
D-UPPSATS
2005:02

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell logistik

TEKNISK MAGISTEREXAMEN
Vetenskaplig handledare:  Torbjörn Wiberg

2005:02 • ISSN: 1402 - 1552 • ISRN: LTU - DUPP--05/2 - - SE

Införandet av en databas
i offertarbetet och

dess effekter

MARIA AVAHEDEN

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar



 
 
 
  

i 

FÖRORD 
 
Följande rapport är resultatet av ett examensarbete genomfört på Volvo 
Aero Corporation (Volvo Aero) i Trollhättan. Arbetet har genomförts på 
divisionen Engine Services avdelning Affär, Teknik och Kundstöd under 
tiden september 2004 till november 2004. Examensarbetet omfattar 10 
poäng och är den avslutande kursen i utbildningen Breddmagister i 
Logistik. 
 
Jag vill rikta ett TACK till alla som jag har varit i kontakt med på Volvo 
Aero. Till min handledare Björn Vikander och övriga som har hjälp mig i 
mitt examensarbete samt till dem som på annat sätt har funnits i närheten 
och fått mig att känna mig välkommen på Volvo Aero. Jag vill även tacka 
min handledare på Luleå Tekniska Universitet, Torbjörn Wiberg. 
 
 
Trollhättan, den 
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ABSTRACT 
 
This report is a result of a project performed at Volvo Aero Corporation 
in Trollhättan, at the division Engine Services’s department Business, 
Technology and Customer Support. 
Engine Services is one of the world’s largest independent maintenance, 
repair and overhaul centre for aircraft and gas turbine engines.  They 
perform all levels of repair and overhaul on large and small turbofan 
engines, turboprop and helicopter engines. 
Today a tool for analyzing data from previous projects performed by 
Engine Services is missing and this has become a problem in the work 
with new quotations. 
The purpose of the project is to build and incorporate a database into the 
work with new quotations and to study what positive effects the database 
may imply. 
The conclusions of the project are that the effects of using a database are: 

• The work with quotations become more effective 

• The output from the Marketing/Sales-process regarding 
information about quotations becomes more reliable. 

• The people who work with quotations now can predict the future 
though the past by analyzing data from previous works. 
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SAMMANFATTNING 
 
Rapporten är resultatet av ett examensarbete utfört på Volvo Aero 
Corporation i Trollhättan.  Arbetet har genomförts på divisionen Engine 
Services avdelning Affär, Teknik och Kundstöd. 
Engine Services är ett av världens största underhålls- och servicecenter 
för flygmotorer och gasturbiner. De underhåll som utförs innefattar flera 
olika nivåer av service, från lättare detaljreparationer till kompletta 
motoröversyner på stora och små turbofläkt-, turboprop-  och 
helikoptermotorer. 
När offerter ska tas fram i samband med nya underhållskontrakt saknas 
idag ett verktyg för att kunna analysera data från tidigare utförda arbeten 
och det upplevs som ett problem. 
Syftet med examensarbetet har varit att införa en databas i offertarbetet 
med flygmotorn PW100 samt att studera vilken nytta införandet kan 
medföra.  
Examensarbetet har utförts enligt ”Constructive approach” vilket är en 
undersökningsmetod som kan användas i arbeten där uppgiften består av 
att lösa ett praktiskt problem. 
Slutsatser som kom fram under examensarbetet var att införandet av en 
databas i offertarbetet innebär: 

• Att arbetet med offerter effektiviseras 

• Att informationen som går ut från offertarbetet och 
försäljningsprocessen gällande offerter blir mer tillförlitlig. 

• Att de som arbetar med offerter på ett enkelt och systematiskt sätt 
kan ta tillvara på information som finns samlad i tidigare arbeten. 
Därigenom kan de skaffa sig kunskaper, göra analyser och 
antaganden som de har nytta av när nya offerter ska arbetas fram. 
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1 INLEDNING 
Att satsa på datorbaserade hjälpmedel ses i dagens verksamheter ofta som 
nödvändiga. Syftet är vanligen ett önskemål om att åstadkomma 
förändringar till det bättre, till exempel att effektivisera verksamheten, 
förbättra servicen eller kunna analysera stora mängder data. Ytterst är 
syftet att öka verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft. (Gäre, 2003)  
Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete utfört på Volvo 
Aero Corporation (Volvo Aero) inom divisionen Enginge Services på 
avdelningen Affärer, Teknik och Kundstöd.  

