete 
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Kapitel / Chapter 1  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

TUIfly Nordic AB (BLX) är ett flygbolag nischat mot charterresor och flyger för 
charterarrangören Fritidsresor AB[1]. TUIfly Nordic ingår även i den internationella 
charterflygbolagsgruppen TUI Airlines tillsammans med brittiska Thomson Airways, tyska 
TUIfly, belgiska Jetairfly, franska Corsairfly och holländska Arkefly[2]. TUI Airlines-gruppen 
har sammantaget en flotta på över 150 flygplan och är den största charterflygbolagsgruppen 
i Europa[2]. TUIfly Nordics tekniska avdelning har sitt säte på Arlanda Flygplats (ARN) utanför 
Stockholm. TUIfly Nordic har en flygplansflotta beståendes av 6st Boeing 737-800 och 2st 
Boeing 767-300. Då dessa opererar till charterdestinationer flyger de förhållandevis långa 
sträckor överlag i jämförelse med motsvarande flygplanstyp för reguljärflyg. Detta gäller 
främst 737-800 flottan. 

 
EASA (European Aviation Safety Agency) är den myndighet som ansvarar för reglementet 
gällande europeisk luftfart[3]. EASA har det övergripande ansvaret för att etablera och 
revidera gällande regelverk för såväl underhållsverkstäder (Part 145) samt 
flygplansoperatörer (Part M)[4]. 
 
TUIfly Nordics CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) har det 
övergripande ansvaret för att säkerställa att bolagets flygplansflotta behåller luftvärdigheten 
och uppfyller EASAs reglementen. CAMO ansvarar även för att etablera och revidera en 
CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition). CAME’n innehåller dels 
information om hur CAMO ser ut och är organiserat samt föreskrifter och regler för TUIfly 
Nordics arbete kring den fortsatta luftvärdigheten. CAME’ns struktur och innehåll regleras av 
EASA Part M, Subpart G, M.A.704[5].  

 
Flygplanens underhållsarbete är sammanställt och finns beskrivet i underhållsprogrammet, 
AMP (Aircraft Maintenance Program) som regleras och sköts i enlighet med EASA[5],[6]. 
Varje flygplanstyp som opereras av bolaget ska ha en egen AMP där allt underhållsrelaterat 
arbete ska finnas med[5]. TUIfly Nordic har därmed i dagsläget två aktiva AMP, en för 737-
flottan och en för 767-flottan.  

 
AMP’n innehåller olika taskcards vilket är en form av arbetskort för allt underhåll som måste 
göras på ett flygplan[6]. Samtliga taskcards har även ett angivet intervall som mäts i form av 
flygtimmar, kalendertid eller antal cykler (en cykel motsvarar en start- och landning). Det 
förekommer även att ett taskcard har flera av dessa intervall angivna och i dessa situationer 
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är det intervallet som uppnås först som begränsar. Inget av intervallen får någonsin 
överskridas. 

 
TUIfly Nordics tekniska avdelning använder sig av datorprogrammet AMOS från Swiss 
Aviation Software för att planera, administrera och arbeta med AMP’n. Att sätta ihop 
checkar, utfärda och administrera Workorders samt hålla koll på alla taskcards är bara några 
av de uppgifter som sköts via AMOS. 

 
Ett Reliability Program (RP) används för att säkerställa att AMP’n revideras och hålls 
uppdaterad för kontinuerlig optimering baserat på flygplanens användning samt andra 
faktorer som kan påverka luftvärdigheten och underhållsarbetet[7]. Som en del av TUIfly 
Nordics Reliability Program hålls varje vecka ett möte där tekniska avdelningen går igenom 
exempelvis förseningar och inställda flygningar, tekniska tillbud samt om några nya 
underhållsåtgärder behöver vidtas[7]. Identifieras ett behov av någon större förändring i 
AMP’n måste detta godkännas av transportstyrelsen och vara förenligt med det regelverk 
EASA har etablerat för att säkerställa den fortsatta luftvärdigheten för flygplansoperatörer i 
Part M[5]. 
 
En finding är någon form av anmärkning eller identifierad defekt. Findings kan exempelvis 
göras av en tekniker i samband med utförandet av ett taskcard och innebär att en defekt har 
identifierats eller att något övrigt upptäckts som behöver åtgärdas. Man skiljer på olika typer 
av findings och TUIfly Nordic har delat in dessa i tre olika typer. Pilotanmärkningar (pireps), 
anmärkningar från tekniker eller övrigt underhåll (Techreps) samt anmärkningar som gjorts i 
samband med utförandet av ett taskcard (Scheduled). 

 

1.2 Syfte 

 

TUIfly Nordic, som numera benämns som BLX, strävar alltid efter att operera utifrån en så 
optimal AMP som möjligt baserat på deras användning. En optimering av AMP’n innebär att 
man utvärderar och reviderar något av innehållet i AMP’n med syfte att öka luftvärdigheten 
och/eller effektiviteten av underhållsarbetet. En variant av optimering av en AMP kan vara 
att anpassa intervallen på olika taskcards efter behov baserat på flygplanens användning. 
Det kan antingen innebära en förlängning (eskalering) av intervall eller motsatsen, en 
förkortning (de-eskalering) av intervallen. 

 
En AMP innehåller, som tidigare nämnt, allt underhållsarbete som krävs för att operera en 
flygplanstyp. Dess innehåll baseras i huvudsak på följande tre källor: 

 MPD (Maintenance planning Document), som ges ut och revideras 3 gånger per år av 
flygplanstillverkaren Boeing. MPD’n innehåller en generell beskrivning av vilka 
taskcards som krävs för underhåll av flygplanen. Den innehåller även information om 
hur ofta dessa ska utföras på flygplanet genom ett standardiserat task-intervall[8]. 

 BLX egna taskcards som tagits fram efter behov. 

