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SAMMANFATTNING 

Idag lever vi i en värld där kraven ökar inom flygindustrin. Detta skapar en situation som gör 
att inga missar får göras gällande regler och av de som ska följa dessa regler. Säkerheten går i 
första hand, komponenter måste kunna spåras, Service Bulletin som är rekomendationer från 
tillverkaren och Airworthiness Directives som är krav från myndigheter, måste alltid vara 
uppdaterade och allt som görs på ett flygplan måste alltid dokumenteras. 
Detta gör att dagens underhålls verkstäder måste ha full kolla på alla delar av sin verksamhet, 
vilket skapar behovet av välfungerande datasystem. 
Detta examensarbetes mål är att utvärdera fram det bästa sättet att implementera det inköpta 
datasystemet ”System Aircraft Management” utifrån Täby Air Maintenance AB behov. 
Systemet ska dels komma igång rent tekniskt och dels ska det implementeras hos de 
medarbetare som ska använda systemet. Detta arbete fokuseras på att ta fram en effektiv 
arbetsplan för att få SAM implementerat utan att problem uppstår i onödan i den dagliga 
driften. Även att ta fram en utbildningsplan för medarbetarna gällande SAM ligger inom mitt 
ansvars område.  
 
ABSTRACT 
 
Today we live in a world where the demands increase in the aeronautics industry. This creates 
a situation where no mistakes are allowed about the regulations and for those who are 
supposed to follow these. Safety comes first, tracking of components, Service Bulletins which 
are recommendations from the manufactures and Airworthiness Directives which are 
demands from the authorities, these need to be updated at all time and everything that is done 
on a aircraft need to be documented. 
This creates a situation where today maintenance shops need to have full control of all parts 
of the organization, which creates a need for a working data system. 
The goal with this exam work is to evaluate the best way to implicate the new bought data 
system called “System Aircraft Management” on the basis of the needs of Täby Air 
Maintenance AB. The system are supposed to get started technically and also be implicated to 
the users of the system. This work will be focused to create a effective working plan to get 
SAM implicated with no interruption in the daily work. Also to create a plan to educate the 
users of the system is also on my responsability. 
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FÖRORD  
Här sitter man då och ska skriva det sista på sitt examensarbete, det blir lite omvänt då detta 
är ett förord men det är det sista jag skriver. Tre års slit har nu sammanfattats under 10 
veckors examensarbete och det är många känslor som springer runt i kroppen just nu. Dock 
kan jag även se detta examensjobb som en sammanfattning av allt jag gjort hitills i mitt liv, då 
många av mina tidigare erfarenheter har visat sig vara väldigt användbara under dessa 10 
veckor. 
 
Detta arbete tar upp flyg, kvalitét, systemutveckling, psykologi och utbildning i ett organiserat 
kaos. Vid första anblicken upplevs arbetet som ett stort kaos, men när man börjar titta på 
delarna så ser man att det är väl organiserat och användbart.  
 
Jag vill dock påpeka att detta arbete är förslag på hur implikationen och utbildningen kan ske. 
Då detta var ett stort jobb, som så här i efterhand kan fastställas att det hade kunnat sysselsätta 
två studenter utan problem. Så jag förbehåller mig rätten att vissa missar kan ha gjorts under 
arbetets gång och att man får vara uppmärksam på detta om detta underlag vill användas. 
 
Ha en trevlig läsning! 
 
Örebro, Maj 2008 
Linnea Klarqvist 

iii 



 

 
FÖRKORTNINGAR 
 
 
Förkortning  Förklaring  
 
AD    Airworthiness Directives, krav från myndigheter. 
 
ATA Air Transport Association of America. Är en handelsorganisation där 

de största amerikanska flygbolagen ingår. 
 
ATA-kapitel ATA har utarbetat ett system, där ett flygplans system är indelat i 

kapitel. 
 
Base Maintenance Grundläggande underhåll, som till exempel mindre tillsyner och mindre 

modifieringar. 
 
Batch-nummer Ett partinummer, detta används när inte en komponent behöver räknas 

styckvis utan i parti. 
 
EASA European Aviation Safety Agency, det europeiska regelverket för 

luftvärdigheten i europa. 
 
Heavy Maintenance Tungt underhåll som till exempel mer omfattande tillsyner som kräver 

mer tid och utförs mer sällan. 
 
Line Maintenance Enklare underhåll som till exempel tillsyner innan start. 
 
Part M Regler under EASA som behandlar fortsatt luftvärdigthet. 
    
SB   Service Bulletin, rekommendationer från flygplans tillverkaren. 
 
SAM System Aircraft Management, det system som ska utvärderas och 

implementeras.  
 
TAM Täby Air Maintenance AB, företaget som ska använda SAM. 
 
VISMASPCS Är ett program för ekonomer/administratörer, gällande  bland annat 

bokföring. 
 
Workorder  En arbetsorder där underhållsarbetet beskrivs.
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Kapitel 1 

INLEDNING  

1.1 Bakgrund  

TAM hade ett behov av att sammanfoga alla sina avdelningar inom organisationen till ett och 
samma system. Enligt den gamla principen så hade alla avdelningar sina egna manuella 
system, vilket kostade i både tid och pengar.  
För att ta fram ett system som passade organisationens behov så valde man att plocka in två 
stycken examensarbetar från flygprogrammet på Mälardalens Högskola. Dessa två personer 
jämförde tre olika system som passade in på behoven och utifrån detta så valde TAM ut 
SAM. 
SAM köptes sedan in sommaren/hösten 2007 och delar av organisationen har fått en 
utbildning på systemet via leverantören och systemet har lagts upp på en server. SAM finns 
tillgängligt och TAM har börjat att använda sig av vissa delar av systemet. Men på det stora 
hela tagit det lugnt med att köra igång i stor skala. Men nu börjar det bli dags att försöka få 
igång vissa delar skarpt i systemet, så att systemet kommer till användning. Detta ledde till att 
TAM gjorde valet att ta in en examensarbetare till.  
 
1.2            Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att analysera och ta fram ett anpassat och fungerande sätt 
att implementera datasystemet SAM i TAMs verksamhet och ta fram en utbildningsplan för 
de medarbetare som ska använda systemet.  

1.3 Problemställning  

Kravspecifikationen från TAM ser ut som följer: 
 
Implikation: 

• Att workorder ska komma igång först och att den ska fungera utan problem. Delmål 1 
är att få igång så att workordern skapas i SAM, sedan skriva ut workordern och lämnar 
workordern i pappersformat till den som ska göra arbetet. Sedan ska 
delar/komponenter tas ut från lagret via SAM och workordern ska godkännas i SAM 
när den är utförd. 

• Lösa problemet med att kunna spåra delar/ komponenter som tagits ur ett flygplan och 
som sedan blivit kasserade alternativt renoverade/reparerade. 

• Att information från det gamla systemet ska kunna föras över till SAM så tidseffektivt 
som möjligt. 

• Huruvida SAM är kompatibelt med deras ekonomisystem VISMASPCS. 
• Om tiden tillåter ta fram en arbetsplan för övriga systemet. 
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Utbildning: 
• Ta fram en fungerande utbildningsplan som både ger rätt kunskap och inte tar för lång 

tid att lära ut. 
• Ta fram utbildningsmatrial för själva utbildningstillfället. 
• Ta fram referensmatrial. 
 

 
 
 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet avgränsas av SAMs begränsningar och av önskemålet att implementatationen och 
utbildning inte bör påverka den dagliga verksamheten i allt för stor utsträckning. Detta gör att 
det blir ganska snäva tidsutrymmen att skapa en fungerande implikationsplan och 
utbildningsplan. Det blir även vissa begränsningar att ta hänsyn till gällande användarnas 
attityder gentemot ett systembyte. Detta ställer högre krav på mig att göra utbildningsdelen så 
positiv som möjligt och så lätt att ta till sig som möjligt. Även är tiden för detta projekt en 
begränsning, då jag inte var med på den ursprungliga utbildningen har jag fått läsa in mig på 
systemet på egen hand och det har varit tidskrävande. Detta kan även ha lett till att vissa 
missar kan ha gjorts från min sida, då man under en utbildning pekar och lägger vikt på de 
delar som är till mest användning. 
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Kapitel 2 

METOD(ER)  

Via manualen till SAM och att arbeta i SAM har en bra inblick i hur SAM fungerar och kan 
användas till fåtts. Utbildningsbiten har skapats utifrån TAMs behov och de förutsättningar 
medarbetarna har. I övrigt baseras utbildningsbiten på egna erfarenheter inom skolväsendet, 
om hur den lämpligen bör utföras. Gällande implikationen valdes att se det mer långsiktigt, att 
användaren tar lite mer tid på sig vid varje tillfälle och för in den information som saknas. 
Istället för att en person måste avsättas för att föra över all information under en längre tid. 
Arbetet började med att göra en föranalys/förutvärdering för att se var företaget befinner sig i 
nuläget och få en överblick i vad som var kvar att göra för att nå uppsatta mål. 
 