1.1 Bakgrund 
Engine Services är ett av världens största underhålls- och servicecenter 
för flygmotorer och gasturbiner. De underhåll som utförs innefattar flera 
olika nivåer av service, från lättare detaljreparationer till kompletta 
motoröversyner på stora och små turbofläkt-, turboprop-  och 
helikoptermotorer. (Volvo Aero Corporation, 2004) 
De underhållskontrakt som utfärdas kan delas upp i två huvudkategorier, 
Engine Flight Hour, där kunden betalar per flygtimme, och Time and 
Material, där kunden betalar för den arbetstid som läggs ned på 
underhållet och det material som förbrukas, under den tid motorn är 
inlämnad på Engine Services. (Vikander, 2004) 
I dagsläget saknas ett verktyg för att lätt och systematiskt kunna söka 
igenom och analysera data från tidigare utförda arbeten och detta upplevs 
som ett problem då nya offerter ska tas fram. (ibid.) 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilken nytta en databas kan 
skapa för offertarbetet på Engine Services samt att bygga en databas med 
den förväntade nyttan i fokus. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet med att ta reda på vilken nytta en databas innebär för offertarbetet 
är avgränsat till att endast studera offertarbetet med flygmotorn PW100. 
Databasen kommer att byggas i programvaran Access och den är 
avgränsad till att endast hantera data från flygmotorn PW100s 
efterkalkyler. Databasen är också avgränsad till att vara en fristående 
databas, där indata till databasen kommer att matas in manuellt. 
Databasen kommer alltså inte att automatiskt importera data från andra 
databaser. 
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1.4 Disposition 
Rapporten har följande disposition: 
Kapitel 1 ger en inledande beskrivning av examensarbetet, dess syfte och 

avgränsningar. 
Kapitel 2 beskriver den metod som har använts under arbetets gång. 
Kapitel 3 innehåller de teorier som har valts ut som stöd för 

examensarbetet. 
Kapitel 4 behandlar examensarbetets empiriska del. 
Kapitel 5 beskriver databasens utformning och design 
Kapitel 6 består av analys, där teori och empiri kopplas samman. 
Kapitel 7 innehåller examensarbetets slutsatser. 
Kapitel 8 innehåller de referenser som har använts under examensarbetet. 
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2 METOD 
Examensarbetet har utförts enligt ”Constructive approach” vilket är en 
undersökningsmetod som kan användas i arbeten där uppgiften består av 
att lösa ett praktiskt problem. I Constructive approach är det väsentligt att 
problemet och dess lösning kopplas ihop med teoretisk kunskap. 
(Kasanen et al, 1993)  
Constructive approach karaktäriseras av att undersökningsprocessen delas 
in i följande faser (Kasanen et al, 1993): 

