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EXAMENSARBETE 

 i 

Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning 
inom motorunderhåll 

Sammanfattning 

Examensarbete beskriver hur ett analysverktyg har skapats för materialförbrukningen på 

Motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero Corporation. Analysverktyget tar fram 

snittlistor och inköpslistor till motorn PW100. Dokumentering vid skapandet av 

analysverktyget sker i sju delar. 

Genom att skapa ett analysverktyg kan de strategiska materialplanerarna på Volvo Aero lätt 

generera en snittlista eller en inköpslista som baseras på historisk data. Tidigare var de 

strategiska materialplanerana tvungna att beräkna snittlistor manuellt och mycket 

handpåläggning gjorde att resultatet inte alltid var pålitligt. 

En förstudie gjordes för att få en bättre inblick i den nuvarande organisationen och hur 

arbetet styrs på motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero. Intervjuer utfördes löpande 

samtidigt som en litteraturstudie inom området logistik gjordes. Detta för att få tillräckligt 

med kunskap till att skapa ett analysverktyg utifrån behov. En kravspecifikation togs fram 

för att bestämma vad analysverktyget skall innehålla för funktioner. 

Eftersom en stor mängd data hanterades användes Microsoft Access. Data hämtades från 

databasen SAP. Analysverktyget är uppbygd i tre delar: 

1. Snittlista: Visar den genomsnittliga förbrukningen av material för vald motortyp 

och underhållstyp. 

2. Lagersaldo: Kontrollerar vad som finns i lager utifrån vald motortyp och 

underhållstyp. Nya och begagnade delar är valbara. 

3. Inkommande material: Visar material som inte har levererats in utifrån vald 

motortyp och underhållstyp.  

Utifrån dessa tre delar skapades en inköpslista. Inköpslistan innehåller motortyp, 

materialnummer, materialbeskrivning, kvantitet, pris och ABC-klassifikation. Noggrannare 

listor kan tas fram vilket leder till minskad kapitalbindning och en förbättrad 

leveransservice. Resultatet blir mer faktabaserat eftersom tidigare historik uttnyttjas. 
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BACHELOR’S THESIS 

 ii 

Develop an analytical tool for material consumption in 
the field of engine maintenance 

Summary 

The thesis report describes the way of creating an analysis tool for material consumption at 

the department of engine service at Volvo Aero Corporation. The analysis tool generates 

average lists and purchase lists for PW100 engine. The documentation of the analysis tool 

is described in seven parts. 

By using the tool the structural material planner can in an easy manner generate lists that 

are based on earlier historical data. Instead of creating lists manually the material planner 

can gain more accurate lists much faster. Previously there were no fact based results in 

comparison with today.      

Pre studies were made to gain a better insight of the current organization and processes at 

the engine service department. Interviews with staff as well literature studies in the field of 

storage and spare parts manage has given possibilities to create an analysis tool. Plan of 

requirements were created to specify the features of the analysis tool.  

The program Microsoft Access was chosen due to the amout of data to construct the 

analysis tool. All information was brought from the database SAP. The analysis tool was 

built in three integrated parts: 

1. Average list: shows the average consumption of material for selected engine and 

maintenance type.   

2. Stock status: checks the stock for material for selected engine and maintenance 

type. New and used material is selectable.  

3. Incoming material: shows incoming material that is undelivered for selected engine 

and maintenance type.  

By these three integrated parts the analysis tool generates a purchase list. The list contains 

engine type, material number, material description, quantity, price and ABC-classification. 

By implementing the analysis tool in the daily work purchases will be more accurate. 

Capital binding will decrease as well.   
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Förord 

Examensarbete är vårt sista arbete innan vi är färdigutbildade maskiningenjörer. Vårt 

examensarbete utfördes på motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero Corporation i 

Trollhättan. Arbetsfördelningen mellan oss har varit lika och vi båda har varit lika delaktiga 

i alla förekommande moment.  

Under dessa 10 veckor har vi fått en god försmak av det verkliga arbetslivet. Vi vill ge ett 

stort tack till våra handledare Madeleine Karlsson(Volvo Aero) och Oskar 

Jellbo(Högskolan Väst) samt vår rådgivare Marcus Andersson(Volvo Aero) för den goda 

vägledningen genom projektet.   

Vi vill vidare tacka Tommy Eriksson(Volvo Aero) och Fredrik Plyhm(Volvo Aero) för 

deras stora engagemang och rådgivning i detta examensarbete. Sist men inte minst vill vi 

tacka all övrig personal som har varit delaktiga. 

 

 

Trollhättan, 2012 – 06 – 11  

 

                   

Marko Järvitalo                                            Petar Josic                
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Nomenklatur 

GE = General Electrics 

PIA = Produkter i arbete 

EOQ = Economic Order Quantity 

Volymvärde = Förbrukning x Pris/enhet  

Leasing-motor = En motor som lånas ut. 

PW100 = Pratt & Whitney 
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1 Inledning 

År 1930 startades den svenska flygmotorindustrin. Det var Trollhätteföretaget Nydqvist 

och Holm som fick till uppgift att tillverka 40 stycken nio-cylindriga flygmotorer. Nydqvist 

och Holm var ett lokomotivföretag som snabbt startade upp ett nytt bolag vid namn 

Nohab Flymotorfabriker AB. År 1941 tog AB Volvo över aktiemajoriteten och företagets 

nya namn blev Svenska Flygmotor AB. [1]  

Under 1940-talet gick Svenska Flygmotor AB från att tillverka kolvmotorer till att börja 

tillverka jetmotorer.[1] År 1949 startades en licenstillverkning av turbojetmotorn, där de 

Haviland var licensgivare.[2] Under 1970-talet inleddes ett samarbete med Garrett tack vare 

att ”Going Commercial” lanserades, som var ett marknadsinitiativ. Flera samarbeten 

startades med bl.a. GE och Pratt & Whitney. Detta var en början på satsningen av den 

civila marknaden. [3] Under samma årtionde startades rymdverksamheten och 

brännkammare började tillverkas för Ariane-raketen. [4] 

Under 1980-talet började företaget producera motorer till stridsflygplan av typen RM12. 

1988 levererades första RM12-motorn till Gripen-flygplanet. [5]    

Namnet Volvo Aero tillkom i början av 1990-talet p.g.a. att namnet Volvo Flygmotor inte 

lämpade sig internationellt.[3] 

Volvo Aero Corporation har fyra dotterbolag och är idag helägt av Volvo AB. 

Huvudkontoret ligger i Trollhättan medan dotterbolagen finns i Newington i USA, 

Bangalore i Indien, Kongsberg i Norge samt Applied Composites AB i Linköping.[6][7] 

Idag har Volvo Aero samarbeten med ledande aktörer inom flyg- och rymdindustrin. 

Utveckling och tillverkning av olika komponenter samt motorunderhåll är Volvo Aeros 

huvudverksamhet.[6]  

1.1 Bakgrund 

På Volvo Aeros motorunderhållsavdelning utförs service och reparationer på olika 

motortyper. Motortypen som är berörd är PW100. Problemet på 

motorunderhållsavdelningen med tidigare nämnda motortyp är att beställningarna inte är 

faktabaserade. Historiken och informationen används idag som underlag vid framtagning 

av snittförbrukning, behovsprognoser, översyn på beställningspunkter och lagernivåer.  

Personalen på underhållsavdelningen upplever det jobbigt att kolla på många olika listor för 

att fatta sina beslut. Idag behövs det ett strukturerat verktyg där informationen blir 

lättillgänglig för materialplanerare och inköpare. Arbetet blir att ta fram ett analysverktyg 

som förenklar framtagningen av snittlistor och inköpslistor.  
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att skapa ett verktyg för materialbeställning. Snittlistor och 

inköpslistor skall tas fram för att veta vad som behövs köpas in. Detta görs i huvudsak för 

att minska på kapitalbindningen i lager och öka servicenivån mot kunderna. Med rätt 

servicenivå avses att kunna ha ”rätt” reservdelar i lager utan att onödig lagring sker. Genom 

att använda analysverktyget blir det lättare för materialplanerare och inköpare att se vad 

som behövs köpas in.  

1.3  Mål och avgränsning 

Målet blir att ta fram ett verktyg som visar vilka materialinköp Motorunderhållsavdelningen 

behöver genomföra, baserat på data från materialsnittlistor, inkommande material och 

befintliga lager.  

Verktyget skall av Volvo Aero användas för att ta fram listor över snittförbrukningen per 

motorunderhåll, ta fram behovsprognoser, se över beställningspunkter och erforderliga 

lagernivåer inklusive säkerhetslager. Verktyget skall även användas för materialbeställning 

samt att inköp skall snabbt kunna svara marknad om VAC har material hemma för att 

kunna genomföra service på olika typer av motorer. Aktuellt lagersaldo och inkommande 

material skall kunna importeras in från SAP. Projektet avses att endast utföras på 

motortypen PW100.  

2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångsättet anger metodiken för hur ett examensarbete skall utföras. Enligt Per 

Runeson, Björn Regnell och Martin Höst i boken ”Att genomföra examensarbete (2006)” 

är metodiken ett sätt att skapa riktlinjer och principer över tillvägagångsättet. Metodiken 

beskriver ett sätt att kunna få kunskap om frågeställningen utifrån den övergripande 

målsättningen. Metod är ett redskap för att kunna lösa ett problem och frambringa ny 

kunskap enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang i boken ”Forskningsmetodik 

(1997)”. [11, 18] 

Beroende på examensarbetets mål och karaktär väljs metodiken utifrån beskrivande, 

utforskande, förklarande och problemlösande studier. Syftet med beskrivande metodik är att 

få fram information om hur något fungerar och sedan kunna beskriva det. Vid utforskande 

studier utförs en djup studie om hur något fungerar. Förklarande studier är ett sätt att söka 

efter förklaringar och orsaker till varför något fungerar. Problemlösande studier har till syfte 

att identifiera och finna en lösning till ett problem. [11]     

Examensarbetet bygger på intervjuer, litteraturstudie samt framtagning av verktyg.  
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2.1 Intervjuer 

Arbete inleds med en studie om hur verksamheten på motorunderhållsavdelningen på 

Volvo Aero Corporation fungerar. Metodiken som används är beskrivande studier då 

information inhämtas och beskrivs i rapporten. Sex intervjuer utfördes för att skapa sig en 

bra bild av verksamheten. Intervjuer är ett sätt att förskaffa sig information om  

bakgrunden till själva problemet. En intervju är en utfrågning av en person där svaren 

antingen antecknas eller inspelas med hjälp av ett ljudmedium. Telefonintervju eller möten 

med intervjuperson kan ske.  

Intervjupersonerna väljs ur en population genom ett urval. Intervjuerna har haft 

stratifiering som grundprincip vid urval av intervjupersonal. Med stratfiering avses att en 

viss kategori av personer ur en population har valts ut. Urvalet blev chefer och 

materialplanerare.1 Samtliga intervjuer utfördes med inbokade möten där intervjutiden var 

30-60 minuter. Intervjuerna utfördes utifrån principen halvstrukturerad intervju med både 

fördefinierade och öppet riktade frågor. Svaren på frågorna anteckandes under pågående 

intervju. [11]  

 

2.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes för att koppla verkligheten med litteraturens teoretiska innehåll. 

Litteraturböckerna som har använts är Modern Logistik (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl), 

Lagerstyrning (Axsäter) och Logistik med fokus på Material och Produktionsstyrning (Segerstedt). 

Tidigare examensarbeten har använts för att beskriva avsnittet som behandlar 

reservdelshantering. 

2.3 Analysverktyg 

Projektet med att skapa ett analysverktyget för PW100 görs med hjälp av olika 

programvaror. Programvarorna SAP och Microsoft Access har använts. SAP användes för 

att hämta befintlig information till tabellerna och Microsoft Access användes för att skapa 

analysverktyget. Metodiken för att skapa analysverktyget är en problemlösande studie 

eftersom problemet har identifierats och en lösning är framtagen. [11] 

En databassökning över tidigare uppladdade examensarbeten har gjorts i Diva samt 

sökningar i sökmotorn Google har gjorts beträffande analysverktyg. Resultatet av 

sökningen var att analysverktyg har gjorts inom området logistik fast i andra 

                                                 
1 Madeleine Karlsson, Director Military & Module Production & Support. 

  Tommy Eriksson, Manager Business Evaluation Marketing & Sales. 

  Per Svensson, Strategic Material Planner. 

  Ronnie Strandberg, Strategic Material Planner.  
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tillämpningssyften som t.ex. ett analysverktyg som ser över kostnadsbilden inom 

transportnäringen. Liknande analysverktyg likt det analysverktyget för materialförbrukning 

har inte hittats.   

Sedan har kontinuerliga möten med handledare2 och övrig personal3 lett till att planering 

och utformning av projektet kunnat bearbetas fram stegvis. Samtidigt som analysverktyget 

skapas dokumenteras arbetet i en teknisk rapport. Samtliga bilder i rapporten är gjorda på 

egen hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Madeleine Karlsson, Director Military & Module Production & Support. 

3 Tommy Eriksson, Manager Business Evaluation Marketing & Sales. 

  Fredrik Plyhm, Logistikutveckling 

  Marcus Andersson, Manager Purchasing & Storage 
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3 Inledande logistik 

Logistik behandlar inte bara en produkt, det handlar även om de kringliggande tjänsterna. 

Målet med logistik är att förse kunden med den efterfrågade produkten på utsatt tid och 

rätt plats till en låg kostnad. Denna del av arbetet tar upp begreppet lagerstyrning i 

allmänhet för att förstå innebörden av att styra ett lager effektivt samt andra diverse 

användbara begrepp. 

3.1 Lagerstyrning 

Dagens företag försöker i största mån effektivt styra materialflödet från leverantör till 

slutförbrukare. Detta genom att minska kapitalbindning, transport- och 

produktionskostnader samtidigt som kunden tillfredställs. Genom att minska på 

kapitalbindningen finns möjligheten för besparingar.[8]    

Besparingar kan göras genom att sänka lagernivåerna i färdigvarulager, PIA och förråd. 