1.5 Föranalys 

För att få en bättre helhetssyn gällande behoven så har en föranalys gjorts över hur det ser ut 
idag inom systemet och inom företaget. En närmare titt har tagits på systemet och på vilka 
delar som används och som ska användas. Även har en dialog förts med de som använder och 
ska använda systemet, för att kunna avläsa attityder och vilka problem som upptäckts redan i 
systemet.  
 

Föranalys Implementatation 
SAM är uppbyggt i moduler och basmodulen behöver en del jobb, då det är här all 
grundläggande data läggs in för att alla andra moduler ska kunna användas fullt ut. Aircraft 
management modulen har endast några plan ifyllda och används inte direkt i nuläget. 
Component management modulen gällande aircraftdelen ger en översikt över  komponenter 
oavsett om de är installerade eller uttagna för kontroll eller på reperation. Denna modul 
används inte alls i nuläget, då det ligger på operatörens ansvar och inte på 
underhållsverkstadens. Maintenance planning modulen används inte heller fullt ut i dagsläget, 
målet med denna är att den fylls på efter varv. Workorder modulen, denna modul har prioritet 
1 att komma igång. Idag har man problem med få det att fungera mot lagermodulen, i 
dagsläget måste man köpa ut delarna och sedan sälja dom tillbaka för att det ska stämma i 
databasen. Detta måste lösas, dels måste basmodulen komma igång ordentligt så att all 
grunddata finns tillgänglig. Och dels måste lagermodulen fungera felfritt. Lagermodulen är 
nästintill klar för användning och används som det ser ut idag. Inquiry and purchase modulen 
används inte fullt ut i dagsläget. Likaså sales & invoice modulen används inte den heller fullt 
ut i dags läget. Ett annat problem som uppstår är när TAM får in ett flygplan för ett arbete 
som förra gången utfördes av en annan verkstad. Då sitter inte den del i planet som finns i 
TAMs loggor, utan man får krångla med att köpa och sälja delar för att det ska stämma i 
systemet i slutändan. Detta är viktigt att det fungerar utan problem så delar och komponenter 
blir spårbara. 
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Föranalys Utbildning 
I första hand ska medarbetarna utbildas på workorder modulen med en viss inblick i 
lagermodulen. Dessa personer är mekaniker och tekniker i varierande åldrar och med olika 
dataerfarenheter. Vissa är mer vana att jobba med datorer, medans andra anser sig vara 
mindre vana. Så detta måste tas hänsyn till, likväl att alla har olika intresse att lära sig detta 
nya system. Främst kommer det att handla om att hantera attityder och skapa positiva attityder 
gentemot SAM, under arbetets gång har det upptäckts att vissa är mindre positiva till ett 
systembyte. Idag finns manual att tillgå och de personer som var med på den ursprungliga 
utbildningen att fråga. Även så använder de flesta systemet i olika utsträckning idag, detta gör 
att alla har olika startlägen inför den kommande utbildningen. Detta måste det tas hänsyn till 
vid utbildningstillfället. 

1.6 Översikt SAM – System Aircraft Management 

Är ett system framtaget för små och medelstora flygplans och helikopter operatörer och drift 
och underhållsverkstäder. Systemet är inte beroende av flygplanets eller helikopterns storlek 
för att användas. Systemet är byggt att hantera alla aspekter inom organisationens 
handhavande av flygplan, handhavandet av komponenter, underhållsplanering, arbetsordrar, 
lagerkontroll inklusive inköp och försäljning, verktyg och underhållsdata beskrivningar, 
produktionsdokument och handhavande av service information. 
Systemet är upplagt i moduler, där varje modul kan väljas genom en huvudmeny ses i Figur 1. 
Gränsnittet på systemet är som vilket annat Microsoft inspirerat gränsnitt, med menyer, 
fönster och pop-up rutor som öppnas för de olika ändamålen. 
 

                     
Figur 1. Huvudmeny i SAM. 

Här följer en kort beskrivning av de moduler som används och kommer att användas av TAM. 
De termer som används är från SAM och ingen försvenskning kommer att användas då 
engelska är det dominerande språket inom flyg och likaså utvecklas dessa system på engelska. 

Basic Module 
Här finns all grundläggande information som används av alla andra moduler. Här finns bland 
annat information gällande anställda, kunder ses i Figur 2, försäljardetaljer och verktyg och 
handhavande av manualer och verktyg. För att systemet ska fungera ordentligt behövs: 
anställnings nummer, koder för flygplanstyp, förseningskoder,  ATA koder, värdering av 
mantimmar, rabatter och så vidare. Denna måste vara ifylld för att de övriga modulerna ska 
fungera utan påverkan.  
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Figur 2. Kundfönstret i SAM. 

Idag är kundfunktionen och anställdafunktionen ifyllda och kan användas, likaså flygkoder, 
ATAkoder och behörighetskoder är ifyllda och kan användas. Gällande SAMs tabeller om 
förseningskoder och loggkoder är inget ifyllt.   

Aircraft Management Module 
Denna modul räknas till SAMs huvudmodul ses i Figur 3, då denna ger en översikt över alla 
flygplan och information om dessa som är relevanta för att arbeta med dessa. I denna modul 
hittas information som registrerings nummer, modell, serienummer, födelseår, antal säten, 
certifiering gällande luftvärdighet och så vidare. Även information gällande vem som äger 
planet och komponent information finns i denna modul. Dock ska inte allt i denna modul att 
användas skarpt, som till exempel komponentdelen, då detta är operatöransvar. 
 

 
Figur 3. Aircraftfönstret i SAM. 

Idag är denna modul långt ifrån klar för att fungera på ett användbart sätt, denna modul 
påverkar även arbetet i andra moduler. 
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Component Management Module 
Modulen ger en översikt på alla komponenter oavsett om de är installerade eller uttagna för 
översikt eller reperation. Innehåller komponent beskrivningar, serienummer, 
installationsdetaljer, ATA-kapitel och så vidare se Figur 4.  
 

 
Figur 4. Componentfönstret i SAM. 

Idag är delar av componentfunktionen ifylld och klar att användas. 
 

Maintenance Planning Module 
Här kan man planera och göra uppföljning på all periodiskt underhåll på flygplanskroppen 
och komponenter. Modulen innehåller information såsom intervall, delar som behövs, 
instruktioner till underhållspersonal och så vidare. Denna fylls i efter varv idag och så 
kommer det att fortsätta. 
 

Work Order Module 
Alla funktioner för att genomföra och följa upp all form av arbeten utförda i hangarer, 
verkstäder och vid externa underhålls stationer. Här kan man skapa en workorder ses i Figur 5 
till den aktuella personalen som ska genomföra arbetet. Med bland annat delar som behövs 
och att dessa bokas i lagret via systemet.  
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Figur 5. Workorderfönstret i SAM. 

Målet med detta examensarbete är att denna modul ska komma igång, idag är det inget inlagt i 
denna modul. 
 

Reliability Analyses Module 
Används till att sammanställa tillförlitlighets rapporter till aktuella flyginstanser och för 
organisationens egen uppföljning gällande effektiviteten  på de egna underhållsprogrammen. 
Föreslagna rapporter baseras på krav från BL 1.11, JAR AGM och JAR OPS. 
 

Inventory Management Module 
Modulen ger lämpligt underlag för att förenkla kontroll av reservdelar vid inventering. 
Delarna delas upp i två grupper förbrukningsdelar, som inte behöver dokumenteras 
individuellt utan får ett batchnummer och kompontenter med serienummer ses i Figur 6.  

 
Figur 6.  Stockfönstret i SAM. 
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Idag används denna funktion och modulen är ifylld. Målet är nu att få den att fungera 
tillsammans med workordern. 
 

Inquiry and Purchase Module 
Denna funktion erbjuder det nödvändiga gällande förfrågan och inköp ses i Figur 7, ordrar, ta 
emot delar och ger möjligheten att få bästa pris på reservdelar. 
 

 
Figur 7. Purchasefönstret i SAM. 

Idag är delar av modulen ifylld och kan användas. 
 

Sales och Invoicing Module 
Ger alla möjligheter för att sälja delar ses i Figur 8 till en tredje part och fakturera delar och 
workorders.  
 

 
Figur 8. Salesfönstret i SAM. 

Idag är modulen igång och används. 
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Kapitel 3 

RESULTAT  

Med den föregående föranalys/förutvärdering (se kapitel 2.1 – 2.3) som grund börjar nu 
arbetet med att skapa en effektiv och genomförbar implementatationsplan och utbildningsplan 
enligt kravspecifikationen (se kapitel 1.3). 