1. Hitta ett praktiskt relevant problem som också har en 
undersökningspotential.  

Den undersökning som har utförts under examensarbetet har går ut på 
att ta reda på vilken nytta en databas kan bidra med i arbetet med 
offerter. Det praktiska problem som har lösts under examensarbetet är 
att bygga och designa en databas i Access på ett sådant sätt att den 
önskade nyttan med databasen ska uppstå. 
2. Erhålla en allmän och omfattande förståelse för ämnet.  
Genom att studera litteratur, föra samtal med anställda som är 
inblandade i offertarbetet samt hämta information från Volvo Aeros 
interna och externa hemsidor, har förståelse för ämnet erhållits. 
3. Konstruera ett lösningsförslag 
Ett lösningsförslag har konstruerats, vilket i praktiken innebär att en 
databas i Access har byggts. Databasen innehåller funktioner för att 
kunna analysera, mata in, korrigera, ta bort och skriva ut data från 
flygmotorn PW100s efterkalkyler. 
4. Visa att lösningen fungerar 
I rapporten redovisas vilka problem som idag upplevs i offertarbetet 
på grund av att det saknas ett verktyg för att analysera tidigare arbeten, 
samt hur databasen designats för att lösa dessa problem. 
När lösningsförslaget hade konstruerats presenterades databasen för 
dem som är inblandade i offertarbetet. De hade då möjlighet att föreslå 
korrigeringar, för att databasen till slut skulle fungera så att önskad 
nytta skulle uppstå. 
5. Visa att samband finns mellan teori och lösning 
I rapportens analysdel diskuteras sambandet mellan teori och lösning. 
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6. Visa lösningens användbarhet. 
Genom att ta reda på vilka fördelar som finns med att införa en 
databas i offertarbetet och sedan visa hur databasen har konstruerats 
och designats för att den önskade nyttan ska uppstå, visas lösningens 
användbarhet. 

2.1 Informationsinsamling 
I arbetet med att samla in information om hur offertarbetet fungerar idag, 
vilken nytta databasen kan bidra med och vilka önskemål som finns 
angående databasens funktioner har data samlats in genom att studera 
material från Volvo Aeros interna och externa hemsidor samt genom 
samtal med anställda på Volvo Aero. Samtalen har förekommit vid flera 
olika tillfällen under examensarbetet. 
Samtal har även förekommit i syfte att få bekräftelse på att den 
information som har inhämtats har uppfattats korrekt. 
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3 TEORI 
Syftet med examensarbetet har varit att ta reda på vilken nytta en databas 
kan medföra för offertarbetet och sedan skapa en databas som är 
utformad på ett sådant sätt att den önskade nyttan uppstår.  
För att få kunskap om hur viktigt det är för organisationer att ta lärdom av 
tidigare arbeten och erfarenheter har litteratur som behandlar teorier om 
lärande organisationer studerats.   
Eftersom Volvo Aero har en processtyrd verksamhet har litteratur 
angående processer studerats. Detta i samband med att försöka ta reda på 
vilka fördelar införandet av en databas kan medföra för offertarbetet och 
försäljningsprocessen.  
Slutligen har även litteratur studerats som hanterar teorier om hur IT-
produkter byggs och införs, så att den önskade nyttan med produkterna 
uppstår. 

3.1 Den lärande organisationen 
En förutsättning för att ständiga förbättringar ska ske inom en verksamhet 
är att verksamheten är en lärande organisation. Med lärande organisation 
menas att verksamheten har en organisation som har förmåga att skapa, 
anskaffa och sprida kunskap samt förmåga att anpassa och förändra 
verksamheten efter nya kunskaper och insikter. (Bergman & Klefsjö, 
2001) 
En verksamhet kan ses som ett system där många typer av interaktioner 
förekommer. En händelse eller ett beslut i en del av systemet kan få 
konsekvenser på andra delar av systemet. Oförmåga att se hur olika delar 
hänger ihop och interagerar med varandra leder ofta till suboptimeringar 
och förluster för det övergripande systemet. (ibid.)  
Viktiga områden för en verksamhet som vill skapa en lärande 
organisation är följande (ibid.): 