 Taskar från modifieringar (från STC-hållare eller Part 21 organisation)[5]. 
 

BLX skulle vilja se över sin AMP för att kartlägga möjligheterna att eskalera vissa taskcards, 
som skulle kunna medföra ett flertal betydande fördelar för BLX och deras operation. Ett 
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antal taskcards utförs exempelvis oftare än det angivna intervallet i dagsläget på grund av att 
nästa tillfälle att utföra dessa taskcards enligt trafikplaneringen skulle resultera i en 
marginell överskridning av intervallet, alternativt med för lite marginaler kvar av nuvarande 
intervall. Utöver detta skulle en eskalering också lånsiktigt bidra till en reducering av tid- och 
resursförbrukning för såväl tekniker som för övriga tekniska avdelningen. Det medför även 
att en AMP som är bättre anpassad för just BLX flygplansflotta och dess användning 
etableras, vilket är en central del i alla flygbolags visioner gällande underhållsarbete. 

 

1.3 Problemställning 

 

BLX använder i dagsläget de standardiserade MPD-intervallen för nästintill alla taskcards 
som härstammar från MPD’n i sin AMP för 737-flottan[6],[8]. Ett problem med att utnyttja 
sina taskintervaller fullt ut har dock identifierats av BLX tekniska avdelning. Detta beror på 
att underhållet måste passa in med trafikplaneringen och för att säkerställa att det ska finnas 
plats och möjlighet att utföra underhållet av BLX egen personal och i den egna hangaren på 
ARN. Eftersom BLX inte kan riskera att något intervall överskrids har detta resulterat i att 
taskcards ofta utförs med kortare intervall än de behöver. Att inte utnyttja taskcardens fulla 
intervall har i sin tur blivit en onödig resursförbrukare för BLX som leder till en ökad och 
omotiverad underhållskostnad. 

BLX använder sig av något som kallas fascheckar för att planera underhållet. Principen med 
fascheckar är att man utför varje check med ett bestämt intervall och sedan delar upp 
taskcardsen i olika checkpaket baserat på vilket intervall taskcardet har. De taskcards med 
kortast intervall i BLX AMP för 737-flottan ligger på 500 FH och kommer därför utföras vid 
varje check. De taskcards som har det dubbla intervallet, 1000 FH kommer endast utföras vid 
varannan check osv. Fördelen med detta system är att man kan planera underhållet och 
utnyttjandet av hangaren på ARN på ett effektivt sätt i så stor utsträckning som möjligt. 

Anledningen till att denna planeringsmetod resulterat i att många taskcards utförs med 
kortare intervall än vad de behöver beror på att BLX i nuläget använder ett trafikprogram där 
checkarna går runt på 12-månaders intervall (12 checkar, en var 28:e dag). Detta har visat sig 
vara ineffektivt på grund av att många taskar då tvingas göras oftare än de behöver enligt 
deras taskintervall för att passa in i trafikprogrammet och för att det ska finnas möjlighet att 
utföra checkarna i egen hangar.   

En lösning på problemet har identifierats i form av att lägga om trafikprogrammet så att det 
går runt på 18-månaders intervall (12 checkar, en var 42:a dag) istället för det nuvarande på 
12 månader. BLX opererar med 6 st Boeing 737-800, lyckas man etablera ett trafikprogram 
med ett lägsta checkintervall på 42 dagar skulle man därför på ett smidigt sätt få planeringen 
att gå runt. En check i veckan med totalt 6 flygplan ger vartdera flygplan ett 42 dagars 
intervall mellan checkarna. Man får då en fast, återkommande underhållsdag. Problematiken 
som uppstått med detta är att vid en sådan omläggning av trafikprogrammet skulle ett antal 
taskcards med sitt nuvarande intervall marginellt överskridas eller ha för lite 
säkerhetsmarginaler kvar mellan checkarna. 

Så för att lösa problemet med att ett antal taskcards intervaller i nuläget inte kan utnyttjas 
fullt ut och möjliggöra den nya optimerade trafikplaneringen skulle BLX behöva eskalera 
intervallet på ett antal taskcards så denna omläggning av trafikprogrammet blir möjlig utan 
att några intervall överskrids eller ligger för nära gränsen av intervallet.   
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De taskcards som är av intresse för BLX att eskalera för att möjliggöra ovan nämnda 
optimering av trafikprogrammet är främst de med ett intervall på 4000 FH och nedåt. De 
taskcards som dessutom har en given kalendertid som intervall blir också intressanta för 
eskalering då flertalet av dessa i dagsläget har ett kalenderintervall på exempelvis 4000 FH 
eller 12 månader. Dessa skulle då behöva eskaleras till 13 månader för att säkerställa att 
kalenderintervallet inte heller överskrids eller saknar önskade säkerhetsmarginaler och 
därmed begränsar möjligheten att kunna utföra den tänkta optimeringen av 
trafikprogrammet. Samtliga berörda taskcards som utförs på ARN med ett intervall på 4000 
FH och nedåt kommer undersökas i syfte att kartlägga möjligheterna för att kunna utföra en 
eskalering. En del av de berörda taskcardsen kan även ha intervall angivet i antal cykler men 
detta intervall anses inte behöva eskaleras då antalet cykler inte är det intervall som 
begränsar BLX operation. 

Vissa av dessa taskcards är BLX egna och har därmed inget MPD-intervall de baseras på. Men 
de flesta kommer vara taskcards som härstammar från MPD’n och det är dessa detta 
examensarbete främst kommer fokusera på. För att få tillåtelse att eskalera dessa taskcards 
måste en noggrann analys genomgås och ett flertal reglementen måste följas. En närmare 
genomgång av dessa reglementen och krav återfinns i kapitel 2.1. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Som tidigare nämnt i kapitel 1.3 har alla aktuella taskcards med ett intervall på upp till 4000 
FH varit utgångspunkten för hela arbetet. Underlag har därmed insamlats till samtliga av 
dessa. För att arbetets omfattning skulle kunna rymmas inom ramen för ett examensarbete 
på 15 HP, vilket ska motsvara 10 veckors heltidsjobb, har dock arbetet avgränsats i viss 
omfattning.  