1.7  Workorder och lagerhantering 

Workorder är beroende av att lagerdelen fungerar bra. Detta på grund av att det är bra om de 
siffror som står i SAMs lagerinformation faktiskt stämmer med verkligheten. Om detta inte 
stämmer så skapar det förseningar och onödig irritation och stress hos medarbetarna. 

Genomgång Workorder 
I dagsläget så är det främst en person som lägger in workordern och ansvarar för detta. För att 
denna funktion ska fungera felfritt är SAM beroende av följande faktorer: 
 

• Arbetsordernummer. 
• Datum. 
• Titel på order. 
• Kundnummer. Detta kräver att basmodulen är fungerande, då det är här som alla 

kunduppgifter finns. 
• Referensperson. Se kundnummer. 
• Registreringsnummer. På det plan som arbetet ska genomföras på. För att detta behövs 

att planet finns i Aircraft management modulen. 
• Del/komponentnummer. På den del/komponent som arbetet ska utföras på.  
• Serienummer. På flygplanet eller part/komponeneten som arbetet ska genomföras på. 
• Tillverkare av planet eller delarna. 
• Flygtimmar/ cycles. 
• Datum/timmar/cycles. 
• Start datum. 
• Klardatum. 
• Leveransdatum. 
• Valuta. 
• Villkor. 

 
Detta är vad som behövs för att den första delen av en workorder ska fungera. Det finns två 
sätt att sedan lägga till arbeten i workordern, det ena sättet är att låta SAM leta fram relevanta  
jobb som ska göras på detta plan alternativt så skriver man in jobben manuellt. När arbetena 
är bestämt, måste det läggas in vilka komponenter som behövs för att genomföra jobbet. Även 
här finns två sätt att göra detta, dels genom att låta SAM lista upp komponenterna och 
acceptera alternativt ändra vid behov. Eller lägga in komponenterna manuellt, med all 
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information som är nödvändig. Sedan kan man skriva ut arbetsorderna om man vill eller 
reservera komponenterna i lagret. Rekommendationen är det senare då det blir lättare för den 
som tar emot ordern att hantera lagermodulen och så att denna stämmer efter utfört arbete. För 
att detta ska fungera måste dock lagermodulen vara i fungerande skick, detta ska analyseras i 
kapitlet om lagerhantering. För att denna funktion ska komma igång ordentligt måste 
personen som är ansvarig för att skriva workorders börja använda denna funktion i SAM. I 
Bilaga A finns en sammanställning för användaren om hur denna skapar en workorder i SAM. 
För att workorderdelen ska fungera praktiskt måste viss information finnas i Basic Module 
och i Aircraft Module. Enklast är att fylla i den saknade informationen samtidigt som 
workordern skapas, det tar lite längre tid just vid det tillfället. Men företaget slipper avsätta en 
person under en period för att fylla i alla uppgifter vid ett tillfälle. 
 
När workordern är utskriven så ska någon ta tag i arbetet och ser till att det blir genomfört. I 
steg 1 kommer personen att få workordern i pappersformat i handen och utifrån detta först ta 
sig in i lagermodulen för att ta ut de reserverade alternativt de delarna som behövs. När detta 
är gjort kan arbetet genomföras. Efter genomfört arbete går personen in i SAM och väljer ut 
den workorder som den arbetat och genomfört, dock bör man vara uppmärksam på de data 
som redan ligger inne i systemet dubbelkolla alltid. 
 
Sedan fyller individen i följande: 

• Mech. Den mekaniker/tekniker som genomfört arbetet. För detta ska fungera felfritt 
måste anställda tabellen vara ifylld i basmodulen. Denna tabell är ifylld och klar för att 
användas som det ser ut idag. 

• Skills. Detta fylls i automatiskt efter att mekaniker/tekniker är vald. 
• Insp. Fylls också i automatiskt ifall personen har inspektionsrättigheter. 
• Action taken. Här fyller man i om någon form av korrektion av det genomförda arbete 

skett, utöver vad själva workordern krävde. 
• Hours. Antalet timmar som arbetet tog. 
• Closing a master task. Här stänger man ner workordern när hela workordern är klar. 
• Parts used to accomplish the job. Här kan man ändra delar/komponenter som används, 

så att fakturan och lagret stämmer. 
• Work order invoice monitoring. Översikt över faktura, för att denna ska fungera så  

behöver försäljningspriser sättas.  
• Stäng workordern.  
• Skriv ut avslutande dokument.  

 
Hur detta går till rent praktiskt beskrivs i utbildningsmatrialet, Bilaga B. Lagermodulen är 
avgörande i detta skede och är i dagsläget nästan fullt användbar. Här handlar det främst om 
en attitydsförändring hos användarna att komma in i vanan att göra saker på rätt sätt i denna 
modul. Då det påverkar planeringen av arbetet mycket om inte delar finns på hyllan som 
systemet anser att de finns. Detta sker på grund av att en eller flera personer glömmer att 
lägga in när de plockat ut komponenter och delar från lagret. 
 

Genomgång Lagerhantering 
Idag används lagermodulen och delar/komponenter ligger inne och fylls på efter varv. 
Förfrågning och inköpsmodulen används, men kan användas ännu mer. Likaså 
Försäljningsdelen används, fakturadelen är ett beslut av användaren att ta (se kapitel 5.6). 
Idag är det en person som sköter administrationen gällande lagret, det vill säga tar emot 
leveranser och ser till att detta fylls i SAM korrekt och att det hamnar på rätt ställe i lagret. 
När det gäller ordrar så är det 1 person som gör ordrarna och två stycken som gör 
reperationsordrar. När det gäller att ta ut delar/komponenter från lagret så har alla behörighet 
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att göra detta utifrån sina workorders, detta skapar vissa problem då alla inte är lika noga med 
att det ska bli rätt. Detta måste läggas vikt på vid utbildningstillfället. 
 

1.8 Utbildning 

Med föregående föranalys/förutvärdering (se kapitel 2.1) som grund börjar arbetet med att 
skapa en effektiv och genomförbar utbildningsplan enligt  kravspecifikationen (se kapitel 
1.3). 

Tidsunderlag 
Det är 30 stycken individer, varav 6 stycken befinner sig i Linköping ska utbildas på hur de  
ska skriva på att jobbet är genomfört i SAM. Och likaså att de ska kunna ta ut aktuella 
delar/komponenter till sin workorder, så att det stämmer på lagret. Det är endast en person 
som lägger in workordrarna i SAM. Medans övriga medarbetare ska ta emot och efter 
genomfört arbete kunna godkänna att workordern är utförd. För detta behövs även kunskaper 
om att ta ut delar/komponenter från lagret via SAM, så att det inte blir några fel i lagret. 
 

Dataförkunskaper och Attityder  
Det är varierande förkunskaper, men alla har iallafall varit i kontakt med datorer och därmed 
behöver inte utbildaren börja med en grundläggande datautbildning. Generellt är det en lite 
negativ attityd gentemot systemet, med vissa undantag. I vissa fall finns det belägg för detta, 
då systemet är långt ifrån perfekt. Dock så blir det vågor på vattnet, då de som idag inte 
använder systemet speciellt mycket får en negativ bild av systemet. För det är ett användbart 
system och det ska användas av företaget. De fel och brister som finns i systemet går att ta sig 
förbi, det tar bara lite längre tid. Så det blir utmanande för den som ska hålla i utbildningen, 
att bemöta attityderna på ett positivt sätt. 

1.9 Komponentspårning 

Enligt SAM så gick man igenom detta under den utbildning som man gav till TAM. Dock kan 
ingen som gick utbildningen påminna sig om att detta togs upp under utbildningen. Detta gör 
att jag får hitta en annan väg i systemet för att spårning ska kunna uppnås. 
 

1.10 Informationsöverföring 

Även här anser SAM att detta gick man igenom under den utbildning som man gav till TAM. 
Dock kan ingen på TAM påminna sig om detta heller. Så även här får jag hitta en alternativ 
väg. 
 

1.11 Kompatibelt med VISMASPCS 

VISMASPCS har dBase och SQL som databas och SAM använder sig av databasen Progress. 
Detta skapar vissa problem, dock påstår SAM att deras system kan samköras med alla 
ekonomisystem via ASCII filöverföring. Men att detta avgörs från fall till fall. Enligt 
VISMASPCS så är inte deras system kompatibelt med SAM idagsläget. Dessa dubblabud 
kräver att fler efterforskningar görs. Så när det blir aktuellt att sammanföra dessa två system 
märks det ifall SAM kan hålla vad de lovar. 