• Systematisk problemlösning 

• Experimenterande med nya tankesätt 

• Förmåga att dra lärdom av sina egna erfarenheter och historik 

• Förmåga att lära av andras erfarenheter och prestationer 

• Sprida kunskap genom organisationen 
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3.2 Processer 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är det processerna i en verksamhet som 
knyter samman historien med framtiden och genom dem kan framtida 
skeenden förutses. Det är också utifrån processerna man kan genomföra 
förbättringar i en verksamhet.  
Det traditionella sättet att organisera tillverkande och distribuerande 
företag har varit en funktionell uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter. 
Individer och avdelningar är i den här typen av organisation avgränsade 
och specialiserade på speciella arbetsuppgifter. Samverkan mellan olika 
avdelningar sker oftast via avdelningschefer. Tanken bakom denna 
organisationsform har varit antagandet att man blir effektivare genom 
specialisering. (Mattson, 2002) 
Det som karaktäriserar den funktionella organisationen är ett 
uppgiftsorienterat synsätt snarare än ett flödesorienterat. Genom 
uppdelningen av aktiviteter blir flödena i den funktionella organisationen 
mer sönderdelade och splittrade på flera ansvarsområden. Det kan få till 
följd att många aktörer är inblandade i varje aktivitetskedja, vilket i sin 
tur leder till långa genomloppstider, bristande flexibilitet och dålig 
förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. (ibid.) 
I takt med ökande krav på korta leveranstider, ökad samordning och 
behov av att snabbare kunna möta förändringar på marknaden har 
nödvändigheten av en mer flödesorienterad organisationsform vuxit fram, 
det vill säga en organisation där verksamheten är processtyrd. (Mattson, 
2002) Genom att anta ett processtyrt synsätt bortser man från 
organisationsgränser och fokuserar i stället på flöden. (van Weele, 2002)  
Med processer menas en samling sammanhängande aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa ett slutresultat, som är 
tillfredställande för dess kunder, samtidigt som så lite resurser som 
möjligt förbrukas. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
Verksamheterna definierar själva sina egna processer och de kan vara 
väldigt olika varandra, men gemensamt är dock att alla processer har en 
början och ett slut samt minst en leverantör som levererar input och en 
kund som tar emot output, se figur 1. Kunder och leverantörer kan vara 
interna eller externa. (Alexandersson et al, 1998) 
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Figur 1, Flödet mellan leverantör, process och kund. Källa: Bergman & Klefsjö, 2001  

3.2.1 Klassificering av processer 
Ett sätt att klassificera processer är enligt Mattson (2002), att göra en 
uppdelning efter organisatorisk omfattning: 

• En-funktionella processer 

• Tvärfunktionella processer 

• Tvärorganisatoriska processer 
Med en-funktionella processer menas att alla aktiviteter i processen kan 
utföras inom en avdelning eller av en individ. 
Tvärfunktionella processer är processer som innehåller aktiviteter som 
kan utföras på en eller flera olika avdelningar eller funktioner i företaget.  
Tvärorganisatoriska processer innebär att aktiviteter inom processen 
korsar företagsgränser. 
Processer kan också klassificeras efter vilket kundvärde de bidrar med, 
vilket ger följande uppdelning enligt Mattson (2001): 

• Huvudprocesser 

• Stödprocesser 

• Ledningsprocesser 
Huvudprocesserna, som även kan kallas kärnprocesser eller operativa 
processer, har till uppgift att förädla verksamhetens produkter och 
uppfylla de externa kundernas behov. (Egnell,1994) Exempel på den här 
typen av processer är produktutveckling, försäljning, anskaffning, 
tillverkning och service samt distribution. (Mattson, 2002) 
Stödprocesser har till uppgift att tillhandahålla resurser till 
huvudprocesserna. Exempel på stödprocesser är informationsprocesser 
och underhållsprocesser. (Egnell,1994) 

Tjänster
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Ledningsprocessernas uppgift är att besluta om verksamhetens mål och 
strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga 
processer. Exempel på ledningsprocesser är planerings- och 
målsättningsprocesser. (ibid.) 

3.2.2 Effektivisering av processer 
De externa kundkraven ökar hela tiden. Nya tekniska lösningar dyker upp 
och nya former av affärsverksamheter skapas. Därför måste det ständigt 
ske förbättringar av kvalitén på de egna produkterna och på den egna 
verksamheten med dess processer. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
Det finns en rad olika tillvägagångssätt för att effektivisera processer. Att 
förenkla och rationalisera processer innebär rent praktiskt att försöka göra 
det som måste göras på effektivaste sätt och samtidigt försöka undvika att 
göra det som inte måste göras. (Mattson, 2002) 
Tillvägagångssätten för att effektivisera processer kan enlig Mattson 
(2002) delas in i följande kategorier: 

• Förenkling och rationalisering 
Effektivisering genom att minska komplexiteten i flöden och 
processer samt eliminera onödiga aktiviteter. 

