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SAMMANFATTNING 

Det här Examensarbetet genomfördes i samarbete med Airline Support AB. Airline Support 
AB är i enlighet med EASA Part 145 en godkänd underhållsorganisation som utför 
flygplansunderhåll på uppdrag av operatörer och flygplansägare. 

 

Airline Support AB får av kund en arbetsorder som innehåller hundratals jobbkort utan 
inbördes ordning. Med begränsad tillgång av tekniska hjälpmedel, sorteras dessa jobbkort 
fysiskt i en lämplig ordning. Sorteringen och prioriteringen av jobbkorten görs genom att 
man delar in flygplanet i tre zoner och sedan delas de upp mellan de tre arbetslagen som skall 
genomföra underhållet. 

 

Den fysiska sorteringen av jobbkorten är tidskrävande och måste göras om vid varje tillfälle 
man åtar sig ett underhållsarbete. Den manuella sorteringen av jobbkorten skapar också 
dåliga förutsättningar att följa underhållsarbetets gång och kunna ge korrekt status till 
uppdragsgivaren. 

 

Den huvudsakliga målsättningen med examensarbetet var att få insikt i hur 
underhållsarbetet inom en Part 145 organisation hanteras i verkligheten. En av 
målsättningarna var också att finna en bestämd struktur för jobbkorten, sådan att ett 
dynamiskt system kunde skapas för att automatisera delar av planeringsarbetet. 

 

Examensarbetet genomfördes i samråd och i enlighet med organisationens önskemål. Det 
bestämdes att man skulle sortera jobbkorten med avseende på hur lång tid varje jobbkort tar 
att genomföra samt i vilka zoner av flygplanskroppen arbetet skulle utföras. Efter jämförelse 
mellan olika programvaror så valdes Excel till det bäst lämpade programmet för att skapa 
den typen av system man önskade. 

 

Ett planeringsverktyg skapades med hjälp av programspråket Visual Basics, efter att man 
gemensamt kommit överens om önskvärda funktioner. Planeringsverktyget är i huvudsak 
resultatet av detta examensarbete och omfattas av alla delar av projektets faser. 

 

Det planeringsverktyg som skapades är inte en färdig produkt utan det krävs mera arbete 
med att få fram exaktare tider för att få systemet att stämma bättre med verkligheten. I och 
med att man lagt stor vikt på tester och implementering av systemet så har det skapats goda 
förutsättningar för att verktyget skall uppfylla den huvudsakliga målsättningen att spara 
resurser och effektivisera underhållsarbetet. 
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ABSTRACT 
This thesis was carried out in co-operation with Airline Support AB. Airline Support AB is in 
accordance with EASA part145 an approved maintenance organization, that performs 
maintenance work for airline operators as consultants. 

 

Undertaking a major maintenance mission, Airline Support AB receives an Work order from 
their client which contains hundreds of unorganized task cards. With limited access to 
technical means, the TCs is sorted and organized physically according to their expected 
applicability. The order in which the TCs should be arranged is determined by dividing the 
TCs equally between the three working teams and between one of the three different aircraft 
fuselage zones. 

  

The physical organization of the large amount of TCs is time-consuming and the process have 
to be redone every time a new maintenance commitment have been made. This creates poor 
conditions to follow-up the progress during the maintenance work and to be able to give 
reliable information to their clients.  

 

The main purpose of this thesis work was to get an insight in how the maintenance work is 
being executed and handled in an approved Part-145 organization in reality. The goal was 
also to find a specific structure for the TCs and create a dynamic system that could 
automatically organize some parts of the maintenance planning process. 

 

The thesis was carried out while consulting Airline Support AB, according to their requests 
and organizational needs.  It was established that the TCs should be divided in terms of 
calculated man-hours for each card and according to the three aircraft fuselage zones. After 
comparing different software and their possibilities, Excel was chosen to be the most suitable 
option for creating the type of system desired. 

 

A planning tool was then created according to agreed functions and desires, using Visual 
Basics to program the software.  The planning tool is the essential result from working on 
this thesis and concludes the result of all the project phases. 

 

The planning tool created is not a complete product. It takes a lot more work to get the man-
hours performing the maintenance tasks calculated more precise. A more precis calculation 
would make the system seem closer to the reality. Due to a lot of time and effort spent during 
the project on testing and implementation, there is a high probability for the developed tool 
to live up to the expectations, and forfill the main goal to save resources and optimize the 
maintenance work. 
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FÖRORD 
Denna rapport är en del av det examensarbete inom flygteknik, som utgör det avslutande 
momentet i vår utbildning på Mälardalens högskola. Fördjupningen i flygteknik har valts att 
göras inom ämnet flygplansdrift och underhåll. Arbetet utfördes under perioden April till 
Juni 2013 och omfattas av 15 högskolepoäng, vilket leder till en högskoleingenjörsexamen. 
Projektet genomfördes på uppdrag av Airline Support Sweden AB på Arlanda. 