11 



  

 

1.12 Övriga systemet 

Det fanns inte tidsutrymme för att utföra en utvärdering för detta inom detta examensarbetes 
ramar. 
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Kapitel 4 

DISKUSSION  

SAM är långt ifrån ett perfekt system, där mer kan önskas av funktionalitet och användbarhet. 
Det var en god tanke av utvecklarna på Airline Software Applications ApS att försöka skapa 
ett system som ska användas av olika företag inom flyget. En grundläggande tanke inom 
systemutveckling är att desto mer man planerar och lägger upp strukturen för ett system innan 
man programmerar, desto mindre behöver man programmera. Dock är det vanligt att det 
sparas in pengar på denna etapp, för att man vill komma igång med programmeringen. Det 
kan vara så i detta fall, detta baserat på att SAM har missat många enkla saker från  ett 
programmeringsperspektiv men som hade ökat användbarheten av systemet. 

1.13 SAM 

Vid första anblicken av systemet så upplevs det som ett bra system och att det finns massor av 
bra funkioner som sammanför alla delar inom ett företag. Det är behändigt med menyer och 
man har till och med valt den fantastiskt trevliga gråa färgen som man hittar i alla Microsoft 
produkter. Så det är bra att det ger en igenkännande känsla när man kliver in i systemet. 
Systemet är bra helhetsmässigt och det fungerar. Missarna kommer när man kommer till 
användarvänligheten och bekvämlighet. Till exempel när användaren väljer att ha fullskärm 
på ett fönster så blir bara huvudfönstret över hela skärmen, men fönstret användaren vill jobba 
i behåller samma storlek. Detta gör att det inte blir överskådligt, man måste krångla med att 
bläddra för att hitta det man behöver. När användaren vill leta efter en del/komponent i 
lagerdelen så kan denne inte skriva in partnumrets första siffror och att systemet hoppar till de 
delar som börjar med dessa siffror, nej detta måste ske manuellt. Dessutom om användaren 
vill leta efter flera delar så hoppar alltid systemet tillbaka till första partnumret i listan, så 
användaren kan inte planera att plocka fram delarna effektivt heller i de fall man vet 
partnumrena på ett ungefär. Likaså så lämnar inte systemet automatiskt ut kvantiteten på 
alternativa partnummer ifall det är slut på de delar man ska ha, utan man får leta på detta 
manuellt. Detta är några av de små irritations moment som SAM erbjuder, saker som 
programmeringsmässigt är enkla och underlättar för användaren. 
 
Det examensarbete som låg till grund för att TAM valde SAM så var de studenterna väldigt 
positiva till den personliga servicen som de fick från personerna på SAM. Den service 
känslan fanns inte kvar hos personalen på SAM nu längre, otrevligare bemötande får man leta 
efter hos ett företag. Men nu kunde de inte tjäna pengar på TAM längre, så då kanske man 
inte behöver vara trevlig. SAM är inte tillmötesgående när man ger förslag på förbättringar, 
utan det är användaren som använder systemet fel ifall det inte fungerar som det ska. 
 
Men att få systemet att fungera hos TAM ska gå utan några större problem, men man får nog 
lära sig att leva med de ”buggar” som finns i systemet för SAM lär inte åtgärda detta i första 
taget. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER  

De slutsatser som kan dras utifrån det som fåtts fram gällande SAMs användningsområden 
och de delar som används utifrån TAMs behov. 

1.14 Förslag gällande Implikation av Workorder 

Här följer förslag på hur övergången ska bli så smidig som möjligt för alla och minska risken 
för följdfel i användandet av SAM. 

• Fokusera först på att få iordning all data i basmodulen, då de övriga modulerna är i 
olika utsträckning beroende av denna. Att prioritera är kunder och anställda (denna är 
igång) då dessa bitar är användbara för att få igång workorders så smidigt som möjligt. 
Övriga bitar kan lösas genom att dessa fylls i efter varv och vid behov. Nackdelen är 
att det tar lite längre tid vid just dessa tillfällen,men fördelen blir att det behöver inte 
avsättas en person under någon längre tid för att föra över informationen.  För att föra 
över information från de gamla filerna in i SAM får man använda ”klipp/kopiera och 
klistra” funktionen i Windows. 

• Workorder modulen är beroende av Aircraft management modulen, gällande aspekten 
att information om planet behövs för skapandet av workordern. Enklast är i detta fall 
att när skapandet av workordern sker och det gäller ett plan som inte  finns i systemet 
är att man tar den extra stunden och lägger in planet i Aircraft management modulen 
då. Nackdelen är att det tar lite längre tid att skapa workordern vid detta tillfälle, men 
fördelen är att det inte behöver avsättas någon längre tid och person för att föra över 
all information vid ett tillfälle. Ta även för vana och dubbelkolla om kunden använder 
SAM, då det går att exportera och importera filer sinsemellan. Detta kan spara tid det 
med. En annan fördel med detta sätt är också att organisationen får en uppdaterad 
databas över de plan de arbetar med.  

• Workorder modulen är även beroende av lagermodulen, gällande reservation av delar 
och order av delar till det aktuella jobbet. I dagsläget används lagermodulen men vissa 
problem har upptäckts i användandet av denna. I första hand handlar det om en 
attitydsförändring i användandet av denna modul. Detta kan ske på olika sätt, men att 
det är viktigt att få alla användare att förstå att använder man denna funktion rätt så 
underlättar det för alla. Dock kan detta poängteras under utbildningstillfället, för då får 
användaren en bättre helhetssyn på det som den ska använda och därmed ser 
konsekvenserna i att denna del ”missköts”. 

 

1.15 Förslag gällande Implikation Lager 

I detta läge behövs inga förslag på implementatation, då modulen används i nuläget. Det är 
mer en utbildningsfråga. 
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1.16 Förslag gällande Utbildning 

Ur utbildningssynpunkt bör det räcka med 1 – 2 timmars utbildning per medarbete, men detta 
förutsätter att utbildaren är väl förberedd så att tiden utnyttjas effektivt. Detta innebär mellan 
24 – 48 timmar totalt i Örebro som behöver avsättas till utbildning utspritt på 2 veckor. Det är 
även beroende av hur väl förberedd medarbetaren är. Målet är att de ska ta sig tid att innan 
utbildningstillfället läsa igenom utbildningsmatrialet för att ha eventuella frågor klara. Med 
detta som grund så bör inte utbildningsmatrialet vara för stort. Sedan bör den fysiska 
utbildningen ske ganska omgående efter att matrialet lästs igenom. Om en vecka avsätts för 
att matrialet ska läsas igenom och med tillgång att fråga en person om några oklarheter 
uppstår, så har individen en bra förberedelse för att utbildningstillfället ska bli så bra som 
möjligt. Själva utbildningen bör ske individuellt då det ger en större möjlighet att 
individanpassa utbildningen och därmed används den tillsatta tiden mer effektivt. 
Utbildningen läggs under en två veckors period i anslutning till ”läsningsveckan” se Figur 9, 
där teknikerna och mekanikerna går till utbildaren när tid finnes. Dock är det en fördel om 
planeringen av arbetet kan planeras så att utrymme ges för att utbildningen utan att arbetet 
påverkas i för stor utsträckning. Sedan att under två veckor efter utbildningen sker en 
uppföljning så att alla ges en möjlighet till frågor och bli säkra i den nya systemmiljön.  
 
 Tidsupplägg.      
        
         
          
              
vecka 1 2 3 4 5 6  
        
        
   Läsförberedelser.     
        
   Utbildning.     
        
   Uppföljning.     
        
        

Figur 9. Tidsupplägg för utbildning av medarbetare av SAM. 

För att bästa resultat ska erfodras, så bör en person avsättas till att ansvara för hela 
utbildningsprocessen. Detta skapar en trygghet hos alla inblandade, då alla vet vem de ska 
vända sig till gällande frågor kring detta. Denna person bör ha en bra insikt i systemet och 
någon form av pedagogisk förmåga. Ett bra val är att låta någon som var med på den 
ursprungliga utbildningen ta hand om detta. Dennas persons ordinarie arbetsschema bör då 
planeras på ett sådant sätt att de dagliga rutinerna inte påverkas allt för mycket under denna 
fem veckors period. Ett alternativ under själva utbildningsperioden är att utbildningen sker 
mellan vissa tider och de som har möjlighet just då får sin utbildning. Att rekommendera är 
också att i början av vecka tre sker en sammanställning över vilka som fått sin utbildning, så 
att det inte upptäcks i slutet av sista utbildningsveckan att det är för många kvar att utbilda. 
 

Alternativ 1 
• Läsförberedelser sker på egen hand. 
• Utbildningen sker enligt drop-in metoden och att utbildaren finns tillgänglig hela 

tiden. 
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• Uppföljning sker även den enligt drop-in metoden och utbildaren finns tillgänglig hela 
tiden. 