Den avgränsning som gjorts berör främst den slutliga analysen där en bedömning ska göras 
till varje taskcard om huruvida den anses vara möjlig att eskalera eller inte baserat på de 
findings som gjorts. Att genomföra denna analys och bedömning för samtliga taskcards var 
inte möjligt inom tidsramen för arbetet och fick därmed fick analysen av ett flertal taskcards 
exkluderas från detta arbete.  

Efter att datainsamlingen gjorts till samtliga taskcards identifierades de taskcards som 
ansågs ha högst prioritet för en eskalering och därmed var de mest intressanta att slutföra 
analysen på. En uppskattning av antalet taskcards som skulle vara möjlig att hinna 
genomföra analysen på inom ramen för detta arbete gjordes till ca 20 stycken. Efter samtal 
med BLX planerare framkom det att de taskcards med kortast intervall var de högst 
prioriterade och arbetet begränsades till att endast slutföra analysen/bedömningen av de 23 
taskcards med kortast intervall. Att det blev just 23 taskcards berodde på att alla taskcards 
med ett intervall på upp till 1300 FH då inkluderades vilket ansågs vara en lämplig gräns.  

Ytterligare en avgränsning som gjorts i detta arbete berör gallringen och kopplingen mellan 
findings och taskcard. Då antalet findings att gå igenom visade sig vara över 30 000 st blev 
det helt orimligt att under tidsramen för detta examensarbete garantera att samtliga 
findings som gallrats ut verkligen är relevanta för det taskcard findingen refererar till i detta 
arbete. För att säkerställa detta skulle en djupare analys av flera hundra findings och mycket 
fördjupade tekniska kunskaper om varje berört system krävas. 

Under gallringsprocessen och kopplingen mellan varje finding och taskcard har därför en 
avgränsning gjorts i form av att alla findings som kan tänkas ha relevans för respektive 
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taskcard har sparats och kopplats till det taskcard findingen eventuellt skulle kunna vara 
relevant för. Det är alltså inte säkert att alla findings som gallrats ut och kopplats till ett 
taskcard i detta arbete verkligen har relevans för det taskcard de är knutna till. Endast för de 
23 taskcards där analysen och bedömningen slutfördes har en närmare granskning 
genomgåtts av varje relaterad finding tillsammans med ansvarig ingenjör på BLX. 
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Kapitel / Chapter 2  

METOD 

Detta kapitel redovisar och beskriver de metoder som använts i arbetets olika faser. Första 
kapitlet, 2.1, innehåller en översikt av de reglementen/krav en flygplansoperatör måste följa 
och rätta sig efter vid ändringar av AMP’n. Det andra kapitlet, 2.2 beskriver vart 
information/underlag har inhämtats för att en kartläggning av vilka anmärkningar som gjorts 
inom bolaget skulle vara möjlig samt vart övrig relevant information för detta arbete 
inhämtats. I kapitel 2.3 beskrivs den gallringsprocess av findings som genomförts samt 
kopplingen mellan de findings som gjorts och de taskcards arbetet berört. Kapitel 2.4 
beskriver hur analysen och bedömningen har genomförts av de 23 högst prioriterade 
taskcardsen som valdes ut tillsammans med BLX trafikplanerare. 

2.1 Reglemente/krav 

 

Det finns ett antal förhållningsregler och reglementen utgivna av EASA som måste uppfyllas 
och följas genom hela processen för att en ändring av taskcards intervaller i AMP’n ska vara 
möjlig. En ändring av dessa måste även ske i enlighet med BLX egna föreskrifter gällande 
ändringar i deras AMP som finns beskrivet i CAME’n. 

Enligt BLX CAME del 1.2.6 som berör ändringar av AMP’n ska en ändring göras vid behov 
efter att en analys av behovet genomförts[7]. Exempel på möjliga anledningar till en 
förändring i AMP’n enligt del 1.2.6 i CAME’n kan exempelvis vara information från Reliability 
data samt erfarenheter från operation[7]. 

Enligt EASA Part M, Subpart C, M.A.302 som berör underhållsprogram finns följande 
paragrafer som styrker att detta är möjligt att genomföra. 

 
AMC to M.A.302(f) 

 
3. “The purpose of a reliability programme is to ensure that the aircraft maintenance 
programme tasks are effective and their periodicity is adequate.”[5] 

 
4. “The reliability programme may result in the escalation or deletion of a maintenance task, 
as well as the de-escalation or addition of a maintenance task.”[5] 

 
Enligt BLX CAME, del 1.2.6.1 som berör processen för ändringar i AMP’n ska BLX ingenjörer 
verifiera att datan är relevant och att underlag för en ändring i AMP’n föreligger[7]. Därefter 
förbereds en revision av AMP’n vid ett av BLX reliability möten som hålls varje kvartal[7]. 
Under detta möte bestäms om ändringen godkänns eller inte av BLX[7]. 
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För att få tillstånd att utföra denna typ av ändringar i AMP’n i enlighet med EASAs 
reglemente kommer det också krävas att ändringarna godkänns av Transportstyrelsen i 
enlighet med Appendix I to AMC M.A.302 and AMC M.B.301(b): 

 
4. “The owner or the M.A Subpart G approved organisation may only vary the periods 
prescribed by the programme with the approval of the competent authority or through a 
procedure developed in the maintenance programme and approved by the competent 
authority.”[5] 

 
Vidare måste ändringar av intervall i AMP’n som avviker från MPD-intervall tydligt redovisas 
och motiveras samt följa de krav som ställs av Transportstyrelsen i enlighet med Appendix I 
to AMC M.A.302 and AMC M.B.301(b):   