 

Vi vill här passa på att rikta ett stort tack till Production Manager, Thomas Nicklasson som 
varit vår handledare på Airline Support Sweden AB och som möjliggjort detta projekt. Vi vill 
också tacka Base maintenance Manager, Jonas Söderquist som varit till stor hjälp under 
arbetets gång och som bistått med sin tid och kunskap. De personer på Mälardalens högskola 
som varit involverade i detta examensarbete är framförallt vår handledare Tommy Nygren 
som gett oss goda råd och tips under arbetets gång, samt examinator Mirko Senkovski. 

 

Västerås, juni 2013 

Caroline Bergman och Tobias Bergman 
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NOMENKLATUR  
Förkortning  Förklaring  

 

EASA  European Aviation Safety Agency 

Part 145 Tillämpningsförordning för underhållsverksamhet för kommersiella luftfartyg. 

MOE   Maintenance organization exposition 

MRB  Maintenance review board 

MRBR  Maintenance review board report 

MSG-3  Arbetsmetod och underhållsfilosofi för att skapa ett underhållsprogram 

AMM   Aircraft maintenance manual  

WO  Work order 

TC  Task Card/Jobbkort 

BDCA  Bermuda Department of civil Aviation 

AD  Airworthiness directive 

SB  Service Bulletin 

SI  Structural item 

NDT  None destructive testing 
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Kapitel / Chapter 1  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inom Airline Support AB finns idag ett behov av att systematisera, dokumentera och 
automatisera delar av underhållsplaneringen samt att förenkla genomförandet av de 
underhållscheckar man åtar sig. 

 

Underhållspaketen som erhålls av kund innehåller ett stort antal jobbkort. Varje jobbkort 
specificerar en särskild underhållsåtgärd i checkpaketet. Samtliga jobbkort hanteras genom 
att man fysiskt sorterar in dessa i den ordningen som man vill att underhållsåtgärderna skall 
genomföras. Detta görs i huvudsak av en person som har begränsad tillgång till tekniska 
hjälpmedel och som sammanställer en underhållsplan för respektive flygplansindivid, som 
till största delen är baserad på egna erfarenheter. På grund av begränsade ekonomiska 
resurser och organisationens ringa storlek så finns det inget system som kan förenkla det 
dagliga arbetet med planeringen av underhållsarbetet. 

 

Inom denna studie undersöks det om ett dynamiskt system kan skapas, sådant att 
underhållsarbetet kan effektiviseras och struktureras. Ett sådant system kan idag köpas för 
en betydande summa pengar och finns idag hos de organisationer inom flygbranschen som 
har tillräckliga ekonomiska resurser för detta. Behovet av effektivisering och strukturering av 
underhållsarbetet är dock detsamma hos en organisation som inte har de ekonomiska 
förutsättningarna. Projektets fokus har varit att uppnå likvärdigt resultat samt att anpassa 
systemet till Airline Support AB företagsmässiga behov.   

 

Effektivisering av underhållsprocessen genererar dels besparingar av tid-, personal- och 
ekonomiska resurser, och dels underlättar det för samtliga inblandade i det dagliga 
underhållsarbetet. Det ger möjlighet att lättare koordinera de befintliga resurserna samt 
identifiera områden i det för tillfället tillämpade arbetssättet, där det kan finnas utrymme för 
förbättringar. På sikt ger det möjligheten att utveckla rutiner och procedurer för 
återkommande underhållscheckar. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt att förenkla och 
systematisera hur fördelningen av de jobbkort som ingår i respektive underhållscheck 
planeras, samt i vilken ordning dessa skall genomföras.  

 

Uppgiften är i huvudsak att utveckla ett dynamiskt system med en viss struktur som 
automatiskt sorterar jobbkorten. Implementeringen av systemet kommer att eliminera 
behovet av manuell sortering av jobbkorten och på så vis spara stora resurser. Det kommer 
också att ge en bättre visuell överblick över underhållsarbetet både för uppdragsgivaren och 
deras kunder, vilket generera en optimering av underhållsarbetet. 

 

Förslag på hur man fortsättningsvis kan effektivisera produktionsplaneringen och 
underhållsarbetet kommer att tas fram, utifrån uppdragsgivarens behov och resurser. 

1.3 Problemställning 

Går det att utveckla en teknisk hållbar lösning för att förenkla och automatisera arbetet med 
hur jobbkorten i respektive checkpaket skall fördelas och genomföras? Kan istället ett 
dynamiskt system skapas som ger utrymme för manuella tillägg och som kan anpassas för 
olika flygplanstyper?  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts med avseende på examensarbetets omfattning och resurstillgång. I 
samråd med Airline Support Sweden AB har vi under arbetets gång analyserat och avvägt 
förhållandet mellan förväntad tidsmässig arbetsinsats kontra förväntad effekt av resultatet.   
Vikten lades därför redan på ett tidigt stadium, på att uppfylla uppdragsgivarens önskemål 
och skräddarsy systemet för Airline Support AB, i stället för vad som var tekniskt möjligt.  