Oftast är kapitalbindningen större i lager än vad som är bundet i tillgångarna i anläggningen 

som t.ex. maskiner och lokaler. Genom lagerstyrning kan man sänka kapitalbindningen. [8]    

Lagerstyrningen har ofta nära samverkan med transport, inköp och produktion. Därför är 

det viktigt att ta ställning till olika servicekrav som ställs när kostnaderna av lagerhållning 

ska balanseras mot andra kostnader inom transport, inköp och produktion. Frågeställningar 

som dyker upp i samband med lagerstyrning är: När beställs produkten/produkterna? I 

vilken kvantitet? Hur kan osäkerheten garderas? [8] [9] 

Dessa frågor är viktiga att kunna besvara när man vill tillfredställa alla behov inom 

transport, inköp och produktion samtidigt som effektiv lagerhållning kan uppnås. 

3.2 När och hur mycket skall beställas?   

Beroende på hur produkter kategoriseras finns det olika sätt att bestämma vilka 

beställningsintervall som behövs till vilken beställningskvantitet. Med kategorisering avses 

hur produkten är prioriterad beroende på t.ex. volymvärde eller viktiga kunder.  Denna del 

av arbetet kommer att behandla olika metoder vid fast/varierande beställningskvantitet och 

fast/varierande beställningsintervall.[9] 

 

3.2.1 Fast beställningstidpunkt och fast beställningskvantitet 

Används ett fast beställningsintervall och en fast beställningskvantitet är kravet att det finns 

en efterfrågan som är känd och jämn. Med detta avsees att det beställs en fast kvantitet, 

t.ex. 30 st glassar varje gång, vid en fast bestämd tidpunkt, t.ex. varje tisdag. Denna metod 

är sällan användbar pga att den inte klarar av stora variationer i efterfrågan. Detta kan leda 

till lageruppbyggnad eller att man inte har tillräckligt med produkter till kunderna.[9]  
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3.2.2 Fast beställningskvantitet och varierande beställningstidpunkt  

Vid fast beställningskvantitet och ett varierande beställningsintervall sker beställningar 

oregelbundet till en fast kvantitet. Vid användandet av denna metod måste man räkna ut en 

beställningskvantitet som används konstant. Beställningar till lager sker löpande utifrån 

förbrukning.[9] 

För att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten används Wilsonformeln (EOQ-formeln). 

Wilsonformeln utgår ifrån två kostnader, lagerföringskostnad och beordringskostnad, där 

Wilsonformeln räknar ut en optimerad orderkvantitet som minimerar totalkostnaden. 

Lagerföringskostnaden är kostnaden som uppkommer i samband med lagerföring av 

artiklar och beordringskostnad är kostnaden för totalt antal beställningar. Ju mindre lager 

desto mindre lagerföringskostnad men högre beordringskostnad pga fler beställningar och 

vice versa.[9] 

 

Lagerföringskostnaden Cr kan beräknas på följande sätt: 

Cr = r x p x Q/2  

r = lagerränta 

p = produktvärde 

Q = orderkvantitet 

 

Lagerräntan r är uppkommande risk och -kapitalkostnader och kan räknas ut på följande 

sätt: 

r = (Σkapitalkostnad/år + riskkostnad/år)/medellagervärde 

Kapitalkostnaden är kapital som är bundet i lager och som inte ger intäkter. Riskkostnaden 

är en kostnad som kan beräknas genom att ta fram tidigare historik om godskador, 

kassationer och andra inkomstbortfall. [9] 

 

Medellagervärdet kan beräknas på följande sätt: 

MLV(Medellagervärde) = p x MLN(Medellagernivå) 

MLN(Medellagernivå, se figur 1) = säkerhetslager(SL) + Q/2          

Produktvärdet p anger hur mycket kapital som har investerats i produkten. 
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Figur 1.  Lager bestående av ett säkerhetslager och ett förbrukningslager. 

 

Beordringskostnaden CK kan beräknas på följande sätt: 

CK = K x D/Q 

K = ordersärkostnad 

D = efterfrågan per år 

Ordersärkostnaden K är en kostnad på en beordring och kostnaden påverkas inte av hur 

stora kvantiteter som beställs. [9, 10] 

 

Totalkostnaden blir CTOT = Cr + CK = r x p x Q/2 + K x D/Q 

För att få den lägsta totalkostnaden används Wilsonformeln(se figur 2): 

 
 [9] 

Tid 

Lagernivå 

Säkerhetslager 

Medellager-
nivå 

Q 
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 Figur 2. Lägsta totalkostnaden med den ekonomiska orderkvantiteten.  

 

3.2.3 Fast beställningstidpunkt och varierande beställningskvantitet 

Vid fast beställningstidpunkt och varierande beställningskvantitet handlar det om att 

bestämma hur ofta en beställning skall ske till en varierande kvantitet. T.ex. en beställning 

varje fredag där kvantiteten kan vara olika från gång till gång. Denna typ av metod är 

användbar när det är svårt att påverka leverantörens turer. Täcktidsplanering är en metod 

för att beräkna hur mycket som skall beställas varje gång. För att bestämma hur stor 

kvantitet som skall beställas varje gång går det att se bakåt i tiden för att se tidigare 

förbrukning. Det går även att se fram i tiden med hjälp av en prognos. För att beräkna 

täcktiden är det lämpligt att använda den ekonomiska orderkvantiteten för att få den lägsta 

totalkostnaden. [9] 

Täcktidsplanering utifrån lagersaldo 

Ett sätt att skapa en täcktidsplanering är att använda sig av det aktuella lagersaldot. Oavsett 

vad lagersaldot visar fyller man upp lagret till en återfyllnadsnivå. [9] 

Täcktidsplanering utifrån prognos 

Genom att skapa en täcktidsplanering utifrån behovet och skapa en prognos kan man 

lättare hantera variationer i förbrukningen. Detta ger en bättre bild om framtidsläget men är 

dock mer arbetskrävande. [9] 
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3.2.4 Varierad beställningskvantitet och varierad beställningstidpunkt 

Vid varierande beställningskvantitet och varierande beställningstidpunkt beräknas både 

kvantiteten och när beställningen skall ske. Underlaget är prognoser. När prognosen 

uppdateras förändras både beställningsintervallen och beställningstidpunkten. Där av 

benämningen dynamiska metoder.[9]  

3.3 Säkerhetslager 

Oväntade problem kan uppstå då t.ex. förbrukningen ökar, vilket kan leda till materialbrist. 

För att klara av den ökande förbrukningen kan ett säkerhetslager användas, se figur 3. Även 

förseningar från leverantörer kan leda till materialbrist. Utifrån dessa två osäkerheter finns 

det möjligheter att beräkna ett säkerhetslager. Det kan även vara så att brister i leveransen 

kan uppstå då underleverantören skickar felaktiga produkter eller att de skickar för lite 

produkter. [9] 

Säkerhetslagrets nivå kan vara svår att bestämma och det gäller att ha koll på förändringar 

av efterfrågan och ledtiden. När ett säkerhetslager dimensioneras tas olika aspekter med i 

beräkningen t.ex. kapitalbindning och serviceskäl. Med serviceskäl avses att företaget skall 

dimensionera sitt säkerhetslager tillräckligt stort för att kunna tillgodose kundens behov vid 

oberäkneliga situationer.  

Allmänt känt är att ett lager kostar. Lagring kan i sin tur minska andra kostnader som t.ex. 

transportkostnad då stora kvantiteter kan lagras eller fraktas. Framförallt kan som tidigare 

nämnt ett lager tillgodose kundes behov vilket gör att företagen inte förlorar kunden. [9] 

                                                 
Figur 3. Säkerhetslager som garderar mot materialbrist.   
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3.4 ABC-klassificering 

I ett företag brukar man dela in produkterna i tre eller flera klasser beroende på 

volymvärde, artikelvärde etc. Produkter kan delas in i A, B, C-artiklar osv. De produkter 

som svarar för störst del av omsättning brukar A-klassificeras. Dessa produkter brukar vara 

få till antal. En enkel indelning brukar vara 80/20-regeln. Med 80/20-regeln avses att 20 % 

av företagets produkter svarar för 80 % av företagets omsättning, se figur 4. Dock gäller 

inte 80/20-regeln i alla avseenden. Det kan t.ex. vara så att 70 % av omsättningen kommer 

från 30 % av produkterna eller att 95 % av omsättningen kommer från 5 % av 

produkterna. 

Produkter med lägst volymvärde C-klassificeras. C-artiklarna är flest till antal av företagets 

produkter och svarar för minsta del av företagets omsättning. B-klassificerade produkter är 

artiklar som understiger A-artiklarnas volymvärde, dock högre volymvärde än C-artiklarna. 

B-artiklarna är fler till antal än A-artiklarna men mindre till antal än C-artiklarna.  

Ur leveranssynpunkt vill man att A-artiklar skall ha en hög servicenivå samt en kort 

leveranstid. C-artiklarna är lägst rankade, vilket innebär att servicenivån inte är så hög och 

leveranstiden är lång. B-artiklarna ligger mellan A-artiklarna och C-artiklarna ur 

leveranssynpunkt och servicenivån.  

Även om en C-artikel inte har hög servicenivå eller kort leveranstid betyder det inte alltid 

att den inte skall prioriteras högt. En C-artikel kan vara en betydande produkt till en A-

artikel som kunden måste ha.  [9] [10]   

 

Figur 4. A, B och C-artiklarnas procentuella fördelning av omsättningen. 
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3.5   Prognoser 

För att styra ett lager effektivt gäller det att ha bra koll på efterfrågan. Med hjälp av 

prognoser går det att göra en uppskattning om efterfrågan i framtiden. Dock är framtiden 

svår att bedöma och prognosfel förekommer. Prognosfelen kan leda till att brist uppstår 

eller att det finns ett överflöd av produkter i lager. Att skapa bra prognoser är därför viktigt 

för att hålla nere beordringskostnader och kapitalbindning för en effektiv lagerstyrning. [8] 

[9] 

  

 

Figur 5. Slumpmässig, Jämn, Trend och Cyklisk-efterfrågan. 

 

Vid arbete med prognoser krävs det data och underlag. Prognoser bygger på 

orsakssamband, expertbedömningar och tidigare historik. Med orsakssamband avses att 

t.ex. ta hänsyn till den nuvarande och kommande konjunkturen. Expertbedömningar är ett 

annat sätt att bygga prognoser på. Det är experter med expertis och kännedom om 

produkterna som gör bedömningar. Sedan kan även prognoser byggas utifrån tidigare 

historik. Genom att analysera data kan man hitta användbara efterfrågemönster för att på 

så sätt skapa en bild av framtiden. [9] 

Efterfrågan kan variera på många sätt och det finns olika efterfrågemönster som: jämn 

efterfrågan, cyklisk efterfrågan, trend och även slumpmässiga efterfrågemönster, se figur 4. 

Med jämn efterfrågan avses att det inte förekommer några förändringar på marknaden. Det är 

enkelt att förutspå framtiden. Cyklisk efterfrågan är en efterågan som varierar på samma sätt 

vid en given period och efterfrågemönstret upprepas. Ett bra exempel är 

säsongsvariationer. Säsongsvariationer är variationer som uppkommer under en specifik del 

av året. Efterfrågan kan t.ex. vara större under sommaren än på vintern. Därför 

specialiserar sig företag på sommar- respektive vinterprodukter vid säsongsvariationer. 
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Trend variationer är ett stabilt stigande eller avtagande trend som kan förekomma under låg 

respektive högkonjunktur. Trenden kan även vara specifik för sin bransch. Slumpmässigt 

efterfrågemönster är en variation som är mycket svår att tyda. Det är svårt att förutsäga när en 

variation kommer att inträffa. Genom att gardera sig med säkerhetslager går det att hantera 

variationer i efterfrågan. Detta gör man i vetskap av att variationer förekommer. [9]  

Det finns två vanliga typer av prognosmetoder: glidande medelvärde och exponentiell 

utjämning. Principen med glidande medelvärde är att man tar medelvärdet av tidigare 

förbrukningar en bestämd tid bakåt. Medelvärdet förändras långsammare ju fler mätvärden 

som är inkluderade.  

Exponentiell utjämning är ett annat sätt att föra prognos. Denna metod använder sig av den 

tidigare prognosen samt det senaste värdet på efterfrågan. Det finns en utjämningskonstant 

som ser till att fördelningen mellan tidigare prognos och det senaste efterfrågevärdet kan 

justeras. Om prognosen mest ska baseras på tidigare prognoser har man ett litet värde på 

utjämningskonstanten. I denna metod finns alla tidigare efterfrågevärden inkluderade i den 

tidigare prognosen. Tidigare efterfrågevärden avtar exponentiellt, dvs. ju längre bak i tiden 

desto lägre inverkan på resultatet. Exponentiell utjämning kan beräknas på följande sätt: 

a = at-1 * (1 - α) + α * xt  

α = utjämningskonstanten 

at-1 = tidigare prognosen 

xt = senaste verkliga efterfrågan 

[8] [10] 
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4 Reservdelshantering och nulägesbeskrivning 

Denna del av arbetet behandlar reservdelshantering på en generell nivå och beskriver 

nuläget på motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero. Tidigare examensarbeten om 

reservdelshantering och främst intervjuer från personal används för att göra en koppling 

mellan det teoretiska och det praktiska inför skapandet av analysverktyget. Detta görs i 

huvudsak för att få en bättre kännedom om verksamheten och förståelse för vidare arbete.  

4.1 Reservdelshantering 

En reservdel är en artikel/produkt som lagerläggs i ett företag. Lagring av reservdelar är 

dyrt och oftast investeras mycket pengar för att kunna erbjuda en hög grad av servicenivå 

gentemot kunder. Det låga behovet av reservdelar och oregelbundenheten i efterfrågan gör 

det svårt att prognostisera vad som behövs lagerhållas. Osäkerheten i behovet gör att en 

brist kan vara förödande kostnadsmässigt för ett företag.  