 
3. Amendments “Amendments (revisions) to the approved maintenance programme should 
be made by the owner or the M.A Subpart G approved organisation, to reflect changes in the 
TC holder’s recommendations, modifications, service experience, or as required by the 
competent authority.”[5] 

 
För att få implementera ändringar i AMP’n ställs också krav på att BLX i sitt reliability 
program övervakar innehållet i AMP’n samt att de som ansvarar för BLX reliability program 
garanterar att lämpliga interna kontroller utförs av BLX för alla ändringar som sker i 
AMP’n[5]. Detta i enlighet med Appendix I to AMC M.A.302 and AMC M.B.301(b): 

 
6.5.11 Approval of maintenance programme amendment: “The competent authority may 
authorise the M.A.Subpart G organisation to implement in the maintenance programme 
changes arising from the reliability programme results prior to their formal approval by the 
authority when satisfied that; (a) the Reliability Programme monitors the content of the 
Maintenance Programme in a comprehensive manner, and (b) the procedures associated 
with the functioning of the “Reliability Group” provide the assurance that appropriate control 
is exercised by the Owner/operator over the internal validation of such changes.”[5] 

 
En genomgång av alla taskcards identifierade som intressanta för eskalering i syfte att 
säkerställa att de inte har AD eller CMR-krav kommer också behöva göras då dessa inte är 
tillåtna att eskalera av säkerhetsskäl. 

2.2 Informationsunderlag/Datainsamling 

 
För att få all nödvändig information och data om BLX, deras underhåll och nuvarande AMP 
för att kunna uppfylla tidigare nämnda regler och föreskrifter har BLX datorsystem för 
hantering av AMP’n, AMOS, varit ett centralt och viktigt verktyg. Exempelvis för att finna alla 
de taskcards som är av intresse för en eskalering. Dessa går att finna i ”Maintenance 
Program Administration” där samtliga taskarcards i 737-flottans AMP finns att tillgå 
tillsammans med grundläggande information om varje taskcard som exempelvis alla 
intervall, klassficering och tidigare historik om när den utförts. Se bild 2.2.1 nedan från 
Maintenance Program Administration.  
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bild 2.2.1 – Maintenance Program Administration 
 
Vilken nuvarande check varje taskcard tillhör återfinns också i AMOS under ”Check Control 
System” där samtliga BLX checkar är listade med angivet intervall och tillhörande taskcards. 
Det var främst här insamlingen av alla taskcards som var av intresse för detta arbete gjordes. 
Via denna funktion kunde alla checkar som var av intresse för BLX att höja intervallet på 
snabbt identifieras. Check Control System gav också snabbt och effektivt information om 
vilka taskcards som innefattades i varje check.  Se bild 2.2.2 nedan från Check Control 
System. 
 

bild 2.2.2 – Check Control System 
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Information om vilka findings som gjorts går också att finna i AMOS. Scheduled findings, som 
redan finns kopplade till ett specifikt taskcard går att finna i AMOS under ”Maintenance 
findings Reporting” där man via en sökning på ett taskcard kan få fram alla findings som 
gjorts vid utförande av taskcardet. Antalet gånger taskcardet har utförts, hur många gånger 
man gjort en finding i samband med utförandet av taskcardet och en ”finding ratio” finns 
också presenterat direkt i AMOS. Se bild 2.2.3 nedan från Findings reporting. 

 

 
bild 2.2.3 – Maintenance Findings Reporting 

 
 
Även unscheduled findings går att finna i AMOS. Unscheduled findings är samlingsnamnet 
för de findings som inte gjorts i samband med att man utfört ett taskcard på det system, del 
eller komponent där findingen gjorts. Det finns två olika typer av unscheduled findings, 
Techreps och Pireps. Techreps är findings som gjorts av tekniker eller av övrigt underhåll och 
kan beskrivas som att de upptäckts av en ”slump” och har inte heller någon koppling till ett 
taskcard i AMOS. Pireps är findings från piloter som gjorts under operation. Dessa 
unscheduled findings går att finna i AMOS under ”Workorder Information System”. För att 
hitta dessa får man i menyn filtrera workorders på ”pilot remarks” och ”maintenance”. Se 
bild 2.2.4 på nästa sida. 

 



 

10 

 
bild 2.2.4 – Workorder Information System 

 
 
För att hitta alla scheduled findings har alltså findings reporting använts för att ta fram 
samtliga taskcards med minst en finding direkt kopplad till taskcardet i fråga. De taskcards 
som inte finns med vid en sökning i det registret har därmed ingen rapporterad scheduled 
finding kopplad till sig. Vilket förmodligen redan nu har framgått var scheduled findings den 
lätta biten av det här examensarbetet. En sökning i findings reporting på varje taskcard BLX 
identifierat som intressanta att genomföra en eskalering av och sammanställa detta i ett 
exceldokument var allt som krävdes för att lokalisera alla scheduled findings. 
 
Den tidskrävande och huvudsakliga arbetsuppgiften för detta examensarbete var att få fram 
alla unscheduled findings med relevans för något av de taskcards BLX vill eskalera. Detta fick 
göras manuellt och hur den processen gick till finns beskrivet i nästa kapitel. 
 

2.3 Gallringsprocessen/anknytningen 

 
För att lokalisera och hitta alla unscheduled findings krävdes en lite mer avancerad och 
tidskrävande process. Via workorder information system kan man filtrera ut pilot- och 
underhållsanmärkningar som beskrivet i kapitel 2.2. Som ett första steg sparades samtliga 
pireps som någonsin gjorts på något av BLX flygplan ner i ett exceldokument. Detsamma 
gjordes sedan för techreps. Även anmärkningar från flygplan som inte längre finns kvar i BLX 
flotta togs med för att få med så mycket underlag som möjligt vilket ökar kvalitén på 
reliability analysen som sedan ska göras. Den totala mängden findings uppmätte ungefär 
15 000 pireps och 16 000 techreps som manuellt skulle gallras.  