 

Examensarbetet kommer enbart att beröra jobbkorten för flygplanstypen Bombardier CRJ-
100/200, vars underhållsprogram bygger på MRB processen och MSG-3 underhållsfilosofi. 
Resultatet skall vid behov enkelt kunna anpassas till andra flygplanstyper så att samma 
system och struktur kan implementeras i all produktionsplanering och underhållsarbete. Det 
har också skapats utrymme för uppdragsgivaren att själv genomföra smärre modifieringar 
och ändringar av vissa parametrar för att allt eftersom förbättra systemet. 
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Kapitel / Chapter 2  

FÖRSTUDIE 

Airline Support AB innehar EASA Part-145 tillstånd och BDCA (Bermuda Departement of 
civil Aviation) tillstånd. Man utför i huvudsak flygplansunderhåll på konsultbasis till andra 
operatörer och flygplansägare. För att skapa en bättre bild av den befintliga 
underhållsprocessen studerades inledningsvis tillgången på underlag och projektets 
förutsättningar. 

2.1 Myndighetskrav 

För att bedriva underhållsverksamhet på kommersiell luftfart inom Europa krävs det att man 
är godkänd i enlighet med EASAs Part 145 regelverk. Detta för att man skall kunna 
säkerställa att flygplansunderhållet bedrivs på ett sådant sätt att tillförlitligheten hos 
luftfartygen inte avsevärt degraderas och att säkerhetsmarginalerna bibehålls. I EASA, Part 
145 regleras de tekniska kraven som ställs på verksamheten, så som faciliteter, verktyg, 
underhållsdokumentation och certifiering av personal. Verksamheten beskrivs utifrån dessa 
krav detaljerat i verkstadshandboken MOE, vilken ska vara godkänd av den lokala 
luftfartsmyndigheten. 

 

Utvecklandet av ett underhållsprogram och de uppgifter som skall utföras sker hos 
operatören utifrån de rekommendationer som anges i den av MRB utgivna MRBR. I MRBR 
rapporten finns angivet rekommenderat minimikrav på intervaller för komponentunderhåll, 
motorunderhåll och inspektioner av olika kategorier av luftfartyg.  Underhållsåtgärderna 
bygger på det dokument, kallat AMM, som flygplanstillverkarna har tagit fram för att möta 
de myndighets och underhållskrav som operatör måste uppfylla.  I AMM står det beskrivet i 
detalj hur en specifik underhållsåtgärd skall utföras och detta dokument används som 
underlag för flygplansunderhåll av flygplansmekaniker och tekniker. 

 

Underhållsprogrammet bestående av ett stort antal underhållsåtgärder sätts samman av 
operatören och måste sedan godkännas av den lokala myndigheten innan flygplanet kan 
opereras. Då en underhållsorganisation åtar sig att utföra ett visst underhållsarbete så 
innebär detta också att man måste hantera och koordinera en stor mängd jobbkort.  

 

Det är operatören som ansvarar för att underhållet utförs och att alla myndighetskrav 
uppfylls genom underhållsprogrammet, så att flygplanet hålls luftvärdigt. Däremot är det upp 
till varje underhållsorganisation att utveckla en egen rutin och struktur för hanteringen av 
jobbkorten, sådan att man kan utföra de underhållsåtgärder som respektive 
underhållsprogram kräver. 
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2.2 Arbetsorder 

När Airline support AB åtar sig ett uppdrag så får man av uppdragsgivaren en Work order 
som innehåller alla de jobbkort som skall ingå i checken. Underhållsåtgärderna består till 
exempel av inspektioner, reparationer, funktionstester, komponentbyten och oljebyten. Vilka 
underhållsåtgärder som skall göras bestäms av operatörens underhållsprogram och utförs 
enligt de jobbkort som tillhandahålls av flygplanstillverkaren.  

Utöver dessa underhållsgärder tillkommer det även AD, SB och SI som skall genomföras. Det 
kan också under arbetets gång tillkomma underhållsåtgärder eller reparationer som man 
inledningsvis inte har räknat med.  

 

Airline Support har liten möjlighet att påverka underhållsarbetet på grund av att kunden är 
ansvarig för att tillhandahålla material och specialverktyg, samt att det i vissa fall sker 
”kannibalisering” av flygplanen, som avsevärt kan försena hela underhållsarbetet. 
Kannibalisering innebär att man lånar delar av ett flygplan som står inne för 
underhållsarbete, till ett annat flygplan för att detta skall anses vara flygdugligt. Detta kan 
leda till att man ofta tvingas omorganisera och planera om arbetet allt eftersom arbetet 
fortskrider. Ofta är det svårt att på förhand sätta tidsramar och få en bra överblick över hur 
lång tid det kommer att ta. Nedan visas ett exempel på hur en arbetsorder från kund kan se 
ut. 