Styrningen av reservdelar kan göras på ett effektivt sätt genom att kategorisera sortimentet 

och hitta individuella lösningar för artiklarna. T.ex. kan en ABC-klassificering användas. 

Vid kategorisering av reservdelar bör inte bara efterfrågan vara ett kriterium. Även pris, 

kritiskhet och specifikhet är kriterier som bör beaktas.  

Med pris avses värdet vid inköp. Reservdelar med högt värde brukar inte vara attraktiva att 

lagerhålla och därför brukar produkter med högt värde beställas in vid behov. Artiklar med 

låga värden beställs in sällan och därför bör ett ställningstagande mellan ordersärkostnad 

och artikelns pris göras.  

Kritiskhet är ett kriterium som anger hur viktig artikeln/reservdelen är för t.ex. en maskin. 

Artiklar kan delas in i olika nivåer för hur viktig artikeln är för driften. Indelning av artiklar 

i olika nivåer kan göras utifrån t.ex. att maskinen inte är körbar pga. trasig/sliten 

komponent, maskinen har nedsatt förmåga eller att maskinen fungerar fullt ut trots skador. 

Det kan handla om t.ex. en lampa som praktiskt taget inte påverkar driften för maskinen. 

Utifrån kritiskheten går det att dra en slutsats om var artikeln bör lagerhållas.   

Med specifikhet avses hur unik en artikel är. För standardartiklar finns det oftast fler 

leverantörer till. På så sätt kan det ge snabbare leveranser och lägre priser. Vid specifika 

artiklar finns det inget intresse för leverantören att lagerhålla artiklarna och leverantören 

tillverkar istället utifrån efterfrågan. I och med att leverantören endast tillverkar efter 

efterfrågan tar det längre tid för artiklarna att levereras. Detta ger upphov till högre pris. 

[12][13][15]    
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4.2 Nulägesbeskrivning av underhållsverksamheten på Volvo 
Aero  

Motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero Corporation utför service och reparationer på 

olika motortyper. Motortyperna är PW100, DR990, LM1600 och TFE731, se figur 6. 

PW100 och TFE731 är avsedda för flygplan medan DR990 och LM1600 är avsett för 

industriellt bruk. [15] 

 

 

Figur 6. Motortyper. 

  

4.2.1 Materialplanering och inköp 

Vid inköp av reservdelar planeras vad som skall köpas in av de strategiska 

materialplanerarna medan inköpen sker av inköparna. De strategiska materialplanerarna ser 

till att material finns i lager. Genom att se hur många motorer som förväntas komma in för 

underhåll går det att plocka fram ungefärliga snittlistor på material som behövs. En 

snittlista är en lista som visar en genomsnittlig förbrukning av artiklar för en motor per 

underhåll. En ramplan används som underlag och är en prognos som visar antalet förväntat 

inkommande motorer.  

Bestämmandet av vilka detaljer som ska beställas görs utifrån materialplanerarens egen 

känsla och en del statistik ur databaser. En osäkerhet uppstår och snittlistan kanske inte 

riktigt stämmer överrens med det verkliga behovet. Volvo Aero blir då tvugna att beställa 

in material så fort som möjligt om det inte finns i lager. Vissa artiklar kan ha ledtider på 

upp till 18 månader och en effektiv lagerstyrning är ett måste. Vid extrema fall då Volvo 

Aero inte kan uppfylla tiden för service används leasing-motorer som en strategi för att 

klara av förseningar. Även begagnade reservdelar och delar från andra motorer kan 

utnyttjas för att snabbare få iväg motorn till kunden. 

När materialet för motorerna är kartlagt utförs en lagerkontroll av saldot och kontroll av 

inkommande material. Utifrån lagersaldo och inkommande material går det att beräkna vad 

som behövs beställas in och i vilken kvantitet. En rekvisition skickas vidare till en inköpare 

för inköp. [15, 16, 17] 
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4.2.2 Klassificering av material på VAC 

Material som beställs in är sedan tidigare klassificerat i olika kategorier. På 

motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero är artiklar klassificerade i 5 olika kategorier: A, 

B, C, D och X-artiklar. Artiklarna klassificeras utifrån inköpsvärdet dvs. högvärda(A), 

mellanvärda(B) och lågvärda(C).  

A-artiklarna är de viktigaste artiklarna ur kapitalbindningssynpunkt samtidigt som 

leveransservicen beaktas. Dessa artiklar är dyra att lagerhålla och tanken är att dessa skall 

beställas ”on demand” utifrån noga prognoser. Med ”on demand” avses att en strikt 

lagerhållning hålls mot dessa artiklar och beställs när ett behov uppstår. Behovet kan 

variera både tidsmässigt och kvantitetsmässigt, d.v.s. en varierande beställningskvantitet 

och beställningstidpunkt. Tidigare nämnt i kapitel 3.2.4. A-artiklarna står för 65-85% av 

volvymvärdet på motorunderhållsavdelningen.     

B-artiklarna är de mellanvärda artiklarna. Inköpen av B-artiklar på 

motorunderhållsavdelningen styrs utifrån en köppunkt. En köppunkt är en indikator på när 

saker skall beställas in. Bestämmandet av köppunkten görs utifrån hur lång ledtiden är från 

beställning till leverans. Sedan tas även ett säkerhetslager in i beräkning av köppunkt för att 

försäkra sig mot högre förbrukning, som tidigare nämnt i kapitel 3.3. Programmet SAP 

larmar materialplaneraren när köppunkten underskrids. Matrerialplaneraren kan sedan 

beställa in nytt material och även korrigera köppunkten om så behövs.  

Även de lågvärda C-artiklarna beställs på samma villkor som B-artiklarna. Skillnaderna är 

att beställningskvantiteten bestämms på olika sätt och nivån på säkerhetslagret skiljer. För 

B-artiklar gäller en beställningskvantitet på en sjättedel av årsförbrukningen medan C-

artiklarna beställs med halva årsförbrukningen varje gång. De mindre frekventa C-artiklarna 

har ett större säkerhetslager än B-artiklarna. 

D-artiklar är artiklar som är på väg att utgå från sortimentet medan X-artiklar är artiklar 

som är helt ur sortimentet. 

Genom att motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero arbetar på detta sätt kan man 

frigöra kapital som är bundet. Det är först och främst A-artiklar där frigörandet har störst 

inverkan på. Därför riktas det mest insatser på att sänka ledtiderna, öka frekvensen av 

beställningar samt reducera orderkostnaden för A-artiklar. Samtidigt skall leveransservice 

och kapitalbindning kunna avvägas på ett effektivt sätt. [14, 15, 16] 

4.2.3 Värdering av artiklar 

Motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero värderar sina artiklar på olika sätt. Värderingen 

görs utifrån om artikeln t.ex. är begagnad eller ny. Volvo Aero kategoriserar artiklarna för 

att kunna värdera sina tillgångar. Varje artikel får en Valuation Type, se figur 7.  
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Valuation Type 

CONS GE 

EXCH.NEW 

EXCH.USED 

LOWVALUE 

NEW 

NEW GE 

NO VALUE 

PMA.NEW 

REFURBISH 

REP 

SURPLUS N 

SURPLUS U 

USED 

USED GE 

Figur 7. Värdering av artiklar. 

De grönmarkerade fälten i figur 7 är värderingstyper som kommer att användas i samband 

med konstrueringen av analysverktyget för motorn PW100. Vissa kunder som får underhåll 

på sina motorer kan kräva att artikeln skall vara ny. Begagnade artiklar värderas lägre i värde 

än nya artiklar. [15] 

 

4.2.4 Prognos och ramplan 

På motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero används en ramplan som visar antalet 

förväntade underhåll under en period. En ramplan består av säkra inkommande motorer 

och motorer som förväntas komma in för underhåll. De säkra inkommande motorerna har 

Volvo Aero flera års överrenskomna avtal och vet när motorerna kommer in. De osäkra 

motorerna som förväntas komma in måste prognostiseras. Preliminära datum sätts på dessa 

motorer och ramplanen uppdateras rullande.     Volvo Aero arbetar konstant för att 

upprätthålla nya kundrelationer. Avtal skrivs vilket gör det lättare att planera framtida 

underhåll. Se figur 8 för ett exempel på en ramplan. [14, 16]  
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AUGUSTI 
   PW100 Antal Antal Antal 

PW120 2 1 1 

PW120A 4 1 0 

PW121 0 1 2 

PW121A 3 2 1 

PW123 2 1 1 

PW123B 1 1 2 

PW123C 7 0 0 

PW124B 5 3 0 

PW125B 5 2 3 

PW127 3 4 2 

PW127E 1 3 1 

PW127F 0 2 1 

PW12M 3 1 0 

PW127J 2 4 4 

Figur 8. Ramplan.   

   

4.2.5 Summering inför vidare arbete 

Verktyget som skall konstrueras är i grund och botten en prognos. Genom att använda sig 

av tidigare statistik av förbrukningen och beräkna medelvärdet tillämpas metodiken 

glidande medelvärde, tidigare nämnt i kap. 3.5. Snittlistan kan sedan användas i 

kombination med ramplan för att beräkna den troliga åtgången av material. 

Verktyget som skapas skall kunna ta fram snittlistor och inköpslistor. Inköpslistan skall 

kunna ta hänsyn till både lagersaldo och inkommande material. Eftersom material i 

Inköpslistan beställs efter olika kriterier förutsätts det att ABC-klassificeringsbenämningen 

finns att tillgå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkra motorer som skall komma in 

Osäkert om motorerna kommer in och 
när motorerna kommer in 

Kunder man försöker locka till 
företaget 
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5 Problembeskrivning, kravspecifikation, PW100 
struktur och datainsamling 

Denna del av arbetet beskriver problemet, kravspecifikationen, strukturen för olika 

underhållstyper för PW100 samt insamling av data. Först görs en beskrivning av det 

aktuella problemet. Sedan beskrivs vilka specifikationer verktyget skall ha. I delen om 

PW100-strukturen beskrivs vilka underhållstyper och uppdelningar som finns. Sista delen 

beskriver vilka resurser som skall användas för att skapa verktyget samt framtagning av 

tidigare historik och data.  

5.1 Problembeskrivning 

Med hjälp av intervjuer med materialplanerare har problemet kunnat indentifierats. Det 

finns idag ett väldigt stort behov av ett verktyg som tar fram en komplett snittlista samt en 

inköpslista bestående av olika specifikationer för att planera materialinköpen. 

Materialplanerarna upplever det jobbigt att plocka fram en snittlista manuellt. Genom att 

skapa ett analysverktyg blir det betydligt lättare och snabbare att få fram en snittlista och en 

inköpslista. Dessutom förväntas resultet bli mer exaktare då historiken används på ett mer 

strukturetat och omfattande sätt än tidigare.     

Genom att använda ett verktyg för att generera snittlistor och inköpslistor behöver inte 

materialplaneraren förlita sig på sin egen känsla vid planering av materialinköp. Fördelen är 

att den tidigare historiken utnyttjas fullt ut och blir en huvuddel vid bestämmandet av 

materialinköpen. Inköpen blir mer faktabaserade.  

5.2 Kravspecifikation och uppgiftsprecisering 

En kravspecifikation har tagits fram tillsammans med handledare för att klargöra 

analysverktygets krav på funktioner. Krav som ställs på analysverktyget är följande:  

 Analysverktyg skall kunna ta fram snittlistor och inköpslistor för motorn PW100. 

 Analysverktyget skall kunna generera snittlistor och inköpslistor utifrån vald 

motortyp och underhållstyp. 

 Verktyget skall kunna ta fram en inköpslista utifrån vad som redan finns i lager och 

ta hänsyn till inkommande material. 

 Snittlistan skall visa information om motorvariant, underhållstyp, materialnummer, 

materialbeskrivning samt snittförbrukning. 

 Inköpslistan skall visa information om motorvariant, underhållstyp, material-

nummer, materialbeskrivning, kvantitet, pris och vilken ABC-klass materialet 

tillhör.   

 Snittlistor och inköpslistor skall kunna tas fram för TM och RGB enskilt samt TM 

och RGB gemensamt. 
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 Analysverktyget skall kunna importera grunddata från SAP. 

 Analysverktyget skall kunna exportera snittlistor och inköpslistor till excelformat. 

 

Figur 9. Struktur av dataflöde. 

 

Verktyget skall ha SAP som informationskälla gällande historik, aktuella lagersaldon samt 

inkommande material. Inköpslistan bearbetas fram utifrån tre delar: snittlista utifrån 

tidigare förbrukning, lagersaldot samt inkommande material, se figur 9. 

 

5.3 PW100 struktur 

Projektarbetet är endast begränsat till PW100-motorn. Volvo Aero utför underhåll på 

PW100 motorns två moduler: TM(Turbo Machine) och RGB(Reduction Gearbox). Varje 

modul har olika underhållstyper beroende på motorns tillstånd, se figur 10. Med tillstånd 

avses hur allvarlig skadan/slitaget är eller hur många flygtimmar flygplanet har varit uppe i 

luften. Vissa motorer behöver underhållas betydligt mer frekventare pga. den aktuella 

miljön flyplanet flugit i, t.ex. ökenmiljö. Utifrån motorns tillstånd väljs underhållstyp. Det 

kan t.ex. handla om en enklare översyn till ett helt komplett underhåll där det mesta byts ut. 
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Figur 10. PW100 underhållsstruktur. 

 

PW100-motorn har flera olika varianter. Varje variant skiljer sig ifrån varandra och 

skillnaden kan vara både liten och stor. Därför delas PW100-motorn in i olika grupper där 

de olika motortyperna placeras utifrån gemensamma likheter, se figur 10. [15] 

 

5.4 Datainsamling 

Historik från tidigare motorbesök på motorunderhållsavdelningen togs fram. Olika listor 

med information om t.ex. kvantiteter, materialnummer, materialbeskrivning, ordernummer, 

pris, ABC-klassificering mm. Informationen tankades ur SAP.  