• Viktigt att tänka på vid detta alternativ är att ha kontroll på att det sker i ett jämnt 
flöde, så att det inte visar sig i slutet av sista utbildningsveckan att det är för många 
kvar att utbilda. 

 

Alternativ 2 
• Läsförberedelser sker på egen hand. 
• Utbildningen sker enligt drop-in metoden, men under vissa uppsatta tider. 
• Uppföljning enligt samma princip. 
• Viktigt att tänka på vid detta alternativ är att ha kontroll på att det sker i ett jämnt 

flöde, så att det inte visar sig i slutet av sista utbildningsveckan att det är för många 
kvar att utbilda. 

 

Alternativ 3 
• Läsförberedelser sker på egen hand. 
• Utbildning sker enligt ett uppsatt schema, som utbildaren planerar fram enligt sitt eget 

schema och de som ska utbildas schema. 
• Uppföljning antingen genom drop-in metoden eller schemalagt. 
• Fördel med detta är att arbetstidsförlust kan minskas kraftigt och risken för ketchup-

effekten tas bort. 
 
Dock går självklart dessa tre alternativ att kombineras utifrån hur situationen ser ut just under 
den period som utbildningen ska genomföras. Detta gäller de individer som finns på TAM i 
Örebro, gällande de 6 individer som befinner sig i Linköping rekommenderas följande: 
 

Alternativ 1 (Linköpingsgruppen) 
• Läsförberedelser sker på egen hand. 
• Om möjlighet för den person som tog hand om utbildningen i Örebro kan åka till 

Linköping 1-3 dagar och genomföra utbildningen.  
• Uppföljning via telefon och mejl. 
• Fördel är att utbildaren redan är van och kan effektivt genomföra utbildningen. 

Nackdel är att utbildaren inte är på plats i Örebro och kan genomföra sina dagliga 
rutinsysslor. Men detta kan om möjligt lösas med distansarbete alternativt att det 
samordnas med något annat arbete som behöver utföras i Linköping. 

 

Alternativ 2 (Linköpingsgruppen) 
• Läsförberedelser sker på egen hand. 
• Använda sig av olika typer av internetbaserade konferans/grupparbetsmiljöer till 

exempel Marratech (gratis programvara). Dessa plattformer kan användas av 2 till 
flera individer. Och därmed kan utbildningen anpassas för att utbilda enskilt eller i 
grupp. Och utbildaren kan vara kvar i Örebro. 

• Uppföljning via telefon och mejl. 
• Fördel är att utbildaren behöver inte lämna Örebro, men nackdelen blir att alla 

inblandade måste sätta sig in i en ny miljö, vilket kan skapa onödig stress. Fördelen 
som kan ses med att sätta sig in i ett internetbaserat konferenssystem är att detta går att 
använda till andra ändamål än just bara utbildning. Till exempel vissa möten som 
nödvändigtvis inte måste ske på plats. 
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Vilket alternativ som passar bäst är svårt att avgöra i denna stund, då det inte är beslutat om 
vem som ska vara ansvarig för utbildningen. I slutändan så ligger beslutet hos denna individ 
och hur dennes schema och möjligheter ser ut. 

Utbildningsmatrial 
Detta matrial bör vara lättläst, lättförståeligt och lätt att hitta i. Detta ska främst användas i 
samband med själva utbildningen av SAM, men ska även kunna användas som ett 
referensmatrial att gå tillbaka till vid behov. Placeras i plastmappar med endast de moduler 
som ska användas. Annars skapas en onödig stress över något som medarbetarna egentligen 
inte behöver bry sig om. Matrialet bör inte vara längre än 15-20 sidor, detta för att inläsningen 
inte ska kännas för tung. Inläsningen är tänkt att pågå i en vecka, då kan matrialet 
rekommenderas att läsas 3-4 sidor om dagen. Detta gör att användaren inte upplever 
inläsningen som tung eller jobbig och en bättre attityd gentemot SAM fås. Rekommenderar 
inte att använda sig av dessa delar från SAMs manual då denna inte är direkt användarvänlig, 
detta enligt de som använder denna manual på TAM nu läget och enligt min egen erfarenhet 
inom systemutveckling och deras användarvänlighet.  
 
Förslag på komplett utbildningsmatrial finns i Bilaga A för den som skapar Workordern och i 
Bilaga B för de som genomför Workordern. 
 

Referensmatrial 
Referensmatrialet är tänkt som en form av lathund som ska ligga vid de aktuella 
arbetsplatserna, för att användaren snabbt ska kunna använda sig av systemet. Alternativt 
lägga det i en textfil på allas datorer för att de ska ha tillgång till hjälp vid behov. Även 
utbildningsmatrialet är tänkt att kunna användas som referensmatrial. Utformningen ska vara 
kort och koncis utan att tappa användbarheten och förståelsen. 
 
Förslag på Referensmatrialet finns i Bilaga C. 

1.17 Förslag gällande Komponentspårning 

Det enklaste sättet för att spåra en del/komponent är att den uttagna delen/komponenten från 
flygplanet läggs in under components i hangar menyn på vanligt sätt. Detta gäller en 
reparerad eller en renoverad del/komponent, men att en anteckning görs. Fördelen med detta 
är att man kan utnyttja task delen så att de åtgärder som utförts på delen även kommer med. 
De delar/komponenter som kasseras läggs i en kasseradgrupp i lagerdelen. Detta gör att 
spårning av del/komponent kan göras. Tillvägagångssätt för detta alternativ hittas i Bilaga D. 
Detta uppfyller EASA Part M, AMC M.A.504 (e) - Control of unserviceable components 
punkt D. Så länge delarna/komponenterna tilldelas ett unikt serienummer eller 
identifikationsnummer. 

1.18 Förslag gällande Informationöverföring 

Förslaget är kopiera och klistra funktionen i Microsoft för att göra informationsöverföringen 
så smidig som möjligt mellan det gamla systemet och det nya. 
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1.19 Förslag gällande VISMASPCS 

Två alternativ i utifrån hur det ser ut i dagsläget. 
 

Alternativ 1 
Att använda sig av fakturafunktionen i SAM och sedan sköta den rullande bokföringen i 
VISMASPCS. Nackdelen med detta är att då tappar man praktisk funktion i VISMASPCS 
som till exempel ha en bra översikt över utskickade fakturor. Men istället så slipper man att 
skriva in fakturorna i VISMASPCS och sedan skriva ut, dessa sker med ett enkelt klick i 
SAM. 
 

Alternativ 2 
Att inte använda fakturafunktionen i SAM, utan att man får lägga in fakturorna manuellt i 
VISMASPCS och använda VISMASPCS så som man brukar göra. Fördelen är att det inte 
behövs någon rutinändring för användaren. 
Alternativ 2 är det bättre alternativet i nuläget då det inte behövs någon rutinändring för för de 
som använder VISMASPCS. Sedan avgör dessa användare om de föredrar att när en 
workorder är utförd att den som utfört workordern ska skriva ut fakturan i SAM och lämna 
den till administrationen i pappersform eller om administrationen hellre vill gå via SAM 
själva.  
 
 
 

18 



  

Kapitel 6 

REKOMMENDATIONER  

Implementatation och utbildning rekommenderas att ske utan avbrott. Viktigt är även att när 
företaget väl bestämt sig för att sätta igång med detta är att det sker konsekvent och att man 
inte kör det gamla systemet vid sidan av. Alla inblandade måste vara redo och förberedda när 
detta sätts igång skarpt för att inkörs perioden ska ske så smidigt som möjligt. 

1.20 Utbildning och Implementatation 

Lägg utbildningen i samband med implementatationen, lägg in implementatationen under 
utbildningens uppföljningsveckor. Detta på grund av att då har alla medarbetare fått 
utbildningen och det blir då en övergångsperiod på ca 2 veckor se Figur 11. 
 
 Tidsupplägg.      
        
         
             
              
vecka 1 2 3 4 5 6  
        
        
   Läsförberedelser.     
        
   Utbildning.     
        
   Uppföljning.     
        
   Implementatation.     
        
        

Figur 11. Tidsupplägg utbildning och implementatation. 

 
Det är viktigt att den som är ansvarig för utbildningen är väl förberedd, då detta effektiviserar 
själva utbildningstiden. Även att de som ska få utbildningen är välförberedda, det är viktigt att 
få medarbetarna att förstå att systemet är till för allas bästa. Här är det viktigt att hitta ett sätt 
att rätt attityd gentemot SAM fås. Utbildaren får prata positivt om systemet och att de 
”buggar” som finns i systemet går att ta sig förbi, även om det är en omväg vissa gånger 
 
Gällande implementatation så är det bra om TAM kör konsekvent med systemet från det 
datum de bestämmer att köra skarpt ifrån. Rekommenderar att sätta ett startdatum ganska 
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omgående då systemet ska börja användas skarpt. Detta för att ha bra med tid att planera och 
förbereda alla inblandade. Annars finns risken att det aldrig blir av alternativt att det blir 
halvdant gjort och då kommer inte systemet att bli användbart och risken finns att man 
hamnar i ett mellanläge gällande det gamla och nya. Och då har man slösat bort pengar, som 
hade kunnat användas till bättre saker. 
 