Figur 1. Exempel på hur en del av en arbetsorder kan se ut. 

Underhållsåtgärderna listas utan inbördes ordning och det är upp till underhållsansvarig på 
Airline Support AB att sammanställa och sortera jobbkorten på bästa sätt till checkpaket, så 
att de kan genomföras i en logisk och passande ordning. 

 

Arbetsordrarna innehåller hundratals jobbkort. Jobbkortsnumret återfinns i operatörens, i 
det här fallet Canada regional jets, underhållsmanual för jobbkort. Efter jobbkortsnumret 
följer en kort beskrivning av underhållsåtgärden som skall utföras. 
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2.3 Jobbkort 

På jobbkorten beskrivs hur den specifika underhållsåtgärden som skall utföras i detalj. På 
jobbkortet finner man också information om i vilket område och i vilka paneler på 
flygplanskroppen arbetet ska göras, mantimmar, vilken typ av åtgärd som skall göras och 
vilka verktyg som behövs. I det högra hörnet återfinns jobbkortsnumret som även finns på 
WO. Jobbkortet nedan tillhör Canada regional Jet och är ett exempel på hur ett jobbkort kan 
se ut 

Figur 2. Exempel på ett jobbkort. 
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2.4 Befintlig Underhållsplanering och procedur 

Alla jobbkort skrivs fysiskt ut av ansvarig underhållsplanerare och arbetsledare. Dessa 
sorteras därefter manuellt efter bästa förmåga. Sortering och ordningen av jobbkorten är 
huvudsakligen baserat på tidigare erfarenheter. Gruppering av jobbkorten görs sedan utifrån 
att man har tre arbetslag som arbetar på Airline Support AB, så för enkelhetens skull har man 
också valt att dela in flygplanet i tre huvudsakliga arbetsområden. 

 

Man beräknar också en viss tid för öppning av luckor på flygplanet, samt att man avsätter ett 
antal dagar för de underhållsarbeten som behöver strömförsörjning och hydraulik. 

 

Dokumenteringen sker helt manuellt på en Whiteboard. Jobbkorten sätts sedan in i pärmar 
utan inbördes ordning och som manuellt sorterats in i tre grupper. Där kan sedan 
flygplansmekanikerna och teknikerna hämta jobbkorten som utförs i valfri ordning. 

När underhållsarbetet är avslutat avsätter man en dag för stängning av luckor och förbereder 
flygplanet för att sättas i trafik. 

2.5 Återrapporteringssystem till kund 

Airline Support AB har som underhållsleverantör ett intresse av att ha någon form av 
återrapportering till kund. Detta för att kunna påvisa hur långt man har kommit i 
underhållsarbetet och för att få en bättre överblick över arbetets gång. Man har därför på eget 
initiativ skapat ett dokument i Google där man utifrån de jobbkort som slutförts och 
signerats färdigt kan markera motsvarande jobbkort i dokumentet som grönt.  

 

Grönt betyder att detta kort är färdigställt och kunden kan se vilka jobbkort som är kvar att 
utföra samt vilka som är färdigställda. Detta dokument anger dock bara om jobbkortet är 
fullständigt färdiga (grön markerat) eller att jobbkortet kvarstår (röd markerat). Detta kan 
vara vilseledande då tiden det tar att färdigställa ett jobbkort kan variera betydligt beroende 
på vad det är för typ av åtgärd. Till exempel kan ett jobbkort ta en mantimme medan ett 
annat kan ta många timmar.  Den här typen av återrapportering säger alltså ingenting om 
hur lång tid som återstår på hela underhållsarbetet eller när arbetet kan beräknas vara 
färdigt.  

 

Man använder i första hand återrapporteringen som en informationskälla och undviker på så 
sätt många onödiga frågor och möten med kund.  Denna enkla återrapportering har visat sig 
spara på resurser, samt att det har väsentligt underlättat för kontakten med kund. Nedan 
visas ett exempel på återrapporteringsfilen. 
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Figur 3. Exempel på återrapporteringsfilen. 

Detta är Airline Support AB enda verktyg i det dagliga arbetet med och koordineringen av 
underhållsplanering, vilket ger utrymme för förbättringar. Återrapporteringssystemet ska 
också gå att använda i samverkan med det skapade planeringsverktyget, men då snarare som 
ett indikeringssystem av hur många jobbkort som slutförts. Det finns ett behov av på ett 
smidigt sätt kunna avrapportera till kund om progressen i underhållsarbetet. 