Följande listor togs fram: 

AUFK – Lista med beskrivningar av delprojekt och dess ordernummer. 

MARCMAKT – Visar det befintliga sortimentet av artiklar. 

MARCMARA – Visar de planerade inleveranserna och artiklarnas ABC-klass.   



Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning inom motorunderhåll 
 

21 
 

MSEGMKPF – Visar samtliga transaktioner in och ut ur lager.  

PRPS – Innehåller alla delunderhåll för varje motorundehåll. 

EKBE – Visar alla godsmottagningar och fakturamottagningar. 

MARCMBEW – Visar aktuellt lagersaldo med information om detaljens värdering i lagret. 

EKKOEKPO – Visar gjorda beställningar och vilken status ordern har. 

 

5.5 Microsoft Access 

Microsoft Access skall användas vid hantering av data samt konstruering av verktyg. 

Microsoft Access valdes pga. dess egenskap att kunna hantera stora mängder data. 

Utgångspunkten är att data är inmatad i tabeller. Tabeller med dess kolumner kan sedan 

kombineras med varandra med hjälp av en Query. En Query tar data från andra tabeller 

och lägger informationen på ett ställe, dvs. i en Query, se figur 11. En Query kan även 

hämta data från en annan Query. 

 

Figur 11. Information från tabeller till en Query. 

 

För att skicka data från en Query till en tabell kan funktionen ”append to” användas. 

”Append to” skickar data från en Query till en tabell. Dock krävs det att Queryn 

uppdateras för att tabellen skall få samma data som Queryn. Ett annat sätt att överföra 

information från en Query till en tabell är att använda funktionen ”make table”. Det som 

händer är att en ny tabell skapas och innehållet i tabellen blir identiskt med innehållet i 

Queryn. Fördelen med ”append to” är att data kan överföras från flera olika Querys till en 

och samma tabell.  
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6 Framtagning av verktyg 

I framtagning av verktyg kommer tillvägagångsättet och uppbyggnaden av verktyget att tas 

upp. Dokumenteringen av arbetsgången sker i sju delar. Del för del byggs på till ett färdigt 

verktyg. Det färdiga resultatet presenteras i kapitel 7.  

6.1 Skapandet av förbrukningslistan 

För att skapa den totala förbrukningslistan över vad som har förbrukats kombineras flera 

olika listor. Detta pga. att informationen var utspridd i olika tabeller. Tabellerna som 

använts är: Prps, Aufk, MsegMkpf och MarcMakt, se Bilaga A. Den totala 

förbrukningslistan skall ha som syfte att vara en samlingsplats för allt material. Verktyget 

skall sedan kunna hämta materialinformation utifrån vald motortyp och underhållstyp ur 

förbrukningslistan. Varje motor har tilldelats ett unikt nummer, s.k. WBS-nummer. Utifrån 

WBS-numret hämtas material ur förbrukningslistan. Mer om WBS-nummer, se WBS-

struktur i Bilaga A.  

6.1.1 Data ur Prps 

Till en början skapades Queryn qryPrpsWbs för att hämta relevant information ur tabell 

Prps, se qryPrpsWbs i Bilaga A. Information om WBS-nummer, WBS Element och 

projektbeskrivning hämtades.  

Eftersom samtliga WBS-nummer (WBS-numret benämns Work Breakdown Structure 

Element i tabell Prps) hade 17-tecken togs de 8 sista tecknen bort, se ”qryPrpsWbs” i 

Bilaga A. Resultatet kan ses i figur 12. Borttagning av tecknen gjordes i syfte för att senare 

kunna koppla samtliga delprojekt i qryPrpsWbs med en tabell beståendes av alla 

motorunderhåll och dess unika WBS-nummer.    

 

 

Figur 12. qryPrpsWbs.  
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6.1.2 Data ur MsegMkpf 

I tabellen MsegMkpf visas bl.a. information om materialnummer, transaktioner in och ut ur 

lager, ABC-klassificering och ordernummer mm. 

En Query vid namn qryMsegMkpf skapades utifrån tabellen MsegMkpf. Allt det viktigaste 

plockades ur tblMsegMkpf. Order number och Network number slogs ihop till en och 

samma kolumn, se qryMsegMkpf i Bilaga B. Orsaken till detta var att en artikel hade 

antingen ett Network number eller ett Order number. Både Order number och Network 

number är ett Order number. Artiklar som hade ett Network number hade inget inskrivet i 

kolumnen Order number och vice versa. Detta gjordes i huvudsak för att kunna koppla 

den gemensamma kolumnen med en annan kolumn i en Query eller en tabell. Resultatet av 

qryMsegMkpf ses i figur 13. 

 

 

Figur 13. MsegMkpf.   

 

6.1.3 Koppling till färdig förbrukningslista  

Sedan skulle allt material som har förbrukats för varje delprojekt tas fram, dvs. 

förbrukningslistan. Genom att koppla alla delprojekt med Query qryMsegMkpf går det att 

få fram den totala materialförbrukningen för samtliga motorer. Eftersom qryPrps och 

qryMsegMkpf inte hade några gemensamma kolumner att koppla användes tabellen Aufk 

som hjälp. I tabellen Aufk finns bl.a. WBS Element och Order number. En ny Query 

skapades. Kopplingen mellan qryPrps, tblAufk och qryMsegMkpf gjordes i Queryn 

PopulateSpareConsumptionTM, se bilaga B och figur 14.  

Via materialnummer kopplades tabellen MarcMakt för att få in materialbeskrivningen i 

Queryn PopulateSpareConsumptionTM. Debit/Credit indikatorn programmerades in i 

kvantitet eftersom det sker transaktioner in och ut ur lager. Utifrån detta kunde en 

nettoförbrukning beräknas fram för varje materialnummer. I Queryn 

PopulateSpareConsumptionTM sorterades även TM-modulens material ut. Materialet fick 

benämningen TM. En ny Query skapades och samma procedur upprepades för 

framtagning av RGB-materialets förbrukningslista. Enda skillnaden var att materialet 

sorterades utifrån RGB-material och benämndes RGB, se figur 15 och Bilaga B i Query 

PopulateSpareConsumptionRGB.  
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Figur 14. Queryn PopulateSpareConsumptionTM.  

 

 

Figur 15. Queryn PopulateSpareConsumptionRGB. 

 

Sedan skapades tabellen tblSpareConsumption beståendes av qryPopulateSpare-

ConsumptionTM och qryPopulateSpareConsumptionRGB. Funktionen ”append to” 

användes för att skicka all data från qryPopulateSpare-ConsumptionTM och 

qryPopulateSpare-ConsumptionRGB till tabellen tblSpareConsumption, se figur 16.  

 

 

Figur 16. qryPopulateSpare-ConsumptionTM och qryPopulate-SpareConsumptionRGB. 

 

6.2 Lagersaldo 

Lagersaldot är vad som finns tillgängligt i lager. För att kunna få ut lagersaldot användes 

tabellen MarcMbew som källa. I tabellen MarcMbew finns uppgifter om artikelnummer, 

hur artikeln är värderad(se kap. 4.2.3) och pris mm., se Bilaga C.  

MarcMbew listar upp allt material enskilt, artikel efter artikel över vad som finns i lager. 

Varje materialnummer kan förekomma flera gånger. Uppgiften blev att samla in allt 

material i ett och samma materialnummer med det aktuella lagersaldot. Lagersaldot skall 

sedan delas in i olika Valuation Types för att kunna visa hur artikeln är värderad i lager. 
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Varje Valuation Type får sin egen kolumn och det skall bara finnas ett unikt 

materialnummer.   

Uppgiften löstes genom att skapa en Query som sorterar ut alla relevanta Valuation Types 

för samtliga artiklar, se Bilaga C. Resultat av filtreringen kan ses i figur 17. 

 

Figur 17. Uppdelning av lagersaldot i olika värderingstyper.    

 

Nästa steg var att skapa en Query som beräknar det totala lagersaldot för varje 

materialnummer. Varje kolumn för de olika Valuation Types summerades för att få det 

totala lagersaldot. Eftersom det uppstod tomma fält vid varje kolumn i uppdelningen av 

artiklarna i olika Valuation Types gick det inte att summera kolumnerna. Lösningen på 

problemet var att lägga in nollor i de tomma fälten, se Query MarcMbewPnTotStockTotal i 

Bilaga C. Resultatet av summeringen kan ses i figur 18. En komplett lagersaldolista är 

framtagen och kolumnen Total i figur 18 visar vad som totalt finns i lager för varje unikt 

materialnummer.  

 

 

Figur 18. Det totala lagersaldot. 

 

Utifrån lagersaldolistan skall analysverktyget kunna hämta information om allt material som 

finns på lager utifrån vald motortyp och underhållstyp. 
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6.3 Inkommande material 

Inkommande material är beställt material som ännu inte har levererats till Volvo Aero. 

Verktyget skall kunna hämta information om inkommande material utifrån vald motortyp 

och underhållstyp för att beräkna inköpslistan. För att ta fram listan med inkommande 

material användes tabellerna EkkoEkpo och Ekbe, se bilaga D.  

En beräkning av det inkommande materialet görs utifrån skillnaden mellan det beställda 

materialet och det mottagna materialet. Volvo Aero kan t.ex. ha gjort en beställning på 20 

stycken av en viss artikel men bara fått in 7 av dessa. Resterande 13 artiklar läggs i listan 

inkommande material som förväntas komma in till Volvo Aero.  

I kapitel 6.3.1 skapas en Query med allt beställt material och i kapitel 6.3.2 framtas en lista 

bestående av allt det mottagna materialet. Slutligen i kapitel 6.3.3 beräknas inkommande 

material utifrån tidigare nämnda princip. 

   

6.3.1 Data ur tabellen EkkoEkpo – beställda materialet 

Tabellen EkkoEkpo har information om samtliga materialbeställningar och vilket tillstånd 

varje materialbeställning har. Med tillstånd avses om ordern är avbruten eller aktiv. Även 

information om ordern har avslutats finns att tillgå, d.v.s. allt material har levererats till 

Volvo Aero. Tabellen EkkoEkpo användes för att plocka ut alla materialbeställningar som 

inte avslutats utifrån kriterierna att ordern är aktiv och pågående.  

En ny Query skapades(se figur 19) och olika kriterier skrevs in, se qryEkkoEkpoIncMtrl i 

bilaga D. Även Purchasing Document number och Item Number of PO plockades ur 

tblEkbe. Purchasing Document number är ett inköpsordernummer och Item Number of 

PO är ett delnummer av inköpsordernumret. Purchasing Document number och Item 

Number of PO i kombination med varandra indentifierar ett specifikt materialnummer. 

Två olika materialnummer kan ha samma Purchasing Document number men har dock 

olika Item Number of PO.   

    

 

Figur 19. qryEkkoEkpoIncMtrl. 

 

6.3.2 Data ur tabellen Ekbe – mottagna materialet 

I tabellen Ekbe finns information om alla godsmottagningar och fakturamottagningar. 

Godsmottagningar var endast av intresse. En Query bestående av alla godsmottganingar 
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skapades, se figur 20. Purchasing Document number och Item Number of PO togs med 

för att senare kunna kopplas med Queryn för materialbeställningar, se bilaga D i 

qryEkbeGr. I kolumnen QTY anges den mottagna kvantiteten av ett visst material. 

 

 

Figur 20. qryEkbeGr. 

 

6.3.3 Koppling till färdig inkommande material-lista 

Nästa steg var att koppla qryEkbeGr och qryEkkoEkpoIncMtrl med varandra. En ny 

Query skapades med namn qryEkkoIncMtrlEkbeGr och en koppling gjordes utifrån 

Purchasing Document number och Item Number of PO, se Bilaga D. Inkommande 

kvantitet(Incoming QTY) beräknades utifrån skillanden mellan beställt material och 

mottaget material, se figur 21. 

 

 

Figur 21. qryEkkoIncMtrlEkbeGr. 

 

Sedan skapades en ny Query vid namn qryEkkoIncMtrlEkbeGr2(se Bilaga D) för att 

endast synliggöra materialnummer och inkommande kvantitet, se figur 22. 

  

Figur 22. Inkommande material-listan qryEkkoIncMtrlEkbeGr2.   
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6.4 Framtagning av råmodell 

Möten med personal hölls för att ta fram en råmodell och struktur över uppbyggnaden av 

verktyget. I denna del av arbete kommer en genomgång av råmodellen att göras. Syftet med 

att ta fram en råmodell var att skapa ett visst utseendemässigt gränssnitt där påbyggnaden 

av funktioner håller samma standard fram till ett färdigt analysverktyg. Råmodellen togs 

fram(se figur 23) utifrån kriterierna i kravspecifikationen. 

Den framtagna råmodellen kan hämta information från tidigare skapade 

materialförbrukningslista. Genom att välja motorvariant, motortyp och underhållstyp 

genererar verktyget en snittlista. Denna del av arbetet är tänkt att vara mer av en 

begripande del för att förstå hur råmodellen sorterar ut den färdiga snittlistan.  

 

6.4.1 Råmodellens uppbyggnad 

  

 

Figur 23. Framtagen råmodell.    

 

Verktyget är uppbyggt utifrån huvudformuläret frmLoadandCalculate, se figur 23. 

Huvudformuläret är själva plattformen där text, knappar, rullistor och kryssformulär 

återfinns.  