1.21 Utbildningsmatrial och Referensmatrial 

Förslag gällande detta i Bilaga A, B, C och D. Det är endast förslag och bör gås igenom av 
den som ska sköta utbildningen, för att hitta eventuella fel och brister. Och se om 
användbarheten kan förbättras. 
 

1.22 Komponentspårning 

Se kapitel  5.4, rekommenderar detta sätt idag då det ger spårbarheten och det 
överensstämmer med EASA Part M AMC M.A.504 (e) - Control of unserviceable 
components gällande spårbarhet av delar och komponenter. Det som krävs är att delarna 
tilldelas ett unikt identifikationsnummer/serienummer. För mer detaljer se Bilaga D. 
 

1.23 VISMASPCS 

Idagsläget rekommenderas att den som sköter fakturering och bokföring går in i SAM och 
hämtar det underlag som behövs och sedan jobbar som vanligt i VISMASPCS. Detta skapar 
mindre rutinändringar i dagsläget. När man sedan vill kolla upp möjligheterna igen gällande 
SAM och VISMASPCS, så tar man kontakt med SAM då och ber om en utvärdering därifrån. 
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Kapitel 7 

TACK  

Jag vill speciellt tacka mina nära och kära ”ingen nämnd ingen glömd ni vet vilka ni är” som 
har stått ut med mig under mina studieår och alltid funnits där med goda råd och uppmuntran. 
Utan er hade inte detta examensarbete aldrig hänt. TACK!!! 
 
Ett stort tack till mina barn Maximilian och Rex som gett mig inspirationen till att bli det jag 
vill bli och som numera tror att mamma får köra flygplan. Finns det någon kurs för hur man 
förklarar vad en flygingenjör gör? 
 
Sedan vill jag tacka Mattias Hjelm min handledare på TAM  och alla de medarbetare där som 
fått mig att känna mig välkommen och delat med sig av sina erfarenheter. 
 
Även Tommy Nygren förtjänar ett tack för tryggheten att han alltid finns där när man behöver 
honom. 
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A. BILAGA  
 

Förslag - Utbildningsmatrial att skapa en WorkOrder. 
 
Skapa Workorder. 
 

1. Logga in i SAM. 
 
2. Öppna Workorder genom att klicka på Engineer i huvudmenyn och sedan på 

Workorder. 
 

 
 

3. Detta ser du då. 
 

 
 

4. Klicka på knappen ”Ny” . När du gjort detta får du upp ett pop-up fönster som 
frågar ”Change order number, Next order num will be: x. Do you wish to enter your 
own ordernumber?” Välj Ja alternativt Nej. Om du väljer Ja, så får du upp detta 
fönster. 
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A. BILAGA 
 

 
 

5. I rutan WO: anger du det workorder nummer du vill ge denna. 
 
Date: Anger automatiskt dagens datum när du placerar markören i denna ruta. 
 
Cust#: Klicka med markören i denna ruta och det kommer ett fönster som du kan välja 
aktuell kund. Markera kunden och klicka ”OK”. Om inte kunden finns med i tabellen, 
gå till punkt 21. 
 
Regid: Klicka med markören i denna ruta och det kommer ett fönster som du kan välja 
aktuellt plan. Markera planet och klicka ”OK”. Om inte planet finns med i tabellen, gå 
till punkt 35. 
 
Order title: Här skriver du en kort beskrivning av det arbete som ska utföras. 
 
Startdate: När arbetet ska börja. 
 
Promisedate: När är planet planerat att vara färdigt. 
 
Ship date: När kan planet levereras alternativt delen. 
 

6. Spara dokumentet genom att klicka på . Viktigt att spara, annars kan man inte 
lägga till ”job” och ”parts” till denna Workorder. 

 
7. För att lägga till ”job” klicka på fliken ”job”. Detta fönster kommer då upp. 
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8. Klicka på . Då kommer det upp ett pop-upfönster som säger ”Press Yes to let 
SAM look for due maintenance on aircraft! Press No to add a job manually!” Om du 

väljer No, klicka  och följande fönster kommer upp. 
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9. Fyll i uppgifterna, här fyller man i varje enskilt jobb som berör hela workordern. 
Complaint boxen fylls i om man vill att complaintet ska följa med till ”Hold Item 
List” annars fyller man i Other.  

 

10. Klicka sedan på ”Ok” knappen, när fönstret är stängt klicka på . 
 

11. Gällande att reservera delar så väljer man själv om man vill att det ska reserveras på 
lagret eller inte. Om man väljer att inte reservera så gå till punkt 17. Om man väljer att 
reservera gör följande. 

 
12. Klicka på fliken ”parts”, detta fönster öppnas då. 

 

 
 

13. Klicka på  för att öppna en ny rad. 
14. Fyll i uppgifterna. För att det ska bli reserverat i lagret klicka på   och klicka 

sedan i Batch kolumnen. Då öppnas ett fönster där alla delar/komponenter som finns 
tillgängliga på lagret. Markera delen/komponenten och klicka ”Ok”.  
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15. Nu är delen/komponenten reserverad. 
 

16. Klicka på . 
 
17. Nu kan Workordern skrivas ut.  

 
18. Detta gör man genom att klicka på ”Report” i workorder menyn och väljer ”Print 

Work Order”. 
 

 
 

19. I pop-up fönstret välj ”Printer” och klicka ”Ok”. 
 
20. Stäng sedan programmet om du är klar med det. 
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21. Lägga till en ny kund i systemet. Klicka på Lagret i huvudmenyn och sedan customer. 
 

 
 

22. Detta fönster öppnas då. 
 

 
 

23. Klicka på  för att kunna fylla i uppgifter om den nya kunden. Detta fönster visas 
då. 
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24. Fyll i uppgifterna. 
 

25. Klicka på  när alla uppgifter är ifyllda. 
 

26. Klicka på fliken ship/credits. Detta fönster visas då. 
 

 
 

27. Klicka på . 
 
28. Fyll i uppgifterna. 
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29. Klicka sedan på  när alla uppgifterna är ifyllda. 
 

30. Klicka på fliken aircraft. Detta fönster visas då. 
 

 
 

31. Klicka på . 
 
32. Fyll i uppgifterna alternativt ”Dubbelkolla denna”. 
 

33. Klicka på  när alla uppgifterna är ifyllda. 
 
34. Nu är kunddelen avklarad. Återgå till Workorder. 

 
35. Om inte det flygplan som en Workorder är planerad för finns inlagt i systemet. Gör 

följande. 
 

36. Gå in i Hangaren i huvudmenyn och välj aircraft.  
 

 
 

37. Då öppnas detta fönster. 
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38. Klicka på . 
 
39. Fyll i uppgifterna. 

40. Klicka sedan på  när alla uppgifterna är ifyllda. 
 
41. Återgå till Workorder. 
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Förslag - Ta ut från lager och avsluta en workorder. 
När du fått en Workorder i handen så ska delar/komponenter tas ut från lagret. Du väljer själv 
om du vill ta ut alla delar/komponenter vid ett och samma tillfälle, eller ta ut dom vid behov. 
Dock är proceduren densamma  för varje tillfälle man väljer att ta ut något från lagret. 
 

1. Logga in i SAM. 
 
2. Öppna ”inventory” via Lagret i huvudmenyn. 

 

 
 

3. Då öppnas detta fönster. 
 

 
 

4. Klicka på fliken ”reserved” för att kontrollera om några delar är reserverade. 
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5. Till vänster syns då alla workorders som det reserverats delar/komponenter. Om det 
inte finns några reserverade delar/komponenter till din workorder gå till punkt 8. 

 
6. Dubbelklicka på det ordernummer som det gäller. Ett pop-upfönster visar då de 

delar/komponenter som reserverats, ta ut dessa från lagret och klicka ”Ok”. 
 

7. Utför sedan jobbet på workordern. Om det behövs delar/komponenter som inte är 
reserverade se punkt 8. 

 
8. Om inga delar/komponenter är reserverade till din workorder, öppna fliken ”qty”. 

 
9. Markera den Batch som du vill plocka en del/komponent ifrån. 

 
10. Klicka på , då kommer det upp ett pop-upfönster som frågar ”Ok, to delete 

TbPartbatch?” Klicka ”Ok”. 
 