• Informationsutbyte 
Effektivisering genom att kommunikationen sker snabbare, säkrare 
samt genom att informationen är korrektare och mer 
ändamålsenlig. 

• Automatisering 
Effektivisering genom att gå över till datorbaserade hjälpmedel. 

• Omkonfigurering 
Effektivisering genom omfördelning och sammanslagning av 
aktiviteter och subprocesser mellan avdelningar och företag. 

• Samverkan 
Effektivisering genom samarbete och synkronisering, till exempel 
av materialflöden, informationsflöden eller betalningsflöden. 

3.3 Effektstyrning vid införandet av IT-produkter 
IT-lösningar är ett medel att åstadkomma förbättringar i en verksamhet. 
Införandet av datorbaserade hjälpmedel kan till exempel vara, som 
nämndes i föregående kapitel, ett steg i syfte att effektivisera en eller flera 
processer i verksamheten. (Ottersten & Balic, 2004) 
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Dessutom innebär införandet av IT-produkter förutom att processerna 
effektiviseras, att informationen som utbyts mellan processerna blir 
aktuellare och mer tillförlitlig. (Mattsson, 2002) 
När ett IT-projekt genomförs finns alla möjligheter att skapa den 
förväntade nyttan. Det är dock sällan tillräckligt att bara anskaffa en IT-
produkt för att åstadkomma de önskade effekterna. Ofta behövs även 
andra typer av insatser. Det kan till exempel vara kunskap om produkten, 
motivation att använda den och förändringar i arbetssätt och processer. 
(Ottersten & Balic, 2004) 
Att driva ett IT-projekt med den önskade nyttan som styrande idé innebär 
att alla aktiviteter i projektet avstäms så att de önskade effekterna 
sannolikt uppstår. Effektstyrning av IT-projekt kräver således kunskap 
om användningssituationen, behov och förväntningar. (Ottersten & Balic, 
2004) Det är viktigt att beställaren definierar tydligt vad företaget vill 
uppnå med införandet av dataprodukten för att projektet ska lyckas. 
(Markus & Tanis, 2000) 
Det enskilt största hotet mot lyckade IT-satsningar är enligt Ottersten & 
Balic (2004) att både beställare och leverantörer saknar incitament att se 
bortom själva projektet. De flesta beställare har i regel fokus på projektet 
och inte på effekterna. Det gör att fokus många gånger hamnar på tid och 
kostnader. Leverantören har heller inte något incitament att se bortom 
projektet då det affärsmässiga avtalet i regel handlar om antal timmar och 
servicegrad och inte alls är relaterat till den nytta produkten ska skapa. 
För att önskad nytta ska uppstå med IT-satsningar måste den som 
utvecklar produkten vara medveten om de effekter som önskas och ha det 
i fokus då produkten utvecklas.  
IT kan skapa nytta för både den enskilde användaren och för hela 
verksamheten. Det finns en tydlig koppling mellan nyttan för den 
enskilde och IT-satsningars framgång. (Ottersten & Balic, 2004) Om en 
användare inte kan se effekterna eller nyttan med att använda en IT-
produkt, begränsas användarens motivation att använda den och ta ansvar 
för sina handlingar. (Gäre, 2003) IT-produkter som inte skapar någon 
nytta för den enskilde som ska använda den, skapar inte heller den 
förväntade verksamhetsnyttan. Effekter som uppstår, positiva eller 
negativa, uppstår alltid nedifrån och upp. Om produkten används i stor 
omfattning och den är väl utformad, då uppstår verksamhetsnyttan. 
(Ottersten & Balic, 2004) 
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3.3.1 Design av IT-produkter 
Att designa en IT-produkt innebär både att utforma en tekniskt 
fungerande produkt, men framför allt att utforma en produkt som är 
värdefull att använda. (Ottersten & Balic, 2004) 
I designen är det viktigt att bestämma hur produkten ska bete sig vid olika 
tillfällen, vilken information som ska förmedlas till användaren och hur 
presentationen ska utformas.  (ibid.) 
IT-produktens beteende, information och presentation ska anpassas efter 
användarnas behov och efter den situation som produkten ska användas i. 
Det är viktigt att designen utformas så att produkten tillgodoser den 
förväntade nyttan. (ibid.) 
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4 EMPIRI 
Enligt föregående teorikapitel är en viktig förutsättning för att önskad 
nytta ska uppstå med en IT-produkt att den som utvecklar IT-produkten 
är medveten om vilka effekter som förväntas av produkten och sedan har 
det i fokus då dataprodukten arbetas fram. 
Därför har det empiriska arbetet bestått av att ta reda på hur offertarbetet 
fungerar för närvarande, vilka problem som finns med det nuvarande 
arbetssättet och hur de problemen skulle kunna lösas med hjälp av 
databasen. 
Genom samtal med anställda som arbetar med offertarbetet, se 
referenslista, har information och förståelse för hur offertarbetet fungerar 
i dagsläget samt vad som förväntas av databasen erhållits. Resultatet av 
samtalen och hur sedan databasen har byggts upp och designats, 
redovisas i följande kapitel.  