Rullistor och kryssformulär i råmodellen har kopplats med olika tabeller. I tabellerna finns 

information om olika valalternativ. Tabeller som har skapats för att vara en källa för 

rullistan eller kryssformulären är: tblEngine, tblEngineType och tblMaintCodeTM, se 

Bilaga E. 
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6.4.2 Genomgång av råmodell  

Nummer 1 i figur 23 visar en rullista bestående av olika motorvarianter. Rullistan gör det 

möjligt att välja vilken motorvariant som eftersöks. Genom ett klicka på pilen fås en lista 

med valbara alternativ. Rullistan är direkt kopplad till tabellen tblEngine där samtliga 

motorvarianter visas. I tblEngine kan flera olika motorvarianter skrivas in vid utökning.  

Nummer 2 är ett kryssformulär där olika motortyper visas. Kryssformuläret är direkt 

kopplad till rullistan. När en motorvariant väljs i rullistan tar kryssformuläret fram samtliga 

motortyper utifrån vald motorvariant. Det går att kryssa in ett eller flera alternativ. 

Kryssformuläret har tblEngineType som sin källa för alla motortyper och informationen 

läggs i underformuläret frmLaSubEngineType, se Bilaga E. Ett underformulär är skapat för 

att kunna placera ut kryssformuläret på huvudformuläret. För att lägga till mer motortyper 

fylls tblEngineType.   

Nummer 3 är ett kryssformulär med de olika underhållstyperna. Precis som kryssformuläret i 

nummer 2 används ett underformulär för att placera ut kryssformuläret, se 

frmLaCSubTempMaintTypeList i Bilaga E. I underformuläret lades tblTempMaintTypeList 

till. I tblTempMaintTypeList finns alla underhållstyper för TM-modulen inmatade med en 

räknare som räknar antalet underhåll av varje underhållstyp. Genom att klicka i rutorna i 

kryssformuläret väljs vilka underhållstyper som skall vara med när snittlistan genereras.   

Nummer 4 är knappen för att generera de olika underhållstyperna samt antalet av varje 

underhållstyp. Genom att trycka på knappen uppdateras listan. Listan uppdateras utifrån 

vald motortyp och motorvariant.  

För att knappen i nummer 4 skall kunna uppdatera tblTempMaintTypeList som ligger i 

underformuläret frmLaCSubTempMaintTypeList behövs en Query. Queryn 

qryMakeTempMaintTypeList som skall uppdatera tblTempMaintTypeList med information 

om underhållstyp och antalet underhåll använder sig av funktionen ”append to”, se 

qryMakeTempMaintTypeList i Bilaga E.   

Nummer 5 är knappen för att generera snittlistan. Genom att trycka på knappen generas en 

snittlista förutsatt att motorvariant, motortyp samt underhållstyp är valda. Snittlistan 

genereras med hjälp av Queryn qryCalculateAvgList, se Bilaga F. Queryn 

qryCalculateAvgList fyller på tblAvgList med hjälp av funktionen ”make table”, se 

tblAvgList i Bilaga F. 

Nummer 6, 7 och 8 är knappar för att öppna den färdiga snittlistan i olika format. Formaten 

är: Tabell, Query och Excel, se knapp 6, 7 och 8 i Bilaga F. 

Nummer 9 visar 6 olika knappar:  

Knappen Manage Engine är kopplad till tabell tblEngine. 

Knappen Manage EngineType är kopplad till tabell tblEngineType.  

Knappen Manage MaintCodesGG är kopplad till tabell tblMaintCodeGG.  
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Knappen Manage MaintCodesRGB är kopplad till tabell tblMaintCodeRGB.   

Knappen View Spareconsumtion är kopplad till tabell tblSpareconsumtion. 

Knappen Open Form Maintenance är kopplad till tabell tblMaintenance.  

Se knappar 9 i Bilaga F för koder till samtliga knappar för nummer 9. 

 

6.5 Påbyggnad av RGB och gemensam lista 

Som tidigare nämnt utförs underhåll på 2 moduler på PW100-motorn. Råmodellen 

skapades endast för TM-modulen. Uppgiften blev att bygga på den befintliga råmodellen 

med en del för RGB. Denna del av arbetet förklarar påbyggnaden för att kunna generera en 

snittlista bestående av RGB-material. Även framtagningen av en gemensam snittlista där 

både TM och RGB material ingår kommer att beskrivas i denna del.  

 

6.5.1 Kryssformulär med RGB underhållstyper 

Uppgiften var till en början att skapa ett kryssformulär beståendes av alla underhållstyper 

för RGB. En tabell skapades med namn tblTempMaintTypeListRGB, se figur 24. Tabellen 

lades sedan i ett underformulär för att kunna placeras på huvudformuläret, se 

frmLaCSubTempMaintTypeListRGB i Bilaga G.  

Tabellen tblTempMaintTypeListRGB uppdateras med hjälp av Queryn qryMake-

TempMaintTypeListRGB, se Bilaga G. Genom att använda funktionen ”append to” 

skickas data från Queryn qryMakeTempMaintTypeListRGB till tblTempMaintType-

ListRGB. Uppdateringen sker med hjälp av en knapp som aktiverar ”append to”-

funktionen, se nästa kapitel. 

 

 

Figur 24. tblTempMaintTypeList.  
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6.5.2 Knapp för laddning av underhållstyper 

För att kunna uppdatera kryssformuläret med samtliga underhållstyper för RGB skapades 

en knapp. Genom att trycka på knappen cmdLookupMaintTypes-RGB(Se Bilaga G för 

kod) uppdateras frmLaCSubTempMaintTypeListRGB med samtliga underhållstyper samt 

antalet av varje underhållstyp. En eller flera underhållstyper kan väljas genom att kryssa i 

formuläret, se figur 25.  

 

 

Figur 25. Kryssformulär för RGB-modulen med en uppdateringsknapp.  

 

6.5.3 Knappar för framtagning av snittlista för RGB 

Nästa steg var att skapa en knapp för genering av snittlista samt knappar för olika format 

av snittlistan. Snittlistan skall precis som för TM kunna tas fram i tre olika format: tabell, 

Query och excel.  

En Query vid namn qryCalculateAvgList_RGB skapades, se Bilaga G. Queryn 

qryCalculateAvgList_RGB skall utifrån vald motortyp och underhållstyp filtrera ur 

tblSpareConsumtion(Förbrukningslistan) på relevant material utifrån valda kriterier. Sedan 

skall qryCalculateAvgList_RGB skicka listan med snittförbrukning till tblAvgListRGB med 

hjälp av funktionen ”make table”. ”make table”-funktionen aktiveras med hjälp av den 

inprogrammerade knappen cmdCalculateAvgList_RGB, se Bilaga G samt figur 26. Utifrån 

tblAvgListRGB skapades Queryn qryAvgListRGB, se Bilaga G.  

 

 

Figur 26. Knapp för att genrera snittlista samt knappar för snittlista i tre olika format. 
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6.5.4 Gemensamma listor 

När snittlistor för både TM och RGB kunde tas fram fanns det även ett behov att kunna ta 

fram en gemensam lista med både TM och RGB-artiklar. För att kunna få både TM och 

RGB-artiklar samtidigt i en lista behövs det hämtas data från både tblAvgList och 

tblAvgListRGB. Tabellerna tblAvgList och tblAvgListRGB är snittlistorna för TM 

respektive RGB i tabellformat.  

Två nya Querys skapades för att kunna hämta data från både tblAvgList och 

tblAvgListRGB, se qryAvgListTMToCommon och qryAvgListRGBToCommon i Bilaga 

G. Querys qryAvgListTMToCommon och qryAvgListRGBToCommon skapades i 

huvudsak för kunna utnyttja ”append to”-funktionen. Genom att använda ”append to”-

funktionen går det att skicka data från qryAvgListTMToCommon och 

qryAvgListRGBToCommon till en gemensam tabell, se figur 27. Utifrån den gemensamma 

tabellen tblAvgListTMRGB skapades en Query med samma innehåll, se 

qryAvgListTMRGB i Bilaga G. 

 

 

Figur 27. tblAvgListTMRGB. 

 

Sedan skapades en knapp som är avsedd för att generera den gemensamma snittlistan, se 

figur 28 och AVGLIST_TMRGB i Bilaga G för kod. Figur 28 visar även de tre knapparna 

för att ta fram snittlistan i olika format: tabell, Query och excel, se Tre format i Bilaga G för 

kod. 

 

 

Figur 28. Knapp för generering av gemensam snittlista samt tre knappar för en snittlista i olika format. 
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6.6 Påbyggnad av inköpslista  

När analysverktyget kunde generera snittlistor för både TM och RGB fanns ett behov av 

att ta fram inköpslistor. En inköpslista är som tidigare nämnt(Kap 5.2) en lista baserad på 

lagersaldo, inkommande material samt snittlista. Inköpslistor skall kunna skapas till TM och 

RGB enskilt samt TM och RGB tillsammans.   

 

6.6.1 Inköpslista enskilt för TM och RGB 

Först skapades en enskild Query för TM och RGB vardera. I dessa Querys togs 

motorvariant, materialnummer, materialbeskrivning, underhållstyp, kvantitet från 

snittlistan, lagersaldo samt kvantitet för inkommande material med, se qryStock-

IncomingAvgTM och qryStockIncomingAvgRGB i Bilaga I. Filtrering ur lagersaldolistan 

och listan med inkommande material görs utifrån de material och materialnummer som 

finns i snittlistan(tblAvgList). På så sätt plockas saldo respektive kvantitet utifrån 

materialnumret i snittlistan ur lagersaldolistan och listan för inkommande material.   

Utifrån Querys qryStockIncomingAvgTM och qryStockIncomingAvgRGB skapas en ny 

Query vardera. I dessa Querys beräknas det som behövs köpas in, se qryPurchListTM och 

qryPurchListRGB i Bilaga I. Det som behövs köpas in beräknas på följande sätt: kvantitet 

för inkommande material plus lagersaldo minus kvantitet i snittlista. Vid ett minusvärde 

behövs materialet köpas in. Både qryPurchListTM och qryPurchListRGB skickar data till 

tabellerna tblPurchListTM respektive tblPurchListRGB med hjälp av funktionen ”append 

to”, se figur 29. 

 

 

Figur 29. tblPurchListTM och tblPurchListRGB.  

 

Sedan skapades en Query vardera utifrån data från tabellerna tblPurchListTM respektive 

tblPurchListRGB för att kunna få fram inköpslistan i formatet Query, se 

qryPurchListTMbutton och qryPurchListRGBbutton i Bilaga I.   
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6.6.2 Gemensam inköpslista 

Utifrån tabellerna tblPurchListTM respektive tblPurchListRGB skall data hämtas och 

läggas i en gemensamtabell. Först hämtades data från tabellerna tblPurchListTM respektive 

tblPurchListRGB och lades i nyskapade Querys qryPurchList-TMToCommon respektive 

qryPurchListRGBToCommon, se Bilaga I. I qryPurch-ListTMToCommon och 

qryPurchListRGBToCommon finns ”append to”-funktioner som skickar data till den 

gemensamma tabellen tblPurchListTMRGB, se figur 30. Precis som inköpslistorna enskilt 

för TM och RGB skapades även en Query för den gemensamma inköpslistan, se 

qryPurchListRGBTMbutton i Bilaga I.  

 

 

 

Figur 30. tblPurchListTMRGB.  

  

6.6.3 Knappar för att generera och visa inköpslista 

Knappar skapades för att kunna generera och visa inköpslistor, se figur 31. Varje knapp 

programmerades för sitt ändamål se Koder för inköpslista i bilaga J. Samtliga knappar för 

TM, RGB Samt TM+RGB har en egen knapp för att generera inköpslista och tre andra 

knappar för att ta fram inköpslistan i olika format.   

 

 

 

 

Figur 31. Knappar för att generera och visa inköpslista för TM och RGB enskilt samt TM och RGB gemensamt. 
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6.7 Importfunktion  

För att uppdatera grundtabellerna, tblAUFK, tblPRPS, tblMARCMARA, 
tblMARCMBEW, tblMARCMAKT, tblEKKOEPKO, tblEKBE och tblMSEG-MKPF, 
skapades importfunktioner, se kapitel 5.4 för mer information om tabellerna. Data hämtas 
ifrån nedladdade filer ur SAP som skall importeras via ett knapptryck till de olika tabellerna.  

Importeringen av data till tabellerna tblMARCMAKT, tblMARCMBEW och 

tblMARCMARA sker genom att tre enskilda Querys skickar data med hjälp av funktionen 

”append to” till varje tabell. Varje Query hämtar information från varsin temporär tabell, se 

tmpZcs26, tmpZcs26 samt tmpZcs26 i bilaga H. De temporära tabellerna används som 

mottagare av datan från SAP-filerna innan de skickar vidare data till grundtabellerna. 

”Append to” funktionen aktiveras med hjälp av knappen ”Importera R3-data till 3 

tabeller”, se i ”Koder för knappen som uppdaterar de 3 tabellerna” i bilaga H för kod samt 

figur 32.  Resultatet blir tre uppdaterade tabeller.   

Varje tabell kan efter uppdatering kontrolleras med hjälp av de fyrkantiga knapparna, se 
figur 32. 
 

 
Figur 32. Knapp för uppdatering av tabellerna tblMARCMBEW, tblMARCMARA och tblMARCMAKT samt tre 
knappar för översikt av de uppdaterade tabellerna.  

 
Resterande tabellerna tblAUFK, tblEKKOEPKO, tblEKBE, tblMSEG-MKPF och 
tblPRPS uppdateras direkt med hjälp av de nedladdade filerna ur SAP. Genom ett 
knapptryck uppdateras samtliga tabeller, se i ”Koder för knappen som uppdaterar de 5 
tabellerna” i bilaga H för kod samt figur 33. 
 

 

Figur 33. Knapp för uppdatering av tabellerna tblAUFK, tblEKBE, tblEKKOEKPO, tblMSEGMKPF och 
tblPRPS samt fem knappar för översikt av de uppdaterade tabellerna.  
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Anledningen till att funktionen ”append to” används för att uppdatera tabellerna 

tblMARCMAKT, tblMARCMBEW och tblMARCMARA är att dessa baserar sig på två 

uppdateringsfiler vardera från SAP. Möjligheten att skicka in två data filer från SAP 

samtidigt till en tabell går inte. Därför sker importeringen i två steg.  