Dessa anmärkningar har alltså ingen direkt koppling till något specifikt taskcard. Det finns 
däremot information om vilket ATA-kapitel som berörs av varje finding. Denna ATA-referens 
visade sig dock inte vara helt pålitlig på grund av att findings som gjorts innan AMOS infördes 
som mjukvara i BLX tekniska avdelning år 2007 har överförts så att de idag finns tillgängliga i 
AMOS[9],[10]. Detta hade dock resulterat i att findings som överförts till AMOS i efterhand 
kan ha felaktiga ATA-referenser[9],[10]. Så för att säkerställa att så många relevanta findings 
som möjligt lyckas identifieras och att antalet missade anmärkningar minimeras gjordes först 
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en grov gallring av samtliga unscheduled findings manuellt. Detta genom att med hjälp av 
strategiska sökord på W/O Description gallra bort de findings som inte är relevanta eller har 
någon koppling till någon av de taskcards BLX är intresserade av att eskalera. Fördelen med 
att spara ner samtliga findings till excel och gallra manuellt via sökord på W/O Description 
ansågs vara att risken för att missa relevanta findings då minimeras jämfört med att göra 
sökningar direkt i AMOS och spara ner de relevanta findings man hittar.  

När första gallring genomförts var mängden findings som återstod och som var aktuella för 
ytterligare filtrering avsevärt färre och alla uppenbart irrelevanta findings var borttagna. 
Efter denna gallring återstod ca 2 600 pireps och ca 3 500 techreps i exceldokumenten. 

Nästa steg i gallringsprocessen var en sista mer ingående och djupare filtrering av varje 
återstående finding där det skulle klargöras om och i så fall vilket taskcard som berördes av 
varje återstående finding. Ett flertal av dessa kunde även gallras bort i detta skede då denna 
process djupare granskade samtliga återstående findings. Denna process krävde en 
nogrannare analys av varje finding där oftast både W/O Description och W/O Action fick 
granskas för att man skulle kunna avgöra vad som varit orsaken eller vad som påverkats av 
den finding som gjorts. Ansvarig ingenjör på respektive ATA-kapitel från BLX tekniska 
avdelning bistod under denna process med hjälp och expertis för att klargöra om/vilka 
findings som har någon koppling till någon av de aktuella taskcardsen samt vilka som kunde 
tas bort. Det var först i det här steget findings kopplades till något taskcard. Detta genom att 
i en ny kolumn i exceldokumentet ange vilket eller vilka taskcards varje finding är relevant 
för. 

Då mängden findings fortfarande var förhållandevis stort även i detta skede fick arbetet 
begränsas något genom att tvetydiga eller något osäkra findings sparades och kopplades till 
det taskcard som eventuellt kunde påverkas av respektive finding. Detta för att hellre knyta 
för många findings till varje taskcard än att riskera att relevanta findings gallrades bort. Detta 
innebar dock att det även efter detta skede kunde finnas några findings kvar med referenser 
till vissa taskcards som egentligen saknade relevans för tasken i fråga. Efter denna process 
slutförts återstod ca 1 300 pireps och ca 1 900 techreps där samtliga nu var kopplade till 
minst ett taskcard.  

 

2.4 Analys/Bedömning 

 

Denna del beskriver bedömnningen om huruvida BLX anser att den önskade eskaleringen är 
befogad och vettig att genomföra eller inte baserat på de findings som identifierats och 
kopplats till varje taskcard. Fokus under denna del var att undersöka och dokumentera om 
någon av de aktuella taskcardens intervall på något vis skulle kunna ha påverkat den finding 
som upptäckts. Exempelvis om det finns någon möjlighet att någon finding som identifierats 
skulle ha kunnat undvikas om taskens intervall hade varit kortare. Om så är fallet betyder det 
att detta taskcard inte anses vara lämplig för BLX att eskalera. Om några sådana upptäckter 
skulle göras ska istället en analys och utvärdering genomföras om huruvida taskens intervall 
borde de-eskaleras istället. Endast om ingen koppling mellan de findings som hittats och 
taskens intervall existerar är taskcardet intressant för eskalering. Det kommer då också göras 
en bedömning om huruvida någon av de findings som hittats och kunnat kopplas till tasken 
skulle kunna påverkas om taskens intervall istället höjdes. Om det anses finnas en sådan 
koppling kommer taskcardet i fråga inte heller vara lämplig för eskalering. Det är endast de 
taskcards som helt saknar findings med betydelse för luftvärdigheten/säkerheten och där 
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det nuvarande intervallet inte kan kopplas till orsaken eller följderna av någon finding som 
gjorts som BLX avser att eskalera. 
 
I detta steg skedde också en sista, fördjupad gallring av de kvarvarande findings som en del 
av analysen för respektive taskcard. Varje ingenjör på BLX med ansvar för det ATA-kapitel 
taskcardet berörde medverkade vid en sista genomgång av samtliga findings som var knutna 
till varje taskcard. Detta för att säkerställa att endast findings som har eller med största 
sannolikhet har någon inverkan eller övrig betydelse för respektive taskcard återstår. Under 
detta steg gallrades därmed ytterligare ett fåtal findings bort.  
 
Under analysen av de findings som gjorts togs det även hänsyn till vilket taskcard som 
berörts då detta påverkar hur djup och ingående analys som anses vara nödvändig för de 
olika taskarna. Exempelvis har BLX egna taskcards som inte härstammar från MPD/MRB fått 
en mer ytlig analys då dessa inte berör säkerheten eller har några myndighetskrav kopplade 
till sig. Den huvudsakliga uppgiften för dessa taskcards har varit att bedöma om en 
eskalering av tasken skulle gynna BLX ekonomiskt/operationellt eller om det istället hade 
bidragit till motsatsen. 
 