4.1 Nulägesbeskrivning 
Offertarbetet tillhör försäljningsprocessen (Marketing/Sales) som är en 
operativ process (huvudprocess), se figur 2.  

 
Figur 2. Karta över processer i Volvo Aeros verksamhet. Källa: Volvo Aero Corporation, 2004. 
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Själva försäljningsprocessen ser ut enligt figur 3. 

 
Figur 3, Engine Services försäljningsprocess. Källa: Volvo Aero Corporation, 2004  
 
Processen börjar med att en affärsmöjlighet uppkommer, vanligast i form 
av en offertförfrågan. Affärsmöjligheten analyseras, för att beslut ska 
kunna fattas om offertarbetet ska gå vidare eller ej. Analysen består till 
exempel av utvärdering av kundens betalningsförmåga, om arbetet är i 
linje med Engine Services affärsområdesstrategi, om resurser finns för att 
utföra arbetet, om det finns några etiska aspekter på arbetet att ta hänsyn 
till, med mera.  
Då analysen är färdig och beslut om vidare offertarbete har fattats 
upprättas en vinstkalkyl som beräknas per flygmotor. I vinstkalkylen 
uppskattas volymer, priser och kostnader för arbetskraft, material, 
reparationer, tester och leveranser. 
När vinstkalkylen är upprättad görs en resultaträkning för hela affären. 
De offert- och avtalsförslag som sedan tas fram utgår från den framtagna 
resultaträkningen. Därefter sker förhandling med kund och när parterna är 
överens tecknas kontrakt. 
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4.2 Problem med nuvarande arbetssätt 
Under arbetet med att ta fram offerter, som har beskrivits ovan, görs 
uppskattningar om volymer, priser och kostnader. När dessa 
uppskattningar ska göras saknas idag något bra verktyg för att enkelt och 
systematiskt kunna analysera de efterkalkyler som upprättas efter att varje 
projekt har avslutats. Efterkalkylerna finns samlade i pärmar och Excel-
filer. 
Avsaknaden av ett verktyg för att kunna återkoppla till tidigare arbetens 
utfall medför att det inte finns något enkelt sätt att kunna jämföra det 
arbete man ska lämna offert på, med tidigare arbeten som är utförda 
under liknande förutsättningar, vilket medför att det blir svårare att göra 
bra uppskattningar. 
Att leta i pärmar och Excel-filer tar lång tid och offertarbetet blir på det 
här sättet personberoende eftersom det hänger på den/de som ska göra 
offerten att komma ihåg tidigare arbeten och veta var man ska leta. Det 
här innebär inte enbart en nackdel för de som arbetar med offerter, utan 
också för försäljningsprocessen som helhet. Genomloppstiden, det vill 
säga tiden från och med att en affärsmöjlighet uppstår till dess att en 
offert kan lämnas och så småningom ett kontrakt kan tecknas, blir lång 
jämfört med om man hade tillgång till en databas. 
Möjligheten att på ett enkelt sätt kunna studera trender saknas också. Det 
innebär att idag görs antaganden om framtida utveckling grundat på en 
känsla, som inte kan verifieras med hjälp av framtagna data. Det påverkar 
naturligtvis kvalitén och tillförlitligheten till dessa antaganden, som sedan 
ska gå vidare till andra delar av verksamheten.  