2.6 Val av planeringsverktyg 

Utifrån de förutsättningar som fanns så gjordes det en jämförelse mellan de program som 
finns att tillgå och som bäst lämpar sig för att användas som ett planeringsverktyg. Vid 
jämförelsen av dessa system så togs det stor hänsyn till hur dynamiska systemen var samt 
hur dessa var systemmässigt uppbyggda. Några av de program som studerades var: 

 

- Microsoft Project 

- Open proj Serena 

- Open workbench 

- Excel 

- Gantt project 

 

Excel valdes till slut för att det är ett program som kan anpassas efter just de parametrarna 
som ansågs viktiga att ha med i verktyget. Det valdes också därför att vi båda sedan tidigare 
var bekanta med detta program och på så sätt fanns det större möjligheter att förstå 
programmets begränsningar när vi anpassade systemet till Airline Support AB specifika 
behov och önskemål. Det var också viktigt att på ett överskådligt sätt få informationen 
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presenterad för sig och att det fanns utrymme för både automatisering och manuella 
ändringar. En i slutändan viktig faktor var också att detta program är gratis. 
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Kapitel / Chapter 3  

GENOMFÖRANDE 

Projektet inleddes med litteraturstudier i Excel och dess programmeringsspråk Visual Basics 
för att bilda sig en uppfattning om vilka tekniska möjligheter och begränsningar som fanns. 
En projektplan skapades initialt, vilken sedan uppdaterades och kompletterades under 
examensarbetets gång. Det gjordes en analys och det sattes upp en tydlig målsättning med 
arbetet. Under ett flertal möten diskuterades vilka parametrar man skulle fokusera på och 
hur jobbkorten skulle sorteras. En bit in i projektet påbörjades testning av systemet tills man 
slutligen uppnådde förväntat resultat. 

3.1 Behovsanalys 

Under uppstartsmötet gjordes tillsammans med representanterna från Airline Support AB en 
analys över vilka funktioner och parametrar som var mest intressant att ha med i 
planeringsverktyget.  En gemensam målsättning arbetades fram, utifrån de behov som fanns 
samt vilka tekniska och tidsmässiga förutsättningar som fanns. Nedan följer de mål som 
inledningsvis sattes för projektet: 

- Verktyget måste vara dynamiskt och det måste finnas utrymme för manuella 
ändringar. 

- Det måste finnas en automatisk funktion för sorteringen av Jobbkorten. 

- Skapa bättre möjligheter att förmedla information till kund rörande 
underhållsarbetet.  

- Det skall finnas en presentation för när man planerar att förse flygplanet med 
hydraulik och elektronik. 

- Det skall finnas en tydlig presentation för att bättre kunna överblicka 
underhållsarbetets progress och som är anpassat efter arbetstiden. 

- Skapa en tidslinje som referens i återrapporteringsdelen av verktyget så man kan 
hålla reda på datum. 

- Det skall finnas möjlighet att indikera när ett jobbkort är färdigställt. 

- Det skall vara användarvänligt. 

- Det skall så långt det är möjligt spegla verkligheten. 

- Skapa ett verktyg som sparar på resurser. 

- Att möjliggöra bättre planering av personalresurser och att ge samtliga inblandade 
större insikt i det dagliga arbetet. 
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3.2 Strukturering av jobbkorten 

En av de faktorer som det i detta fall valdes att fokusera på var tidsåtgången och det antal 
mantimmar som det krävs för att göra vissa underhållsåtgärder. Detta kom man gemensamt 
fram till för att man skulle kunna uppfylla ett av de huvudsakliga målen, vilken var att få en 
bättre överblick och tidsuppfattning av underhållsarbetet. 

 

Inledningsvis så sorterades alla de hundratals jobbkort som ingick i arbetsordern, därefter 
noterade man man-hours och accesstime som står skrivet på samtliga jobbkort från 
operatören till varje enskild underhållsåtgärd i systemet. Den tid som står på jobbkorten kan 
ibland vara missvisande då dessa tider tagits fram utifrån andra förutsättningar, vilket gör att 
de inte alltid stämmer med verkligheten. Detta löste vi genom att lägga till en kolumn för 
manuell korrigering av denna tid. 

 

För att på bästa sätt få fram en så exakt uppgift som möjligt, om tidsåtgång för varje jobbkort 
så krävs det att man gör en egen studie i detta. Därför siktade vi på att åtminstone få en så 
exakt tid som möjligt genom att vi utgick från den tid som finns skriven på själva jobbkorten. 
Detta var ett tidskrävande arbete, men också en förutsättning för att planeringsverktyget 
skall stämma överens med verkligheten så lång det är möjligt. 

 

Airline Support AB hade tidigare gjort en mätning av antal mantimmar och samlat dessa i en 
fil. Dessa användes sedan till systemet för den verkliga estimeringen av tidsåtgång. För att 
skapa dynamik, gavs också utrymme för en manuell korrigering av dessa tider i 
planeringsverktyget. För att få en mer verklig tidsram så bestämde man sedan ställtider inför 
checken och den tiden det tar att återställa flygplanet till operationellt skick efter att man 
genomfört samtliga jobbkort.  