7 Resultat 

I denna del presenteras resultatet av det framtagna verktyget. Många olika funktioner har 

byggts in i efterhand för att allt skall fungera i ordning. När det färdiga analysverktyget 

startas kommer en navigeringsruta fram med olika alternativ, se figur 34. I navigeringsrutan 

finns två alternativ att välja: beräkna snittlistor och importera R3-filer(SAP-filer). En 

användarmanual finns i bilaga K. 

 

   

Figur 34. Navigeringsruta. 

 

7.1 Beräkna snittlistor 

Genom att trycka på Beräkna snittlistor öppnas ett formulär med alternativ att kunna välja 

motorvariant, motortyp, underhållstyp. I formuläret kan sedan snittlistor och inköpslistor 

genereras för TM och RGB, både enskilt och gemensamt för båda modulerna, se figur 35.  
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Figur 35. Färdigt analysverktyg. 

 

7.2 Importera R3-filer 

Genom att trycka på knappen Importera R3-filer i navigeringsrutan öppnas ett formulär. I 

det öppnade formuläret finns två knappar, se figur 36. Genom att trycka på knappen 

”Importera R3-data till 5 tabeller” uppdateras tabellerna tblAUFK, tblEKKOEPKO, 

tblEKBE, tblMSEG-MKPF och tblPRPS. Vid ett knapptryck på ”Importera R3-data till 3 

tabeller” uppdateras tabellerna tblMARCMAKT, tblMARCMBEW och tblMARCMARA.   
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Figur 36. Importering av R3-data.  
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8 Analys/diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att underlätta för de strategiska material planerarna att 

kunna generera en snittlista snabbare och enklare. Snittlistan och baserades på historisk 

data. Analysverktyget konstruerades så att all historisk data är uppdateringsbar vilket 

möjliggör för att ny och relevant data hämtas. Första snittlistan som skapades var en lista 

skapad i Microsoft access som inte tog hänsyn till de olika motorprogrammen TFE731, 

DR990 och LM1600 och som inte heller hade uppdaterings funktioner. Snittlistan var inte 

heller konstruerad så att aktuellt lagersaldo och inkommande material kunde beräknas. 

När bristerna i första snittlistan upptäcktes skapades en ny modell i Microsoft access. Den 

nya modellen innehåller som tidigare nämnt uppdateringsbara listor, knappfunktioner till 

olika tabeller, rullistor med valbara ”kryssalternativ” och även en funktion där möjlighet 

finns till att välja vilka projekt som skall ingå i snittlistan. 

Den nya snittlistan konstruerades med möjlighet till att kunna generera en inköpslista med 

hänsyn till snittlistan, aktuellt lagersaldo och inkommande material. En uppdelning gjordes 

också för TM och RGB, detta för att lättare skilja på materialåtgången för de olika 

modulerna.  

Det stora problemet med konstrueringen av snittlistan var att förstå kopplingar mellan 

olika tabeller och hur väsentlig information skulle hämtas. All information var inte 

tillgänglig i en tabell utan fick sammankopplas med flera olika tabeller eller Querys för att 

t.ex. hämta materialbeskrivning eller annan information. Ett annat problem var att förstå 

alla koder och hur koderna skulle skrivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning inom motorunderhåll 
 

40 
 

9 Slutsatser och framtida arbete 

Ett färdigt och fungerande analysverktyg har tagits fram. Genom att först tagit fram 

förbrukningslista, lagersaldolista och inkommande material-lista gick det att utifrån den 

skapade råmodellen generera en snittlista för TM-material. Sedan gjordes en påbyggnad för 

att kunna generera snittlistor för även RGB-modulen enskilt samt för TM och RGB 

tillsammans.  

Funktioner för att kunna generera inköpslistor för TM- och RGB-modulen enskilt samt 

TM och RGB tillsammans byggdes på. Sedan skapades importfunktioner för att kunna 

uppdatera analysverktyget med aktuell data.   

Slutresultetet är ett analysverktyget som kan generera snittlistor och inköpslistor utifrån 

vald motortyp och underhållstyp genom att trycka på en knapp. Analysverktyget kommer 

skapa en bättre arbetsmiljö för materialplanerana då de slipper utföra manuell beräkning 

som är tidskrävande. Analysverktyget minimerar även variationer i uträkningarna då de 

manuella uträkningarna inte är faktabaserade.  

Användaren kan uppdatera tabeller med ny information genom att trycka på två olika 

knappar. Användaren kan sedan exportera resultatet i excel-format. Analysverktyget kan ta 

fram listor över aktuella lagernivåer samt beställt material som är på väg in till Volvo Aero. 

Samtliga kriterier i kravspecifikationen är uppfyllda.  

För framtida arbeten finns det möjligheter att öka prestandan på analysverktyget. För att få 

en bättre insyn i vad som finns i lagersaldot borde ett ”kryssalternativ” likt valet av 

underhållstyp finnas. Detta hade underlättat för materialplanerarna att enkelt kunna välja 

om materialet i lagersaldot skall vara t.ex. gammalt eller nytt vid framtagning av 

inköpslistan.  

Alternativet för att beräkna snittlistan för t.ex. 5 motorer med vald underhållstyp kan 

skapas. Detta hade då underlättat för materialplanerarna då manuell beräkning hade 

undvikits och en snabbare generering av inköpslistan hade skapats för flera motorer 

samtidigt. 

När analysverktyget skapades var åtanken att utöver motorn PW100 även göra det möjligt 

att inkludera motorprogrammen TFE731, DR990 och LM1600 i framtiden. Eftersom 

motorprogrammen TFE731, DR990 och LM1600 kan vara strukturmässigt skilt från 

motorn PW100 konstruerades analysverktyget utifrån möjlighet till framtida påbyggnad. 

Analysverktyget skulle även kunna appliceras inom andra områden än motorer. 

Reservdelshantering generellt sätt med tillräcklig databasinformation finns det möjligheter 

att skapa en snittlista och en inköpslista på liknande sätt.  
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A. Förbrukningslista 1 

Tabell Prps 

 

 

Tabell Aufk 

 

 

Tabell MsegMkpf 

 

 

Tabell MarcMakt 

 

 

WBS-struktur 
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Varje motor som kommer in på underhåll på motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero 

tilldelas ett unikt WBS-nummer beståendes av 9 tecken, t.ex. V00005170. Varje WBS-

nummer har i sin tur ett flertalet under-WBS-nummer t.ex. V0000517010. Under-WBS-

numret är benämningen på ett delprojekt av ett helt underhåll. Delprojekt kan även 

identifieras med hjälp av ett WBS Element-nummer och det består av 7 siffror. 

Sammanfattningsvis kan ett delprojekt av ett helt underhåll identifieras på två sätt: under-

WBS-nummer och WBS Element-nummer. 

 

qryPrpsWbs 

 

 

 



Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning inom motorunderhåll 
 

44 
 

B. Förbrukningslista 2 

qryMsegMkpf 

 

Koden som skrevs in för att lägga Network number och Order number i samma 

kolumn(kolumn 2): 

Order Number: IIf ([tblMsegMkpf]![Order Number] Is Null;[tblMsegMkpf]![Network 

Number for Account Assignment];[tblMsegMkpf]![Order Number]) 
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qryPopulateSpareConsumptionTM  

 

 

Query PopulateSpareConsumptionTM skapar en förbrukningslista för endast TM-material. 

Genom att skriva Not Like *RGB* sorteras allt material som inte är RGB-material. Rader 

med inget materialnummer sorteras bort med koden ”is not null” i kolumnen Material 

Number. I kolumnen Quantity beräknas kvaniteten med hänsyn till in- och uttag ur lager.  

Koden som skrevs in var:  

Quantity: Sum(IIf([qryMsegMkpf]![Debit/Credit Indicator]="H";1;-1)*[qryMsegMkpf] 

![Quantity]) 
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qryPopulateSpareConsumptionRGB 
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Bilaga B:1 

C. Lagersaldo 

Tabell MarcMbew 

 

 

Query MarcMbewPnTotStock 

 

Query MarcMbewPnTotStock visar hur de önskade Valuation Types filtreras ur tabellen 

MarcMbew. Genom att skriva in en kod i fältet ”criteria” i kolumnen Valuation Type fås 

endast de önskade Valution Types i Queryn. I Total valuated Stock kolumnen skrevs koden 

”>0” för att sortera bort Materialnummer som har 0 i lagersaldo utifrån filtreringen av 

Valuation Type. I Kolumnen Valuation Area togs bara det material med Valuation Area 

”0004” med. 
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Query MarcMbewPnTotStockTotal 

 

Koden för att lägga in nollor i tomma fält i kolumnen CONS GE_ är:  

CONS GE_: IIf([CONS GE] Is Null;0;[CONS GE]) 

En if-sats användes för att kolla om fältet är tomt, d.v.s. null. Är fältet null placeras en 

nolla. Är fältet inte null gäller det värdet som står i kolumnen, d.v.s. CONS GE-värdet. 

Samma princip utfördes på samtliga Valuation Type kolumner. 

I kolumnen Total summerades alla Valuation Type kolumner ihop med följande kod: 
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Bilaga D:1 

D. Inkommande material 

Tabell Ekbe 

 

 

Tabell EkkoEkpo 

 

 

 

 

qryEkkoEkpoIncMtrl 
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Bilaga D:2 

I kolumnen Deletion Indicator skall fältet stå tomt för att visa att ordern inte är avbruten, 

d.v.s. ordern skall vara aktiv.  För att visa att materialet inte har kommit in till Volvo Aero 

skall fältet i kolumnen Delivery Complete vara tomt. För att ett fält skall vara tomt anges 

”Is Null” i Criteria. Genom att ange en Criteria som ”Is Null” filtreras alla rader 

innehållande tecken bort.  

 

qryEkbeGr 

 

I kolumnen Purchase Order sorteras alla godsmottagningar i qryEkbeGr genom att skriva 

”E” i Criteria. Alla fakturamottagningar sorteras bort och godsmottagningar kvarstod. 
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qryEkkoIncMtrlEkbeGr 

 

I sista kolumnen beräknas det inkommande materialet med följande kod: 

Incoming QTY: [qryEkkoEkpoIncMtrl]![Purchase Order Quantity]-IIf([qryEkbeGr]![Qty] 

Is Null;0;[qryEkbeGr]![Qty])  

 

qryEkkoIncMtrlEkbeGr2 

     

Allt inkommande material med kvantitet 0 sorteras bort med ”>0” i kolumnen Incoming 

QTY. 
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Bilaga D:4 

E. Råmodell 

tblEngine 

 

 

tblEngineType 

 

 

frmLaSublEngineType 
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tblMaintCodeTM 

 

 

frmLaCSubTempMaintTypeList 
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qryMakeTempMaintTypeList 

 

Queryn qryMakeTempMaintTypeList hämtar information från tblMaintenance och 

tblEngineType och räknar ut antalet underhåll för varje underhållstyp. Genom ett 

knapptryck uppdaterar qryMakeTempMaintTypeList tabellen tblTempMaintTypeListRGB, 

se programmeringkod för cmdLookup-MaintTypes i Bilaga E.  

Query qryMakeTempMaintTypeList skickar data till tabellen tblTempMaintTypeList med 

hjälp av funktionen ”append to”. I kolumnen MainCodeGG räknas antal undehåll per 

underhållstyp med hjälp av ”count”. 

 

cmdLookupMaintTypes: 

Vid ett tryck på knappen sker följande i ordning: 

1. Kryssformuläret nollställs 

2. tblTempMaintTypeList rensas på data. 

3. qryMakeTempMaintTypeList hämtar ny data och uppdaterar tblTempMaint-

TypeList. 
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Kod: 

Private Sub cmdLookupMaintTypes_Click() 

DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor/* 

If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then 

Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = False   

*/Rensar formuläret frmLaCSubEngineType.Form /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblTempMaintTypeList;" 

*/Rensar data från tabell tblTempMaintTypeList /* 

DoCmd.OpenQuery "qryMakeTempMaintTypeList" 

*/Kör Query qryMakeTempMaintTypeList /* 

Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Requery 

DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor/*    

End Sub 
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F. Råmodell 2 

qryCalculateAvgList 

 

I qryCalculateAvgList genereras en lista utifrån vald motorvariant, motortyp och 

underhållstyp. Genom tidigare sorteringar i rullistor och kryssformulär plockas materialet 

ur tabellen tblSpareConsumption, d.v.s. förbrukningslistan. Tabellerna tblEngineType och 

tblTempMaintTypeList hämtar data ur qryMaintenance utifrån valda kriterier i 

tblEngineType och tblTempMaintTypeList. Queryn qryMaintenance hämtar material ur 

förbrukningslistan tblSpareConsumption. En snittlista är därmed framtagen. Genom att 

lägga ”avg” i kolumn Qty beräknas snittförbrukningen av varje materialnummer.   