En mer djupgående och noggrann analys med säkerhetsaspekter inkluderade har gjorts på 
de taskcards som härstammar från MPD/MRB. Där har det även beaktats vilken klassificering 
tasken har samt hur mycket BLX avser att eskalera den. De taskcards som klassificerats med 
MSG Code 8 (Hidden Safety) har det lagts mest fokus på då de är de enda säkerhetsklassade 
som innefattats i detta arbete. Samtliga taskcards som analyserats och genomgått en 
bedömning som härstammar från MPD:n avses endast eskaleras med antingen 4,3% eller 
8,3% vilket är en förhållandevis liten ökning. Av de taskcards som genomgick analysen inom 
ramen för detta arbete är det endast ett FH-intervall som berörts.    
 
All information/data har sedan sammaställts där alla findings (Scheduled, Pireps och 
Techreps) finns redovisat och kopplat till varje taskcard BLX ville se över möjligheterna för 
att utföra en eskalering på. En utvärdering och motivering till om huruvida alla eventuella 
findings skulle haft någon betydelse för luftvärdigheten och/eller säkerheten samt om 
intervallet skulle haft någon inverkan på något av detta har genomförts tillsammans med 
BLX ingenjörer. Målet med denna bedömning är att svara på frågan om den tänkta 
eskaleringen av intervallet skulle kunna påverka antalet findings med den sammanställda 
historiken detta arbete samlat ihop som underlag. 

 
För att på ett tydligt sätt sammanställa samtliga taskcards som innefattats av detta 
examensarbete och hur mycket BLX har för avsikt att utföra en eventuell eskalering av varje 
task m.m presenteras allting sammanställt i ett exceldokument. I detta dokument finns varje 
taskcard presenterad tillsammans med taskens MSG Code, Type Code, MPD- och nuvarande 
AMP-intervall, den avsedda eskaleringen samt det nya intervallet, antal findings uppdelat 
efter Scheduled, Pirep eller Techrep samt BLX slutliga bedömning och rekommendation.  
 
Eskaleringen är angiven i antingen flygtimmar eller kalendertid tillsammans med det nya 
önskade intervallet samt vilken procentuell höjning av intervallet det innebär. Kopplat till 
samtliga listade taskcards finns även varje finding redovisad i en egen flik i exceldokumentet. 
För varje finding i denna flik finns information från vilken Workorder denna finding gjorts, 
vilket datum samt vilken flygplansindivid findingen gjorts på, vilket eller vilka taskcard som 
berörs samt findingens description- och action text. 
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Allt detta arbete är dock bara underlag för en ansökan till Transportstyrelsen om att få 
implementera dessa ändringar i AMP’n. Först efter att TS gett sitt godkännande till alla 
ändringar för samtliga taskcards kommer de nya taskintervallerna att kunna implementeras i 
BLX AMP för 737-flottan. Ansökan till Transportstyrelsen och det verkliga resultatet är dock 
utom ramen för detta examensarbete och finns inte presenterat i den här rapporten. 
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Kapitel / Chapter 3  

RESULTAT 

I detta kapitel finns resultatet av detta examensarbete presenterat. Detta innefattar en 
presentation och sammanställning av de 85 taskcards arbetet totalt har berört och insamlat 
findings till. En presentation och genomgång av bedömningarna för de 23 taskcards som 
slutfördes under detta arbete finns också redovisat. Några findings kommer dock inte att 
presenteras i detta kapitel på grund av konfidentiella skäl. 

 

3.1 Sammanställning av taskcards 

De taskcard detta arbete endast insamlat underlag till men inte slutfört hela analysen på har 
ändå sammanställts i ett exceldokument tillsammans med all insamlad information. Längst 
till vänster finns taskcardnumret följt av taskcardets namn. Har taskcardet en klasificering i 
form av MSG-code finns den angiven i kolumnen till höger om namnet, exempelvis har ”IDG 
OIL – LEFT IDG” på bild 3.1.1 klassificering 6 vilket innebär ”Evident Operational”.  Alla 
taskcard har dock ingen MSG-code klassificering varav den kolumnen är tom på vissa 
taskcards. Det kan även förekomma att ett taskcard har två klassificeringar. ”Type Code” 
som återfinns i nästa kolumn anger vilken typ av arbetsuppgift som ska utföras, detta kan 
exempelvis vara RST (Restoration) eller DET (Detailed Visual Inspection). Sedan står 
taskcardets samtliga intervall angivna, först MPD/MRB-intervallen och sedan BLX nuvarande 
intervall. Efter dessa återfinns den önskade eskaleringen av intervallet angivet samt det nya 
intervallet höjningen skulle resultera i. En procentuell höjning av intervallet finns också 
angivet. Efter detta finns antalet findings som gjorts till varje taskcard angivet och uppdelat 
efter Scheduled, Pireps och Techreps. Se bild 3.1.1 och bild 3.1.2 på nästa sida hur denna 
sammanställning genomförts.  
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Bild.3.1.1 – Sammanställning 1 

Bild 3.1.2 – Sammanställning 2 
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3.2 Analysen 

 

Av de 23 taskcards detta examensarbete genomförde en bedömning av blev resultatet att 18 
taskcards bedömdes vara lämpliga att eskalera och på 5 taskcards gjordes bedömningen att 
intervallet inte bör eskaleras. På två utav dessa är det eventuellt av intresse att även de-
eskalera intervallet. Beslut om detta och i så fall hur mycket de-eskaleringen bör vara faller 
dock utanför ramen av detta arbete och kommer om det blir aktuellt att genomföras av 
TUIfly nordics tekniska avdelning vid ett senare tillfälle. 