3.3 Gruppering och prioritering 

Efter ett antal diskussioner kring grupperingen och prioriteringen kom vi gemensamt fram 
till att det var lämpligast att behålla de grupperingar som fanns innan, då detta arbetsmässigt 
fungerade bra. Grupperingen och indelning av flygplanskroppens zoner bestämdes till 
följande: 

 

1. Engine, tail och tail compartement 

2. Wing, nose och Main landing gear. 

3. Cabin, Fuselage internal och Fuselage external. 
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Figur 4. Bild på flygplanskroppen. 

Då det finns tre arbetslag på Airline Support AB så tycktes det logiskt att man delade in 
jobbkorten utifrån detta och att det konstaterades att det inte fanns behov av dela in 
jobbkorten efter zoner. En mera ingående zonindelning skulle innebära att man skulle 
behöva lägga ner mycket tid på att förändra nuvarande arbetssätt, vilket inte var en av 
målsättningarna med detta projekt.  Prioriteringen gjordes i samråd med och baserat på 
underhållsansvarig och teknikernas erfarenheter. 

3.4 Programmering i Excel 

Makron skapades i planeringsverktyget med hjälp av programmeringsspråket Visual Basics, 
utifrån de funktioner vi ville att systemet skulle ha. Detta var ett mycket omfattande arbete 
och krävde stor del av tiden för att genomföra Examensarbetet. 

3.5 Tester och systemimplementering 

Under uppbyggnaden av planeringsverktyget användes initialt jobbkorten från en CRJ 200 
med registrering VQ-BNE. Detta för att få så verklighetstroget material att arbeta med som 
möjligt. En stor del av den totala tiden lades ner på tester av planeringsverktyget, för att 
kontinuerligt verifiera och omvärdera systemets funktioner. Dels testades systemet på olika 
versioner av operativsystem, då Airline Support AB har olika system för olika datorer, och 
dels testades det på olika flygplansindivider. I slutskedet av projektet testades det även i 
skarpt läge. 

 

För att underlätta implementeringen av planeringsverktyget och för att öka insikten i 
uppbyggnaden av systemet, skapades det en användarmanual som mer ingående beskriver 
hur man ska använda och hantera planeringsverktyget. Användarmanualens funktion och 
användarvänlighet testades i samband med tester av planeringsverktyget dels, gemensamt 
och dels av olika personer enskilt.  

 

Avslutningsvis så hölls ett överlämningsmöte där planeringsverktyget förbereddes för att 
testas under ett verkligt underhållsuppdrag. Under mötet diskuterades resultatet och om 
målsättning uppnåtts, samt hur man fortsättningsvis kan utveckla och förbättra 
planeringsverktyget utifrån organisationens behov.  
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Kapitel / Chapter 4  

PLANERINGSVERKTYG  

Nedan presenters det system och planeringsverktyg som vi under examensarbetets gång 
skapade. Det ges en övergripande förklaring av de huvudsakliga funktionerna. För en mera 
ingående funktionsbeskrivning se bilaga. 

4.1 Databas 

En grunddatabas skapades där planeringsverktyget automatisk hämtar information om i 
vilken ordning jobbkorten skall prioriteras samt vilken grupp de tillhör. I databasen finns 
även mantimmar presenterade, dessa kommer från jobbkorten. Informationen från 
databasen importerar man sedan i planeringsverktyget per automatik. 

 

 Ändringar kan göras manuellt i databasen med avseende på till exempel jobbkort, 
prioritetsordning, gruppering och mantimmar. Detta gör att systemet inte är beroende av 
vilken typ av flygplan man gör underhåll på och tillgodoser kravet på dynamik hos verktyget.  

 

Databasen kan uppdateras med nya jobbkort som gäller andra flygplan och sedan sparas för 
den enskilda individen. Detta gör att man och i efterhand kan få en bättre överblick över hela 
arbetsförloppet och de underhållsåtgärder som utförts på respektive flygplan. 

 

De mantimmar som Airline Support AB tidigare hade uppmätt för vissa jobbkort redovisas i 
databasen i en enskild kolumn, i vilken man kan göra manuella förändringar om man märker 
att dessa tider inte stämmer överens med verkligheten. 

4.2 Planeringsverktygets förstasida 

På huvudsidan sorteras och importeras informationen från databasen i olika steg. För att 
kunna genomföra dessa steg i rätt ordning har det skapats kortkommandon, så att 
matchningen av informationen från databasen görs i rätt ordning.  