 

tblAvgList 

 

Tabellen tblAvgList visar en snittlista utifrån vald motorvariant, motortyp samt 

underhållstyp. Kolumnen AvgOfQty visar den genomsnittliga förbrukningen för ett 

materialnummer.
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cmdCalculateAvgList: 

Kod för knappen Calculate Avglist.GG som genererar snittlistan: 

Private Sub cmdCalculateAvgList_Click() 

Dim Response 

Response = MsgBox("Do You want to calculate AvgList based on the selection above ?", 

vbYesNo)   

*/ En textruta visas med texten: “Do You want to calculate AvgList based on the 

selection above”, när man trycker på Calculate Avglist.GG/* 

If Response = 6 Then 

If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then 

Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = False 

If Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty  

Then Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty = False 

*/ rensar formulären frmLaCSubEngineType och frmLaCSubTemp-

MaintTypeList/* 

DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList"   

*/ öppnar Queryn qryCalculateAvgList/* 

MsgBox "Done !" */visar textruta där följande står ”Done !”/* 

End If    

End Sub 

 

Knapp 6, 7 och 8: 

Kod för knapp 6: 

Private Sub OpenAvgList_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblAvgList", , acReadOnly    */ öppnar tabellen tblavglist/* 

End Sub 

 

Kod för knapp 7: 

Private Sub cmdRunCross_Click() 

DoCmd.OpenQuery "qryAvgList"    */ kör Queryn qryAvglist/* 

End Sub 
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Kod för knapp 8: 

Private Sub cmdExportToXL_Click()     On Error GoTo Problem 

'Initierar FilDialogen 

With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) 

.InitialFileName = "X:\AvgList.XLS" 

*/ Ger filnamn AvgList i Excel/* 

If .Show Then 

DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "tblAvgList", 

.SelectedItems(1) 

*/ Exporterar tabellen tblAvglist till Excelformat/* 

Call OpenXLFile(.SelectedItems(1)) 

End If 

End With   

Exit Sub     

Problem: 

MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description 

End Sub 

 

Knappar 9: 

Private Sub cmdOpenEngine_Click()   */ öppnar tabellen tblEngine/* 

DoCmd.OpenTable "tblEngine" 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpenEngineType_Click()   

DoCmd.OpenTable "tblEngineType"   */ öppnar tabellen tblEngineType/* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpenMaintCodeGG_Click()   

DoCmd.OpenTable "tblMaintCodeGG"   */ öppnar tabellen tblMaintCodeGG/* 

End Sub 
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Private Sub cmdOpenMaintCodeRGB_Click()   

DoCmd.OpenTable "tblMaintCodeRGB"  */ öppnar tabellen tblMaintCodeRGB/* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpenMaintenance_Click() 

DoCmd.OpenForm "frmMaintenance"  */öppnar tabellen frmMaintenance/* 

End Sub 

 

Private Sub cmdViewSpareConsumption_Click()   

DoCmd.OpenTable "tblSpareConsumtion", , acReadOnly   

*/ öppnar tabellen tblSpareConsumtion/* 

End Sub 
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G. Påbyggnad av RGB och gemensam snittlista 

frmLaCSubTempMaintTypeListRGB 

 

 

qryMakeTempMaintTypeListRGB 

 

Queryn qryMakeTempMaintTypeListRGB hämtar information från tblMaintenance och 

tblEngineType och räknar ut antalet underhåll för varje underhållstyp. Genom ett 

knapptryck uppdaterar qryMakeTempMaintTypeListRGB tabellen tblTempMaintType-

ListRGB. I kolumnen MaintCodeRGB räknas antalet underhåll per underhållstyp med 

hjälp av ”Count”. 

 

cmdLookupMaintTypesRGB 

Private Sub cmdLookupMaintTypesRGB_Click() 

DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor/* 

If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then  
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Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = False 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblTempMaintTypeListRGB;"   

*/rensar den temporära tabellen tblTempMaintTypeListRGB /* 

DoCmd.OpenQuery "qryMakeTempMaintTypeListRGB"  

*/Kör Queryn qryMakeTempMaintTypeListRGB /* 

Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Requery 

DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor/*    

End Sub 

 

qryCalculateAvgList_RGB 

 

I qryCalculateAvgList_RGB filtreras tblSpareConsumption-listan med hjälp av vald 

motortyp samt underhållstyp. Det som händer är att tblEngineType och 

tblTempMaintTypeListRGB filtrerar ur Queryn qryMaintenace på relevanta underhåll. Den 

urfiltrerade Queryn qryMaintenance hämtar sedan material ur tblSpareConsumtion 

(Förbrukningslistan). På så sätt styr valen av motortyp och underhållstyp i tblEngineType 

och tblTempMaintTypeListRGB vilket material som genereras till den slutliga snittlistan.   
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cmdCalculateAvgList_RGB 

Private Sub cmdCalculateAvgList_RGB_Click() 

DoCmd.SetWarnings False 

*/tar bort varningsrutor/* 

Dim Response 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblspareconsumtion;" 

*/tar bort data i tabell tblspareconsumtion /* 

 DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionTM"  

*/kör Queryn qryPopulateSpareConsumptionTM /* 

 DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionRGB"  

*/kör Queryn qryPopulateSpareConsumptionRGB /* 

Response = MsgBox("Do You want to calculate AvgList based on the selection above ?", 

vbYesNo) 

 */visar textruta Do You want to calculate AvgList based on the selection above ?/* 

If Response = 6 Then  

If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then 

Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = False */rensar formulär /* 

If Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty Then 

Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty = False       

 DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_RGB"  

*/kör Queryn qryCalculateAvgList_RGB /* 

MsgBox "Done !" */visar textruta Done ! /* 

End If 

DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor/* 

End Sub 
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qryAvgListRGB 

 

 

qryAvgListTMToCommon 

 

I Queryn qryAvgListTMToCommon hämtas data från tabellen tblAvgList och skickas till 

tabellen tblAvgListTMRGB. 
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qryAvgListRGBToCommon 

 

I Queryn qryAvgListRGBToCommon hämtas data från tabellen tblAvgListRGB och 

skickas till tabellen tblAvgListTMRGB. 

 

qryAvgListTMRGB 
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AVGLIST_TMRGB 

Private Sub AVGLIST_TMRGB_Click() 

DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor/* 

Dim Response 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblspareconsumtion;" 

*/rensar data från tabell tblspareconsumtion/* 

DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionTM" 

*/kör Query qryPopulateSpareconsumptionTM/* 

DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionRGB" 

*/kör Query qryPopulateSpareconsumptionRGB/* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblAvgListTMRGB;" 

*/rensar data från tabell tblAvgListTMRGB/* 

Response = MsgBox("Do You want to calculate AvgList based on the selection above ?", 

vbYesNo) 

*/visar textruta där följande står” Do You want to calculate AvgList based on the 

selection above ?”/* 

If Response = 6 Then 

If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then  

Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = False 

If Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty  

*/ rensar formuläret frmLaCSubTempMaintTypeList/* 

Then Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty = False 

 If Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty  

*/ rensar formuläret frmLaCSubTempMaintTypeListRGB/* 

Then Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty = False       

DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_TM" 

*/kör Query qryCalculateAvgList_TM /* 

DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_RGB" 

*/kör Query qryCalculateAvgList_RGB /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAvgListRGBToCommon" 

*/kör Query qryCalculateAvgListRGBToCommon /* 
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DoCmd.OpenQuery "qryAvgListTMToCommon" 

*/kör Query qryCalculateAvgListTMToCommon /* 

MsgBox "Done !" */visar textruta där följande star “Done !” /* 

End If 

DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor /* 

End Sub 

 

Tre format 

Private Sub cmdAvgListTMRGB_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblAvgListTMRGB", , acReadOnly 

*/öppnar tabell tblAvgListTMRGB /* 

End Sub 

 

Private Sub CmdRundCrossTMRGB_Click() 

DoCmd.OpenQuery "qryAvgListTMRGB", , acReadOnly 

*/öppnar Query tblAvgListTMRGB /* 

End Sub 

 

Private Sub cmdExportToExcelTMRGB_Click() 

On Error GoTo Problem 

'Initierar FilDialogen 

With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) 

.InitialFileName = "X:\AvgListTMRGB.XLS" 

If .Show Then 

DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "tblAvgListTMRGB", 

.SelectedItems(1) 

*/Exporterar tabellen tblAvgListTMRGB excel format/* 

Call OpenXLFile(.SelectedItems(1)) 

End If 

End With 

Exit Sub    
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Problem: 

MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning inom motorunderhåll 
 

Bilaga E:12 

H. Importfunktion.  

Bilderna qryAppend_MARCMAKT, qryAppend_MARCMARA och qryAppend_MARC-

MBEW visar Querys vars syfte är att skicka data vidare till deras respektive tabeller, 

tblMARCMAKT, tblMARCMARA och tbl MARCMBEW.  

Query qryAppend_MARCMAKT, qryAppend_MARCMARA, qryAppend_MARCMBEW 

hämtar uppdaterad data från de temporära tabellerna, tmpZcs26, tmpZcs28 och tmpZcs27. 

Query qryAppend_MARCMAKT 

 

qryAppend_MARCMARA
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Query qryAppend_MARCMBEW 

 

Temporära tabeller 

De temporära tabellerna tmpZcs26, TmpZcs27 och TmpZcs28 får sin data via en katalog 

där importfiler ligger. Importfilerna importeras in automatisk via ett knapptryck och lagras i 

de temporära tabellerna tmpZcs26, TmpZcs27 och TmpZcs28.  

 tmpZcs26 

 

TmpZcs27 
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TmpZcs28 

 

TmpZcs28 fortsättning 

 

 

 

Koder för knappen som uppdaterar de 3 filerna: 

Private Sub cmd3Buttons_Click() 

DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor/* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tblMARCMBEW;"  

*/rensar tabell tbl MARCMBEW/* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tmpZCS27;"  

*/rensar temporära tabellen tmpZCS27 /* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZCS27a-SL", "tmpZCS27", 

"E:\IW32\ZCS27A-SL.csv" 

 */importerar fil ZCS27a-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tmpZCS27 /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAppend_MARCMBEW"  

*/kör Queryn qryAppend_MARCMBEW /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tmpZCS27;"  

*/rensar temporära tabellen tmpZCS27 /* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZCS27g-SL", "tmpZCS27", 

"E:\IW32\ZCS27G-SL.csv"  
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*/importerar fil ZCS27g-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tmpZCS27 /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAppend_MARCMBEW"  

*/kör Queryn qryAppend_MARCMBEW /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tblMARCMAKT;" 

*/rensar tabell tbl MARCMAKT/* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tmpZCS26;" 

*/rensar temporära tabellen tmpZCS26 /* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZCS26a-SL", "tmpZCS26", 

"E:\IW32\ZCS26A-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS26a-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tmpZCS26 /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAppend_MARCMAKT"  

*/kör Queryn qryAppend_MARCMAKT /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tmpZCS26;" 

*/rensar temporära tabellen tmpZCS26 /* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZCS26g-SL", "tmpZCS26", 

"E:\IW32\ZCS26G-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS26g-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tmpZCS26 /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAppend_MARCMAKT"      

*/kör Queryn qryAppend_MARCMAKT /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tblMARCMARA;"  

*/kör Queryn qryAppend_MARCMARA /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tmpZCS28;" 

*/rensar temporära tabellen tmpZCS28 /* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZCS28a-SL", "tmpZCS28", 

"E:\IW32\ZCS28A-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS28A-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tmpZCS28 /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAppend_MARCMARA" 

*/kör Queryn qryAppend_MARCMARA /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE* FROM tmpZCS28;" 

*/rensar temporära tabellen tmpZCS28 /* 
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DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZCS28g-SL", "tmpZCS28", 

"E:\IW32\ZCS28G-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS28G-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tmpZCS28 /* 

DoCmd.OpenQuery "qryAppend_MARCMARA"        

*/kör Queryn qryAppend_MARCMARA /* 

DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor/* 

MsgBox "Import av 3 filer klar !" */visar textruta ”import av 3 filer klar !/* 

 

Koder för knappen som uppdaterar de 5 filerna: 

DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor/* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblAUFK;"  */rensar  tabellen tblAUFK /* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZcs13-SL", "tblAUFK", 

"E:\IW32\ZCS13-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS13-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tblAUFK /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblEKBE;" */rensar  tabellen tblEKBE/* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZcs19-SL", "tblEKBE", 

"E:\IW32\ZCS19-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS19-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tblEKBE /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblEKKOEKPO;"  

*/rensar  tabellen tblEKKOEKPO/* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZcs22-SL", "tblEKKOEKPO", 

"E:\IW32\ZCS22-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS22-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tblEKKOEKPO /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblMSEGMKPF;"  

*/rensar  tabellen tblMSEGMKPF/* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZcs30-SL", "tblMSEGMKPF", 

"E:\IW32\ZCS30-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS30-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tblMSEGMKPF /*       

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblPRPS;"  */rensar  tabellen tblPRPS/* 

DoCmd.TransferText acImportDelim, "specImportZcs32-SL", "tblPRPS", 

"E:\IW32\ZCS32-SL.csv" 

*/importerar fil ZCS32-SL.csv från E:\IW32\  till tabell tblPRPS /*                   
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DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor/* 

MsgBox "Import av 5 filer klar !" */visar textruta ”import av 5 filer klar !/* 

 

Koder för de fyrkantiga knapparna: 

 

Private Sub cmdOpentblAUFK_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblAUFK", , acReadOnly 

*/öppnar tabell tblAUFK /* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpentblEKBE_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblEKBE", , acReadOnly  

*/öppnar tabell tblEKBE /* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpentblEKKOEKPO_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblEKkOEKPO", , acReadOnly  

*/öppnar tabell tblEkOEKPO /* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpentblMARCMAKT_Click() 

DoCmd.OpenTable"tblMARCMAKT",,acReadOnly 

*/öppnar tabell tblMARCMAKT/* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpentblMARCMARA_Click() 

DoCmd.OpenTable"tblMARCMARA",,acReadOnly 

*/öppnar tabell tblMARCMARA/* 

End Sub 
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Private Sub cmdOpentblMARCMBEW_Click() 

DoCmd.OpenTable"tblMARCMBEW",,acReadOnly  

*/öppnar tabell tblMARCMBEW/* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpentblMSEGMKPF_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblMSEGMKPF", , acReadOnly 

*/öppnar tabell tblMSEGMKPF/* 

End Sub 

 

Private Sub cmdOpentblPRPS_Click() 

DoCmd.OpenTable "tblPRPS", , acReadOnly  

*/öppnar tabell tblPRPS/* 

End Sub 
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I. Inköpslista 

qryStockIncomingAvgTM 

 

I Queryn qryStockIncomingAvgTM hämtas all data från tblAvgList samt lagersaldo från 

qryMarcMbewPnTotStockTotal och inkommande material från qryEkkoEkpoIncMtrl-

EkbeGr2 utifrån materialnumren i tblAvgList. Resultatet blir en Query bestående av 

snittlistans kvantitet, lagersaldot och kvantiteten för det inkommande materialet. Tomma 

fält i kolumnerna Total_ och On PO not Del_ fylls med nollor för att i ett senare skede 

kunna beräkna inköpslistan. Följande kod användes: 

Total_: IIf([qryMarcMbewPnTotStockTotal]![Total] Is Null;0;[qryMarcMbewPnTotStock 

Total]![Total]) 

On PO not Del_: IIf([qryEkkoEkpoIncMtrlEkbeGr2]![On PO not Del] Is 

Null;0;[qryEkkoEkpoIncMtrlEkbeGr2]![On PO not Del]) 
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qryStockIncomingAvgRGB 

 

Se qryStockIncomingAvgTM i Bilaga I för en detaljerad beskrivning. Skillnaden är endast 

att tblAvgListRGB används istället för tblAvgList.  