För att tydliggöra bedömningen och lyfta fram de taskcards som under analysen av detta 
arbete bedömdes var möjliga att eskalera är dessa framlyfta genom att ha en mörkare 
bakgrund än de taskcards som bedömdes ha ett optimalt intervall i dagsläget eller de där 
intervallet eventuellt bör sänkas. Se bild 3.2.1, där taskcardet ”TOWING LEVER ASSEMBLY” 
avses eskaleras efter bedömning medan de två övriga rekommenderades ett oförändrat 
intervall. Detta gjordes även för att tyddliggöra vilka och hur många taskcards som avses 
eskaleras samt hur många som inte avses eskaleras då bedömningarna kommer granskas 
och bedömas ytterligare en gång av Transportstyrelsen. 

En sammanställning av bedömningarna och resultatet av analysen för de taskcards som 
genomgick denna del följer här nedanför sorterat efter nuvarande BLX-intervall. 

 

 

Bild 3.2.1 – Analys 1 
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bild 3.2.2 – Analys 2 

bild 3.2.3 – Analys 3 

bild 3.2.4 – Analys 4 
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bild 3.2.5 – Analys 5 

bild 3.2.6 – Analys 6 

bild 3.2.7 – Analys 7 
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bild 3.2.8 – Analys 8 

bild 3.2.9 – Analys 9 

bild 3.2.10 – Analys 10 
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Kapitel / Chapter 4  

DISKUSSION 

 

Det här examensarbetets främsta uppgift var att genomföra en optimering av ett antal 
taskcards intervaller i AMP:n för TUIfly nordics 737-flotta. Anledningen till att man på 
företaget ville genomföra detta var ett problem med att utnyttja de nuvarande intervallerna 
på dessa taskcard fullt ut på grund av praktiska begränsningar i trafikprogrammet. Målet var 
därför att eskalera intervallet på dessa taskcards för att möjliggöra en optimering av 
trafikprogrammet. Utgångspunkten för det här arbetet var dock att objektivt granska dessa 
taskcard och kartlägga vilka och hur många findings som gjorts för att med detta som 
underlag sedan kunna göra en bedömning om huruvida intervallet anses vara optimalt eller 
inte. Då detta arbete också kunde leda till att oväntat många eller allvarliga findings 
identifieras för något specifikt taskcard fanns även möjligheten att något intervall skulle 
behöva de-eskaleras. Med anledning av det sistnämnda vill jag därför påstå att syftet med 
examensarbetet inte endast var besparingar och att till varje pris bevisa att optimeringen av 
trafikprogrammet är möjlig. Målet var en eskalering av dessa intervall men utgångspunkten 
för arbetet var en objektiv granskning av vilka findings TUIfly nordic har haft under sin 
operation och med denna information avgöra om ett antal taskcards intervall i nuläget är 
optimalt eller inte baserat på TUIfly nordics operation och vilka findings de har haft.   

Att arbeta fram en metod för datainsamlingen av findings var den främsta utmaningen i det 
här arbetet. Findings är det enda underlaget och den enda informationskälla som fanns att 
tillgå för att avgöra om varje taskcards intervall anses vara optimalt med just TUIfly nordics 
operation och användning som bakgrund. Problematiken med just unscheduled findings är 
att det totalt finns över 30 000 stycken men inga referenser eller kopplingar till vad varje 
finding berör. Efter att jag i början på detta arbete blev informerad om och insåg att ATA-
referenserna som står angivna vid varje finding är obrukbara förvandlades gallringen av 
dessa från ett delprojekt av detta arbete till det huvudsakliga projektet av detta arbete. Att 
genomföra denna gallring av findings manuellt genom att läsa W/O-description som finns 
beksrivet i kapitel 2.3 tog upp ungefär sju av de tio planerade veckorna för det här arbetet. 
Resultatet av det blev en avgränsning i form av att analysen och bedömningen av alla 
findings kopplade till ett taskcard fick begränsas till att endast gälla 23 st av totalt 85 
taskcards. Då insamlingen av findings dock har gjorts till samtliga 85 taskcards har detta 
arbete ändå genomfört den mest tidskrävande delen av arbetet för att optimera intervallet 
till samtliga taskcards och den återstående sammanställningen och bedömningen av de 
resterande taskcardsen lämnas som underlag till företaget för att kunna slutföra arbetet vid 
ett senare tillfälle. 

Resultatet av detta arbete för de 23 taskcards där den slutliga analysen och bedömningen 
genomfördes blev dock ungefär som förväntat. De flesta taskcard bedömdes ha få eller 
irrelevanta findings som inte hade någon koppling till taskcardens intervall. En majoritet av 
dessa taskcards bedömdes därför vara lämpliga för eskalering och godkändes för detta syfte. 
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Men samtidigt identifierades några taskcards vars intervall inte bör ändras och totalt två där 
det även spekulerades om att i framtiden eventuellt de-eskalera intervallet. Jag ser detta 
resultat som positivt då det visar på tydliga skillnader i bedömningarna som gjorts för olika 
taskcards vilket jag personligen anser känns som det mest naturliga resultatet i ett projekt av 
den här karaktären. Det indikerar åtminstone att det underlag som insamltas i form av 
findings har visat på tydliga skillnader och resulterat i olika bedömningar för olika taskcards. 
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Kapitel / Chapter 5  

SLUTSATSER 

Vilket framgår av resultatet uppnåddes arbetets ursprungliga mål för 23 av totalt 85 
taskcards då en avgränsning fick göras till att endast slutföra analysen och bedömningen av 
de högst prioriterade taskcardsen. Detta kan ses som ofullständigt men arbetets omfattning 
har varit mycket svårt att uppskatta i förväg innan det bestämdes hur metoderna för hur 
datainsamlingen och gallringsprocessen av findings skulle genomföras. Den mest 
tidskrävande och därmed att betrakta som huvudsakliga delen av arbetet, gallringsprocessen 
av findings, har dock genomförts och slutförts för samtliga 85 taskcards. 