 

Det första steget matchar automatiskt samtliga jobbkort, efter den prioritering de blivit 
tilldelad i databasen. De övriga korten som avviker, så som till exempel AD,SB och SI-korten, 
kan manuellt läggas till i efterhand. Det andra steget matchar databasen med den 
förbestämda prioriteringsordningen. Det tredje steget matchar databasen med de 
mantimmar som skrivits in och en sammanlagd tid beräknas utifrån det. I det sista steget  
importera man en kalender. 
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Informationen som blivit matchad med databasen hamnar sedan i Gantt schemat och 
systematiseras så att man kan få bättre överblick över den informationen det som finns på 
förstasidan. 

Figur 5 Exempel på förstasidan. 

4.3 Gantt schema 

Ett Gantt schema skapades i planeringsverktyget för att ge en överblick över hela 
arbetsförloppet och ge en mer detaljerad återrapportering. Schemat är dynamiskt och 
påverkas av den information som finns i databasen och på förstasidan av 
planeringsverktyget.  

 

Graden av detaljerad återrapportering bygger dock på att man fyller i fullständig information 
i form av tider och datum. Det krävs även att man uppdaterar dessa tider allt efter 
underhållsarbetet fortgår för att på bästa sätt kunna spegla verkligheten. 

 

I schemat presenteras informationen om hur lång tid en underhållsåtgärd tar, 
jobbkortsnumret, samt i vilken ordning arbetet skall utföras, på en tidsaxel. Man tar även 
hänsyn till verklig arbetstid och att man inte arbetar helger. Det finns utrymme för manuella 
tillägg för när hydraulik och elektronik finns tillgängligt i flygplanet eller om andra 
förändringar sker som kan påverka slutdatum av underhållsåtgärden. För att förenkla 
tolkningen har man påvisat detta med hjälp av olika fält och färger, vilka finns förklarade i 
bilden nedan. 
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Figur 6. Exempel på hur ett Gantt schema kan se ut. 

Schemat i form av en tidsaxel är tänkt att på enklast sätt presentera den information som kan 
vara intressant för arbetsflödet och påvisa förändringar. Som återrapporteringsverktyg kan 
mera exakt information utläsas och man kan på ett enklare sätt identifiera felkällor, så att 
man kan hålla kund uppdaterad om arbetets förlopp. 
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4.4 Kalender 

Då det är många datum som manuellt måste fyllas i planeringsverktyget, så att det så långt 
det är möjligt speglar verkligheten, så skapades det ett hjälpmedel i form av en kalender. Med 
hjälp av kalendern kan man snabbt fylla i det datum som man vill ha i planeringsverktyget. 
Detta eliminerar behovet av att fylla i datum och tider manuellt.  

 

Figur 7. Bild på kalenderfunktionen. 
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Kapitel / Chapter 5  

RESULTAT 

Syftet med examensarbetet var framför allt att ta reda på om man kunde skapa en struktur av 
de jobbkort som används vid underhållsarbete på flygplan för att optimera underhållsarbetet 
och spara resurser. Uppgiften var också att finna ett återrapporteringssystem som är 
lättöverskådligt och lätt att hämta information från. Detta tycker vi att vi har uppnått i och 
med att vi skapat ett digitalt verktyg. Utifrån den behovsanalys som gjordes så har vi lyckats 
anpassa planeringsverktygets funktioner efter de behov och önskemål som vi initialt fick.  

 

Den stora utmaningen var att förenkla sorteringen och struktureringen, vilket visade sig 
under arbetets gång vara en betydligt mer tidsomfattande uppgift än vi först annat. Därför 
valde vi att i stort sett behålla den struktur de hade från början, eftersom den också byggde 
på erfarenhet från personalen. En annan anledning var också att en större förändring av 
sorteringen av jobbkorten skulle innebära förändringar även i arbetssättet för de som arbetar 
med utförandet av underhållet. 

 

I efterhand kan man konstatera att det är svårt att möjliggöra en annan sortering av 
jobbkorten, men att man med enkel information kan automatisera planeringsprocessen så att 
man kan göra stora resursvinster och betydligt öka effektiviseringen av underhållsarbetet. 

 

Eftersom flygplansunderhåll är en dynamisk process, där man sällan vet vad man kan 
förvänta sig under arbetets gång, så underlättar det att ha ett verktyg av den här typen för att 
effektivare kunna koordinera den övriga verksamheten runt omkring. Utmaningen var också 
att veta vad i systemet som kunde automatiseras och vad som kräver dynamik och möjlighet 
till manuell påverkan. Ett automatiserat system spar tid både innan själva arbetet påbörjas, 
samt att det är betydligt enklare att gå in och göra ändringar i efterhand. 