 

qryPurchListTM 
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I Queryn qryPurchListTM beräknas inköpslistan med hjälp av följande kod i kolumn Purch 

QTY: 

Purch QTY: ([qryStockIncomingAvgTM]![Total_])+([qryStockIncomingAvgTM]![On PO 

not Del_])-([qryStockIncomingAvgTM]![AvgOfQty]) 

/*I Purch QTY beräknas följande: Inkommande materil + Lagersaldo – Kvantitet i 

snittlista*/ 

Queryn qryPurchListTM hämtar information om pris från qryPriceIndicator, se Bilaga I. 

Information om materialets ABC-klass hämtas från tabellen tblMarcMara via 

materialnummer. 

qryPriceIndicator 

 

I Queryn PriceIndicator filtreras allt nytt material ur tabellen tblMARCMBEW. På så sätt 

fås ett standardpris för varje materialnummer med Valuation Type New, se i kolumn 

Valuation Type och fältet criteria. 
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qryPurchListRGB 

 

Precis som i qryPurchListaTM beräknas inköpskvantiteten. Skillnaden är att Queryn 

qryStockIncomingAvgRGB används istället för qryStockIncomingAvgTM, se 

qryStockIncomingAvgTM i Bilaga I. 

 

qryPurchListRGBbutton 

 

 

qryPurchListRGBbutton 
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qryPurchListTMToCommon 

 

 

qryPurchListRGBToCommon 

 

 

qryPurchListRGBTMbutton 
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J. Koder för inköpslista 

 

Kod för knappen ”Calculate Purch.ListTM”. 
Private Sub cmdCalcPurchTM_Click() 

DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor /* 

 DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblspareconsumtion;"  

*/rensar data från tabell tblspareconsumtion /* 

 DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionTM"  

*/kör Queryn  qryPopulateSpareConsumptionTM /* 

 DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionRGB" 

*/kör Queryn  qryPopulateSpareConsumptionRGB /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblPurchListTM;" 

*/rensar data från tabell tblPurchListTM/* 

Dim Response 
Response = MsgBox("Do You want to calculate PurchListTM based on the selection 
above ?", vbYesNo) 

*/visar textruta där följande står” Do You want to calculate PurchListTM based on 

the selection above ?”/* 

 If Response = 6 Then 
 If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = 
False 
 If Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty Then  
Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty = False 

*/rensar formuläret frmLaCSubEngineType /* 

DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_TM"  */Kör Queryn 

qryCalculateAvgList_TM /* 

DoCmd.OpenQuery "qryPurchListTM" */Kör Queryn qryPurchListTM /* 
MsgBox "Done !" */visar textruta Done ! /* 
    End If 
DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor /* 
End Sub 
 
 
Kod för knapparna som öppnar tabell och Query samt exporterar till Excel format 
från ”Calculate Purch.ListTM”. 
Private Sub cmdPurchListTM_Click() 
DoCmd.OpenTable "tblPurchListTM", , acReadOnly 
*/öppnar tabell tblPurchListTM /* 
End Sub 
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Private Sub cmdQPurchListTM_Click() 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListTMbutton", , acReadOnly 
*/öppnar Queryn qryPurchListTMbutton /* 
End Sub 
 
Private Sub cmdExportToXlPurchListTM_Click() 
On Error GoTo Problem 
'Initierar FilDialogen 
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) 
InitialFileName = "X:\PurchListTM.XLS"  
If .Show Then 
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "tblPurchListTM", 
.SelectedItems(1) 
*/Exporterar tabellen tblPurchlistTM till excel format/* 
Call OpenXLFile(.SelectedItems(1)) 
End If 
End With 
Exit Sub    
Problem: 
MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description 
End Sub 
 
Kod för knappen ”Calculate Purch.ListRGB” 
Private Sub cmdCalcPurchListRGB_Click() 
DoCmd.SetWarnings False */tar bort varningsrutor /* 
 DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblspareconsumtion;" 

*/rensar data från tabell tblspareconsumtion /* 

 DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionTM" 

*/kör Queryn  qryPopulateSpareConsumptionTM /* 

 DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionRGB" 

*/kör Queryn  qryPopulateSpareConsumptionRGB /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblPurchListRGB;" 

*/rensar data från tabell tblPurchListRGb/* 

Dim Response 
Response = MsgBox("Do You want to calculate PurchListRGB based on the selection 
above ?", vbYesNo) 

*/visar textruta där följande står” Do You want to calculate PurchListRGB based 

on the selection above ?”/* 

If Response = 6 Then 
If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = 
False 
If Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty Then 
Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty = False      

*/rensar formuläret frmLaCSubEngineType /* 
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DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_RGB"*/Kör Queryn 
qryCalculateAvgList_RGB/* 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListRGB" */Kör Queryn qryPurchListRGB /* 
MsgBox "Done !" */visar textruta Done ! /* 
End If 
DoCmd.SetWarnings True */tar bort varningsrutor /* 
End Sub 
 
Kod för knapparna som öppnar tabell och Query samt exporterar till Excel format 
för” Calculate Purch.ListRGB” 
Private Sub cmdPurchListRGB_Click() 
DoCmd.OpenTable "tblPurchListRGB", , acReadOnly 
*/öppnar tabell tblPurchListRGB /* 
End Sub 
 
Private Sub cmdQpurchListRGB_Click() 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListRGBbutton", , acReadOnly 
*/öppnar Queryn qryPurchListRGBbutton /* 
End Sub 
 
Private Sub cmdExportToXlPurchListRGB_Click() 
On Error GoTo Problem 
'Initierar FilDialogen 
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) 
.InitialFileName = "X:\PurchListRGB.XLS"      
If .Show Then 
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "tblPurchListRGB",  
*/Exporterar tabellen tblPurchlistRGB till excel format/* 
.SelectedItems(1) 
Call OpenXLFile(.SelectedItems(1)) 
End If       
End With 
Exit Sub         
Problem: 
MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description 
End Sub 
 
Kod för knappen ”Calculate Purch.List TM+RGB” 
Private Sub cmdCalcPurschListTmRGB_Click() 
DoCmd.SetWarnings False  */tar bort varningsrutor /* 
Dim Response 
DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblspareconsumtion;" 
*/rensar data från tabell tblspareconsumtion /* 
DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionTM" 

*/kör Queryn  qryPopulateSpareConsumptionTM /* 

DoCmd.OpenQuery "qryPopulateSpareConsumptionRGB" 

*/kör Queryn  qryPopulateSpareConsumptionRGB/* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblAvgListTMRGB;" 
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*/rensar data från tabell tblAvgListTMRGB /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblPurchListTMRGB;" 

*/rensar data från tabell tblPurchListTMRGB /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblPurchListTM;" 

*/rensar data från tabell tblPurchListTM /* 

DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblPurchListRGB;" 

*/rensar data från tabell tblPurchListRGB /* 

 
Response = MsgBox("Do You want to calculate TM+RGB PurchList based on the 
selection above ?", vbYesNo) 

*/visar textruta där följande står” Do You want to calculate TM+RGB based on the 

selection above ?”/* 

If Response = 6 Then 
If Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty Then Me.frmLaCSubEngineType.Form.Dirty = 
False 
If Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty Then 
Me.frmLaCSubTempMaintTypeList.Form.Dirty = False 
If Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty Then 
Me.frmLaCSubTempMaintTypeListRGB.Form.Dirty = False     
*/rensar formuläret frmLaCSubEngineType /* 
DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_TM" 

*/kör Queryn  qryCalculateAvgList_TM/* 

DoCmd.OpenQuery "qryCalculateAvgList_RGB" 

*/kör Queryn  qryCalculateAvgList_RGB/* 

DoCmd.OpenQuery "qryAvgListRGBToCommon" 

*/kör Queryn  qryAvgListRGBToCommon/* 

DoCmd.OpenQuery "qryAvgListTMToCommon" 

*/kör Queryn  qryAvgListTMToCommon/* 

DoCmd.OpenQuery "qryPurchListRGB" 
*/kör Queryn  qryPurchListRGB/* 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListTM" 
*/kör Queryn  qryPurchListTM/* 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListRGBToCommon" 
*/kör Queryn  qryPurchListRGBToCommon/* 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListTMToCommon" 
*/kör Queryn  qryPurchListTMToCommon/* 
MsgBox "Done !" */visar textruta Done ! /* 
End If 
DoCmd.SetWarnings True  */tar bort varningsrutor /* 
End Sub 
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Kod för knapparna som öppnar tabell och Query samt exporterar till Excel format 
för ”Calculate Purch.List TM+RGB” 
 
Private Sub cmdPurchlistTMRGB_Click() 
DoCmd.OpenTable "tblPurchListTMRGB", , acReadOnly 
*/öppnar tabell tblPurchListRGBTM /* 
End Sub 
 
Private Sub cmdQPurchListTMRGB_Click() 
DoCmd.OpenQuery "qryPurchListRGBTMButton" 
*/öppnar Query qryPurchListRGBTMButton /* 
End Sub 
 
Private Sub cmdExportToXLRGB_Click() 
On Error GoTo Problem 
'Initierar FilDialogen 
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) 
.InitialFileName = "X:\AvgListRGB.XLS"         
If .Show Then 
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "tblAvgListRGB", 
.SelectedItems(1) 
*/Exporterar tabellen tblPurchlistRGB till excel format/* 
Call OpenXLFile(.SelectedItems(1)) 
End If        
End With 
Exit Sub      
Problem: 
MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description 
End Sub 
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K. Användningsmanual till analysverktyget 

För beräkning av snittlista och inköpslista enskilt för TM och RGB: 
 

1. Klicka på knappen ”importera R3-filer” 

2. Klicka på knapparna ” Importera R3-data till 5 tabeller” och” Importera R3-data till 

3 tabeller”.  Vilka tabeller som uppdateras vid knapptrycken syns i det gula fältet 

samt var informatonen hämtas ifrån.  Vill du se vad som har hämtats/uppdaterats 

klickar du på den lilla fyrkantiga knappen för att se den senast uppdaterade tabellen.  

3. Klicka bort fältet frmLoadData och klicka på knappen” beräkna snittlistor”. 

4. Välj motor i fältet Select Engine: 

5. Markera vilken/vilka motortyp/-er du vill studera. 

6. Tryck på knappen ”LookUpMaintTypes” för att få upp åtgärdstyp och markera 

vilken/vilka åtgärdstyp/-er du vill studera. Detta görs enskilt för TM och RGB och 

kan även i ett senare skede beräknas tillsammans. 

7. Klicka på knappen ”Calculate Avg. ListTM” om du vill beräkna en snittlista för TM 

eller klicka på knappen ”Calculate Avg.ListRGB” om du vill beräkna en snittlista för 

RGB.  

En textruta med följande meddelande kommer upp:” Do You want to calculate 
AvgList based on the selection above”. Tryck YES om du har gjort dina val. En 
Textruta med följande kommer upp: ”ange identitet för körning”. I fältet kan en 
identitet för sökningen skrivas in, t.ex. ett gemensamt namn för flera motortyper.   
När detta är gjort beräknas snittlistan och en textruta med följande kommer upp när 
genereringen är avslutad: ”done”. 

8. Det två första fyrkantiga knapparna till höger visar ditt resultat. Den första knappen 

öppnar ditt resultat i tabellform och den andra knappen öppnar ditt resultat i en 

Query. Den tredje knappen med excel figur öppnar listan i ett excel-format.   

 
För beräkning av gemensam snittlista och inköpslista, följ punkterna 1-6: 
 

9. Klicka på knappen ”Calculate Avg. List TM+RGB” om du vill beräkna en 

gemensam snittlista eller på knappen ”Calculate Purch. List TM+RGB” om du vill 

beräkna en gemensam inköpslista. 

Övrig Knappinformation till formuläret frmLoadAndCalculate: 
Knappen: Open form Maintenace: Visar alla motorunderhåll som du vill inkludera i din 
snittlista respektive inköpslista 
Knappen: Manage Engine:  Visar alla Motorer. Här kan även fler motorer fyllas på. 
Knappen: Manage Engine Type:  Visar alla Motortyper. Här kan även fler motortyper 
skapas eller att befintliga motortyper fylls på med mer underhåll. 
Knappen: Manage MaintCodesTM:  Visar alla Underhållstyper för TM. Här kan även 
fler underhållstyper skapas.  
Knappen: Manage MaintCodesRGB: Visar alla Underhållstyper för RGB. Här kan även 
fler underhållstyper skapas. 
Knappen: View Spareconsumtion:  Visar förbrukningslistan över allt material som har 
förbrukats för PW100, TFE731, DR990 och LM1600 
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Knappen: View IncomingMaterial: Visar all material som är påväg in men inte 
godsmottaget. Även här gäller det för motorerna PW100, TFE731, DR990 och LM1600 
Knappen: View StockStatus: visar all material som finns i lager och hur den är värderad 
för PW100, TFE731, DR990 och LM1600.  

 

 

 

 