Även om det inte fanns tid att slutföra allting inom ramen för detta arbete som det var tänkt 
enligt ursprungsplanen blev resultatet av arbetet avgränsat på ett genomtänkt sätt där hela 
processen slutfördes och ett färdigt resultat ändå presenterades, för ett avgränsat antal 
taskcards. Företaget fick därmed ut både ett konkret och färdigställt resultat för de högst 
prioriterade taskcardsen samt underlag för samtliga taskcards identifierade som intressanta 
för ändamålet. 

Resultatet av de 23 taskcards som genomgick hela analysen och där det gjordes en 
bedömning visade sig inte vara speciellt förvånande eller chockerande för TUIfly nordics 
tekniska avdelning. Även om det inte har funnits någon sammanställning av unscheduled 
findings tidigare med referenser till ett specifikt taskcard har ingenjörerna på företaget 
lyckats bilda sig en förhållandevis bra uppfattning av vilka typer av anmärkningar som brukar 
förekomma. Detta ger en viss indikering på att företagets tekniska organisation redan har en 
ganska bra uppfattning av hur situationen ser ut för deras 737-flotta och att detta arbete 
bekräftat det. Oavsett hur bra koll ingenjörerna på företaget har på sin flotta krävs dock en 
sammanställning och dokumentation av detta slag för att det ska finnas möjlighet att påvisa 
detta vilket krävs av myndigheterna för exemeplvis en ändring av taskcardens intervall som 
detta arbete handlat om. 

Vilket finns noggrannare beskrivet i kapitel 6 har detta arbete också resulterat i förslag på 
åtgärder för att i framtiden underlätta för denna typ av arbete samt för att få bättre koll och 
en ökad struktur av unscheduled findings.   
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Kapitel / Chapter 6  

REKOMMENDATIONER 

Detta examensarbete på TUIfly nordic har tidsmässigt till största delen bestått av att gallra 
ut findings med relevans för de taskcards som i början identifierades som intressanta för 
arbetets ändamål. Eftersom det bestämdes att alla anmärkningar som någonsin gjorts på 
hela BLX 737-flotta skulle beaktas och tas med i detta arbete blev antalet mycket stort. 
Pilotanmärkningarna var totalt drygt 15 000 stycken och anmärkningarna från underhåll var 
drygt 16 000 stycken.  

Som tidigare nämnt har varje finding en kolumn för vilket ATA-kapitel den berör men denna 
ATA-referens var alltså inte pålitlig och kunde inte användas under detta arbete. Vilket finns 
beskrivet i metoden innebar detta att samtliga tusentals anmärkningar fick gallras genom att 
med hjälp av sökord gå igenom ”finding description” för att hitta findings med relevans för 
varje taskcard. Det känns därmed naturligt att detta blev mycket tidskrävande och tog upp 
största delen av tiden för det här exjobbet. Hade däremot ATA-referenserna varit pålitliga 
och korrekta hade med all sannolikhet denna gallring kunnat genomföras inom en tidsram 
på uppskattningsvis ca 2-3 veckor. 

Att ha en korrekt ATA-referns till unscheduled findings känns därför mycket relevant och kan 
ge många fördelar för företagets tekniska organisation. En av dem är att möjliggöra att 
statistik kan föras på vilka typer av anmärkningar som görs i form av vilka system och vilka 
ATA-kapitel som berörs av de findings som görs på flygplanen av piloter och inom 
underhållet. Detta skulle bland annat bidra till att man betydligt lättare kan följa upp hur 
fördelningen och antalet anmärkningar på olika system och delar ser ut. En annan fördel är 
att man får en bättre översikt och möjlighet att göra en uppdelning av findings för något 
ändamål, exempelvis för ett arbete som detta. Så att tilldela alla findings i AMOS korrekta 
ATA-referenser och på något vis säkerställa att korrekta ATA-referenser tilldelas alla framtida 
findings är därför en rekommendation till TUIfly nordics tekniska avdelning efter avslutat 
examensarbete. 

Att för framtida unscheduled findings säkerställa att de faktiskt blir tilldelade en korrekt ATA-
referens redan från början i samband med att de skrivs in i AMOS borde vara den enklaste 
och mest effektiva metoden. Om detta sedan ska göras av tekniker, ingenjör eller planerare 
bör avgöras av företaget internt. Min rekommendation är endast att det genomförs för 
framtida bruk, då detta ger ett flertal betydande fördelar som tidigare beskrivet. Hur det i 
praktiken ska genomföras lämnas som en framtida uppgift för företagets tekniska 
organisation att avgöra.      

Ytterligare en rekommendation till TUIfly nordics tekniska avdelning är att kolla igenom 
samtliga findings som knytits till respektive taskcard under detta arbete innan ansökan om 
implementering av de nya taskintervallerna till transportstyrelsen sker. Detta för att 
säkerställa att inte onödiga eller irrelevanta findings som eventuellt kan finnas kopplade till 
något taskcard kommer med i onödan. Detta arbete bör ses som ett underlag för en 
eskalering av 737-flottans AMP och inte som helt definitiv eller fullständig. 
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TACK 

Ett stort tack till samtliga personer som på något vis varit delaktiga under detta arbete. 
Nedanför omnämns några centrala personer som varit delaktiga i detta arbete samt 
personer som bidragit med ekonomiska eller praktiska frågor. 

 

Petrus Boltjes, TUIfly Nordic, för handledning och tilldelning av uppdraget. 

Fredrik Beatty, TUIfly Nordic, för handledning, tips och teknisk kompetens. 

Samtliga anställda på TUIfly Nordics tekniska avdelning för tips, idéer och behjälplighet i 
övrigt under hela arbetet. 

Margareta & Gösta Lenell, för hjälp med praktiska detaljer under arbetet. 

Mats & Eva Lenell, för ekonomisk sponsring. 

Tommy Nygren, Mälardalens högskola, för handledning av arbetet. 
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