11. Fyll i antalet du tar ut i qty rutan i fönstret som öppnas.  
 

12. Klicka ”Ok”. Nu kan du ta ut delarna/komponenterna från lagret och utföra arbetet på 
Workordern. 

 
13. När du är klar och inte ska använda SAM mer stäng ner programmet. 
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När workordern är utförd gäller följande rutin. 
 

1. Logga in i SAM. 
2. Öppna ”Workorder” via ”Engineer” i huvudmenyn. 

 

 
 

3. Detta fönster öppnas då. 
 

 
 

4. Öppna fliken ”job”. 
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5. Markera den workorder du arbetat med i den övre delen av fönstret, då ser du alla 

”job” som är relaterade till denna workorder. Dubbelklicka på det specifika jobbet du 

utfört alternativt markera jobbet och klicka på . 
 
6. Detta fönster öppnas då. 

 

 
 

7. I rutan ”Work performed on job” markera det jobb du utfört. 
 

8. Fyll i din ”Mech” kod, om du inte kan den placera markören i denna ruta och 
dubbelklicka. Så får du fram en lista. Markera ditt namn och klicka ”Ok”. ”Skills” 
fylls i automatiskt och likaså ”Insp” rutan kryssas i om du har de rättigheterna.  

 
9. I ”Action taken” fyller du i en kort beskrivning av det arbete som utförst. Här fyller du 

även i om något arbete utförts som inte stod med på workordern. Glöm inte att ta med 
de delar/komponenter som använts till detta se punkt 13 hur du gör detta. Tänk på att 
detta syns i de avslutande dokumenten sen. Om du upptäckt något fel under arbetets 
gång som du inte åtgärdade, men vill föra in en remark gällande klicka på ”hangaren”  
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i huvudmenyn, välj ”aircraft”, öppna fliken ”remarks”, fyll i den information du vill ha 

med och klicka på . 
 

10. I ”Hours” och ”min” fyller du i den tid som använts för att genomföra arbetet. 
 

11. Klicka sedan på  för att spara data. 
 

12. När detta är gjort ska du stänga ditt jobb. I fönstret som öppnas när du sparat din data, 
ändrar du statusen från ”No” till ”Yes” gällande ditt utförda arbete och sedan klickar 
du ”Ok”. 

 
13. Sedan ska ”Parts used for the job” fyllas i. Tänk på att denna aktiveras inte förrän all 

data är införd och sparad i den övre delen av fönstret. Om det har funnits delar 
reserverade för detta jobb  dubbelkolla att dessa stämmer med de delar som du använt. 
Om någon del inte använts, markera denna och klicka på . 

 

14. För att lägga till de delar/komponenter som använts klicka på  för att öppna en 
ny rad.  

 
15. Fyll i de uppgifter som behövs.  

 

16. Klicka på . 
 

17. Upprepa punkt 11, 12 och 13 tills dess att alla delar/komponenter står med. 
 

18. Klicka sedan på    . 
 

19. Nu är jobbet utfört enligt SAM. Om du har ansvar för att avsluta en order alternativt 
skriva ut avslutande dokument se punkt 21. 

 
20. Avsluta programmet om du inte ska använda programmet mer. 

 
21. Punkt 20 – 29  gäller inte alla utan endast den som är ansvarig för stängande av 

workorder och utskrift av de avslutande dokumenten.  
 

22. I workorder fönstret klicka på ”Files” i menyn och välj ”close order”. 
 

23. I fönstret som öppnas kan du fylla i de uppgifter som behövs för att stänga ordern.   
Leave----all open jobs, innebär att man stänger workordern delvis. Endast de jobb som 
är stängda skrivs ut. Detta innebär att workordern blir ”öppen” för framtida jobb. 
Detta alternativ är bra vid långsiktiga workorders som 500 timmars orders eller 
måntliga orders. 
Defer----all open jobs, innebär att man stänger workordern och skriver ut de 
avslutande dokumenten på utfört arbete. De arbeten som inte är utförda kommer upp 
på nästa workorder. 
Close----all open jobs, innebär att du stänger alla jobb både stängda och öppna. 
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24. I den nedre delen av fönstret väljer du hur det slutliga utskrifterna ska vara till 
exempel Certificate of Release to Service, Form one och så vidare. 

 
25. Klicka sedan ”Ok”. 

 
26. Nu öppnas ett fönster där du kan lämna ett meddelande till CRS. 

 
27. Klicka ”Ok”. Nu är ordern stängd. 

 
28. För att skriva ut de avslutande dokumenten klicka på ”Report” i menyn och välj den 

utskrift du vill ha. I fönstret som kommer upp välj/markera den workorder det gäller 
och klicka sedan ”Ok”. 

 
29. När du är klar och inte ska använda SAM mer stäng ner programmet.  
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Förslag – Referensmatrial. 
 
Rekommenderad rutin gällande att skapa en workorder. 
Börja alltid med att logga in i SAM, om du inte redan är det. 
 

 
1. Öppna Workorder genom att klicka på Engineer i huvudmenyn och sedan på 

Workorder. 

2. I fönstret som öppnas, klicka på fliken ”Order”. Klicka på knappen ”Ny” . När 
du gjort detta får du upp ett pop-up fönster som frågar ”Change order number, Next 
order num will be: x. Do you wish to enter your own ordernumber?”  Svara ja eller 
nej. 

 
3. Om du svarade ja fyll i rutan WO, annars har SAM fyllt i ett eget. 

 
WO: anger du det workorder nummer du vill ge denna. 
 
Date: Anger automatiskt dagens datum när du placerar markören i denna ruta. 
 
Cust#: Klicka med markören i denna ruta och det kommer ett fönster som du kan välja 
aktuell kund. Markera kunden och klicka ”OK”. Om inte kunden finns med i tabellen, 
gå till punkt 20. 
 
Regid: Klicka med markören i denna ruta och det kommer ett fönster som du kan välja 
aktuellt plan. Markera planet och klicka ”OK”. Om inte planet finns med i tabellen, gå 
till punkt 33. 
 
Order title: Här skriver du en kort beskrivning av det arbete som ska utföras. 
 
Startdate: När arbetet ska börja. 
 
Promisedate: När är planet planerat att vara färdigt. 
 
Ship date: När kan planet levereras alternativt delen. 
 

4. Spara dokumentet genom att klicka på . Viktigt att spara, annars kan man inte 
lägga till ”job” och ”parts” till denna Workorder. 

 
5. För att lägga till ”job” klicka på fliken ”job”.  
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6. Klicka på . Då kommer det upp ett pop-upfönster som säger ”Press Yes to let 
SAM look for due maintenance on aircraft! Press No to add a job manually!” Om du 

väljer No, klicka  . 
 
7. Fyll i uppgifterna, här fyller man i varje enskilt jobb som berör hela workordern. 

Complaint boxen fylls i om man vill att complaintet ska följa med till ”Hold Item 
List” annars fyller man i ”Other”.  

8. Klicka sedan på ”Ok” knappen, när fönstret är stängt klicka på . 
 

9. Gällande att reservera delar så väljer man själv om man vill att det ska reserveras på 
lagret eller inte. Om man väljer att inte reservera så gå till punkt 16. Om man väljer att 
reservera gör följande. 

 
10. Klicka på fliken ”parts”. 

 

11. Klicka på  för att öppna en ny rad. 
12. Fyll i uppgifterna. För att det ska bli reserverat i lagret klicka på   och klicka 

sedan i Batch kolumnen. Då öppnas ett fönster där alla delar/komponenter som finns 
tillgängliga på lagret. Markera delen/komponenten och klicka ”Ok”.  
 

13. Nu är delen/komponenten reserverad. 
 

14. Klicka på . 
 
15. Nu kan Workordern skrivas ut.  

 
16. Detta gör man genom att klicka på ”Report” i workorder menyn och väljer ”Print 

Work Order”. 
 

17. I pop-up fönstret välj ”Printer” och klicka ”Ok”. 
 
18. Stäng sedan programmet om du är klar med det. 
 
19. Lägga till en ny kund i systemet. Klicka på Lagret i huvudmenyn och sedan customer. 

 

20. Klicka på  för att kunna fylla i uppgifter om den nya kunden.  
 
21. Fyll i uppgifterna. 
 

22. Klicka på  när alla uppgifter är ifyllda. 
 

23. Klicka på fliken ship/credits.  
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24. Klicka på . 
       

25. Fyll i uppgifterna. 
 

26. Klicka sedan på  när alla uppgifterna är ifyllda. 
 

27. Klicka på fliken aircraft.  
 

28. Klicka på . 
 
29. Fyll i uppgifterna. 
 

30. Klicka på  när alla uppgifterna är ifyllda. 
 
31. Nu är kunddelen avklarad. Återgå till Workorder. 

 
32. Om inte det flygplan som en Workorder är planerad för finns inlagt i systemet. Gör 

följande. 
 