 

Det har också visat sig att man kan använda planeringsverktyget som informationskälla för 
många olika verksamheter inom organisationen, men framför allt att man kan ge en bättre 
återkoppling till kund om underhållsarbetet.  
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Kapitel / Chapter 6  

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

6.1 Diskussion 

Planeringsverktyget som skapats är ingen färdig produkt, vilket gör att det krävs att man 
arbetar med systemet och uppdaterar det. Vi har trots begränsade resurser i form av tid och 
pengar lyckats skapa ett dynamiskt system som väl täcker Airline Support AB behov och 
önskemål.  Det visade sig också att det kan få fler användningsområden om man så önskar. 
Med hjälp av planeringsverktyget har vi skapat förutsättningarna för ett funktionellt och 
resursbesparande system. Genom att lägga stor vikt på att göra systemtester har vi försäkrat 
oss om att systemet fungerar som det ska och att det kan användas på det sätt som det är 
tänkt. 

 

Flygplansunderhåll är inte heller en exakt vetenskap och det finns många detaljer kring 
arbetsprocessen som är svåra att förutspå utgången av på förhand, även för en erfaren 
tekniker. Därför var ett “tidsvinst-kontra-arbetsinsats” ett återkommande ämne vid 
diskussioner kring hur man kunde lösa problem som uppstod under underhållsarbetets gång. 
Det förefaller tämligen svårt att automatisera och systematisera hela arbetsflödet så att det 
stämmer exakt med verkliga förhållanden 

6.2 Slutsats 

Detta examensarbete har gett insikt i hur underhållsarbete genomförs i verkligheten inom en 
part 145 organisation. Det har också varit lärorikt att få möjligheten att tillsammans med 
Airline Support AB, arbeta fram ett behovsbaserat projekt från grunden.  Det har gett oss 
möjlighet att sätta oss in i den varierande kunskap som det krävs att genomföra ett liknande 
projekt. Det som var mest givande var att vi till slut lyckades få det resultat som vi från början 
hoppats på, men inte kunde ta för givet, och att vi uppnått den målsättning och de 
förväntningar som fanns. 

Den här rapportens omfattning står tyvärr inte i proportion till hur många timmar som totalt 
har lagts ner på detta examensarbete, dock har det gett oss god insikt i hur underhållsarbete 
fungerar och hur problematiken kan se ut kring vissa delar av arbetsprocessen. Det har också 
gett oss förståelse för hur hanteringen av myndigheter och certifieringar fungerar och vilka 
krav som ställs på en organisation i praktiken. 
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Kapitel / Chapter 7  

REKOMMENDATIONER 

Nedan följer några rekommendationer om hur man fortsättningsvis kan arbete med 
planeringsverktyget. Det framgår också hur man eventuellt kan vidareutveckla det och det 
ges exempel på flera användningsområden, som kan anses vara intressanta vid arbete med 
flygplansunderhåll 

7.1 Rekommendationer 

Det har i efterhand visat sig att det finns möjligheter att få ut en ganska stor mängd 
information ur det enkla planeringsverktyg som skapats. För att få det att stämma ännu 
bättre med verkligheten kan man arbeta vidare med att försöka ta reda på hur lång tid varje 
enskilt jobbkort tar att genomföra. Detta är dock ett relativt omfattande uppdrag och kräver 
en stor arbetsinsats. Man kan också lägga till kolumner för till exempel NDT eller findings i 
databasen, vilket skulle göra systemet mera verklighetsförankrat. 

 

En av de stora fördelarna är att man kan spara information om varje enskild check som man 
har genomfört för att analysera vad som påverkar arbetet positivt och negativt. Man kan 
också använda det för att bygga statistik och föra historik på sådant som man har gjort. På så 
sätt kan man upptäcka de vanligaste felkällorna på ett snabbt och effektivt sätt. 

 

Man kan inte bara göra tidsbesparingar när det gäller själva planeringen av jobbkorten, utan 
man kan även använda systemet för att planera och koordinera till exempel personalresurser 
för optimering av arbetsprocessen. Detta gör att personalen kan få större insikt i hur 
underhållsarbetet fungerar, samt att det öppnar för diskussioner av förbättringar som kan 
göras. 

 

Om planeringsverktyget används på rätt sätt finns det stora möjligheter att lättare finna 
orsaker till problem som uppstår och få konkret dokumentation på vad som hänt. På så sätt 
kan det skapas goda förutsättningar till att påbörja ett mer omfattande förbättringsarbete, 
som i sin tur också kan förbättra kvalitetssäkring av de tjänster man utför till kund.  

 

Det kan också generera att man spar personalresurser även för de som inte direkt är 
inblandade i underhållsarbetet då man får tydligare återrapportering och utförligare 
informationen. Med tillgång till detaljerad information kan man sedan undvika missförstånd 
och diskussioner med kund. En tydligare dokumentation av arbetet kan på sikt också skapa 
förutsättningar för att man drar till sig nya kunder, eftersom lättillgänglig information om 
underhållsarbetets progress ofta är uppskattat. 
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Kapitel / Chapter 8  
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