33. Gå in i Hangaren i huvudmenyn och välj aircraft.  
 

34. Klicka på . 
 
35. Fyll i uppgifterna. 

36. Klicka sedan på  när alla uppgifterna är ifyllda. 
 
37. Återgå till Workorder. 
 

 
Rekommenderad rutin för emottagande av Workorder. 
När du fått en Workorder i handen så ska delar/komponenter tas ut från lagret. Du väljer själv 
om du vill ta ut alla delar/komponenter vid ett och samma tillfälle, eller ta ut dom vid behov. 
Dock är proceduren densamma  för varje tillfälle man väljer att ta ut något från lagret. 
 

1. Logga in i SAM. 
 
2. Öppna ”inventory” via Lagret i huvudmenyn. 

 
3. Klicka på fliken ”reserved” för att kontrollera om några delar är reserverade. 

 
4. Till vänster syns då alla workorders som det reserverats delar/komponenter. Om det 

inte finns några reserverade delar/komponenter till din workorder gå till punkt 7. 
 
5. Dubbelklicka på det ordernummer som det gäller. Ett pop-upfönster visar då de 

delar/komponenter som reserverats, ta ut dessa från lagret och klicka ”Ok”. 
 

 
 

18 



 

C.BILAGA 
 

6. Utför sedan jobbet på workordern. Om det behövs delar/komponenter som inte är 
reserverade se punkt 7. 

 
7. Om inga delar/komponenter är reserverade till din workorder, öppna fliken ”qty”. 

 
8. Markera den Batch som du vill plocka en del/komponent ifrån. 

 
9. Klicka på , då kommer det upp ett pop-upfönster som frågar ”Ok, to delete 

TbPartbatch?” Klicka ”Ok”. 
 

10. Fyll i antalet du tar ut i qty rutan i fönstret som öppnas.  
 

11. Klicka ”Ok”. Nu kan du ta ut delarna/komponenterna från lagret och utföra arbetet på 
Workordern. 

 
12. När du är klar och inte ska använda SAM mer stäng ner programmet. 

 
Rekommenderad rutin vid avslutande av Workorder. 
 

1. Logga in i SAM. 
 
2. Öppna ”Workorder” via ”Engineer” i huvudmenyn. 

 
3. Öppna fliken ”job”. 

 
4. Markera den workorder du arbetat med i den övre delen av fönstret, då ser du alla 

”job” som är relaterade till denna workorder. Dubbelklicka på det specifika jobbet du 

utfört alternativt markera jobbet och klicka på . 
 

5. I rutan ”Work performed on job” markera det jobb du utfört. 
 

6. Fyll i din ”Mech” kod, om du inte kan den placera markören i denna ruta och 
dubbelklicka. Så får du fram en lista. Markera ditt namn och klicka ”Ok”. ”Skills” 
fylls i automatiskt och likaså ”Insp” rutan kryssas i om du har de rättigheterna.  

 
7. I ”Action taken” fyller du i en kort beskrivning av det arbete som utförst. Här fyller du 

även i om något arbete utförts som inte stod med på workordern. Glöm inte att ta med 
de delar/komponenter som använts till detta se punkt 13 hur du gör detta. Tänk på att 
detta syns i de avslutande dokumenten sen. Om du upptäckt något fel under arbetets 
gång som du inte åtgärdade, men vill föra in en remark gällande klicka på ”hangaren” 
i huvudmenyn, välj ”aircraft”, öppna fliken ”remarks”, fyll i den information du vill ha 

med och klicka på . 
 

8. I ”Hours” och ”min” fyller du i den tid som använts för att genomföra arbetet. 
 

9. Klicka sedan på  för att spara data. 
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10. När detta är gjort ska du stänga ditt jobb. I fönstret som öppnas när du sparat din data, 

ändrar du statusen från ”No” till ”Yes” gällande ditt utförda arbete och sedan klickar 
du ”Ok”. 

 
 
11. Sedan ska ”Parts used for the job” fyllas i. Tänk på att denna aktiveras inte förrän all 

data är införd och sparad i den övre delen av fönstret. Om det har funnits delar 
reserverade för detta jobb  dubbelkolla att dessa stämmer med de delar som du använt. 
Om någon del inte använts, markera denna och klicka på . 

 

12. För att lägga till de delar/komponenter som använts klicka på  för att öppna en 
ny rad.  

 
13. Fyll i de uppgifter som behövs.  

 

14. Klicka på . 
 

15. Upprepa punkt 11, 12 och 13 tills dess att alla delar/komponenter står med. 
 

16. När alla delar/komponenter finns med i listan klicka på    . 
 

17. Nu är jobbet utfört enligt SAM. Om du har ansvar för att avsluta en order alternativt 
skriva ut avslutande dokument se punkt 19. 

 
18. Avsluta programmet om du inte ska använda programmet mer. 

 
19. Punkt 19 – 27  gäller inte alla utan endast den som är ansvarig för stängande av 

workorder och utskrift av de avslutande dokumenten.  
 

20. I workorder fönstret klicka på ”Files” i menyn och välj ”close order”. 
 

21. I fönstret som öppnas kan du fylla i de uppgifter som behövs för att stänga ordern.   
Leave----all open jobs, innebär att man stänger workordern delvis. Endast de jobb som 
är stängda skrivs ut. Detta innebär att workordern blir ”öppen” för framtida jobb. 
Detta alternativ är bra vid långsiktiga workorders som 500 timmars orders eller 
måntliga orders. 
Defer----all open jobs, innebär att man stänger workordern och skriver ut de 
avslutande dokumenten på utfört arbete. De arbeten som inte är utförda kommer upp 
på nästa workorder. 
Close----all open jobs, innebär att du stänger alla jobb både stängda och öppna. 
 

22. I den nedre delen av fönstret väljer du hur det slutliga utskrifterna ska vara till 
exempel Certificate of Release to Service, Form one och så vidare. 

 
23. Klicka sedan ”Ok”. 

 
24. Nu öppnas ett fönster där du kan lämna ett meddelande till CRS. 

 
25. Klicka ”Ok”. Nu är ordern stängd. 
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26. För att skriva ut de avslutande dokumenten klicka på ”Report” i menyn och välj den 

utskrift du vill ha. I fönstret som kommer upp välj/markera den workorder det gäller 
och klicka sedan ”Ok”. 

 
27. När du är klar och inte ska använda SAM mer stäng ner programmet.  
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D. BILAGA 
 
Förslag - Spårning av komponenter/delar. 
 
Använd funktionen ”Components” under ”Hangaren” i huvudmenyn.  
 
För de delar/komponenter som Kasserats efter de har tagits ur ett plan.  
Skapa en grupp i ”components” som döps till kasserad eller något annat tydligt så man förstår 
vad just denna grupp är. Tänk på att de delar/komponenter som det måste finnas spårbarhet 
på, måste ha någon form av unikt ID.  
Om den del/komponent som tagits ur planet redan finns i loggorna, gör en anteckning i den 
stora rutan under ”component fliken”. Till exempel ”Del/komponent id xxx, kasserad efter 
tagits ut ur plan regid yyy”. Flytta sedan del/komponent till kasserad gruppen.  
Om inte delen/komponenten finns i loggorna redan, lägg in den som en ”ny” komponent med 
en notering i den stora rutan under ”component fliken”. Till exempel ”Del/komponent id xxx, 
kasserad efter tagits ut ur plan regid yyy”. Placera den i kasseradgruppen. 
På så sätt kan delar/komponenter som kasserats med fortfarande behöver spårbarhet hittas. 
 
För de delar/komponenter som ska repareras/renoveras efter att de tagits ur ett plan.  
För de delar som redan finns i loggorna utför de tasks som behövs för att delen/komponenten 
ska räknas som funktionsduglig igen. Om detta görs via ”components” i SAM så finns all 
information gällande denna del/komponent tillgänglig för eventuell spårning.  
Om delen/komponenten inte redan finns i loggorna så får denna del/komponent läggas in i 
loggorna och sedan följa samma procedur som de som finns i loggorna. 
Detta gör att delarna/komponenterna blir spårbara, tänk på det behövs uniktID. 
 
Generellt så behåller en del/komponenten sitt partnummer (och serienummer) under hela sin 
livstid, dock kan det ändras efter till exempel en modifiering. Tänk då på att det ”gamla” 
part/serienumret måste kunna spåras till det nya numret. Detta noteras automatiskt i 
componenthistory ifall en ändring av numret görs i SAM. 
 
Detta är det förslag jag kan komma på i nuläget gällande spårbarhet, utan att allt för stor 
arbetsinsats krävs.  
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