4.3 Nyttan med att införa en databas i offertarbetet 
Syftet med databasen är att den ska bli ett stöd för offertarbetet genom att 
den ska fungera som ett verktyg för att analysera data från flygmotorn 
PW100s efterkalkyler.  
Den nytta databasen generellt kan skapa är att den möjliggör att data från 
efterkalkylerna kan samlas på ett ställe och kan sökas igenom efter 
speciella kriterier. Det medför att jämförelser mellan projekt som liknar 
varandra kan göras på ett enkelt sätt. 
De kriterier som databasen enligt önskemål ska kunna söka fram projekt 
efter är följande: 

• Utförd åtgärd på motorn 

• Den region som motorn tillhör 
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• Den miljöklass som motorn tillhör 
Nyttan med att kunna få fram projekt med samma utförda åtgärd är att 
projekt med liknande resursförbrukning och nedlagd arbetstid kan 
studeras. 
Fördelen med att kunna studera projekt som tillhör samma region är att 
beroende på vilken del av världen som kunden befinner sig i, så råder 
olika förhållanden, till exempel olika kulturer. Kunder inom samma 
region kan dessutom känna till varandra och ha kontroll på vilka priser 
som har erbjudits till andra kunder. 
Möjligheten att kunna jämföra projekt som tillhör samma miljöklass 
innebär en fördel på grund av att motorns behov av underhåll och 
åtgärder påverkas av det klimat och miljöförhållande som flygmotorn 
utsätts för. 
Förutom önskemålet om att kunna söka fram projekt efter vissa kriterier 
fanns även önskemålet om att kunna studera trender. Det kan till exempel 
vara att kunna studera trenden för nedlagd arbetstid för alla projekt med 
en viss miljöklass. Fördelen med att kunna studera trender är att det ger 
en möjlighet att kunna analysera data och göra antaganden om framtida 
utveckling. Här spelar databasen ytterligare en roll eftersom den 
möjliggör för att dem som arbetar med offerter att internt kunna visa upp 
vilka data de grundar sina antaganden på. Utan databas får de göra 
antaganden som grundar sig på en känsla, vilket innebär att de inte kan 
verifierar sina antaganden.  
Dessutom innebär en databas i offertarbetet att själva processen förenklas 
och rationaliseras. Man undviker att arbetet blir så personberoende 
samtidigt som arbetet med offerter effektiviseras, eftersom man slipper 
leta i pärmar och Excel-filer. Minskad tidsåtgång i arbetet med offerter 
innebär också att man får snabbare respons till kund. Vidare blir den 
information som går ut från offertarbetet och försäljningsprocessen 
gällande offerter, till andra delar av verksamheten mer tillförlitlig, 
eftersom man med hjälp av databasen kan göra uppskattningar som utgår 
från analyser av tidigare arbetens utfall.  
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5 DATABASENS UTFORMNING OCH DESIGN 
Databasen har utformats och designats efter den information som har 
redovisats i tidigare kapitel gällande önskemål om databasens funktioner 
samt efter den teori som har studerats angående hur man inför och 
designar IT-produkter. 
Enligt teorikapitlet är det viktigt att IT-produkter designas så att de 
upplevs värdefulla att använda av användaren. Att designa en IT-produkt 
innebär att utforma en fungerande teknisk produkt, bestämma vilken 
information som ska visas samt att bestämma hur informationen ska 
presenteras. 
Nedan kommer en redogörelse för hur databasen har strukturerats och 
byggts upp, vilken information databasen presenterar och hur 
presentationen är utformad. I arbetet med att utveckla databasen har fokus 
varit på att databasen ska designas så att den önskade nyttan ska uppstå.  

5.1 Databasens struktur 
När strukturen på databasen arbetades fram utgicks ifrån vilka naturliga 
beståndsdelar och uppdelningar som kunde urskiljas i de efterkalkyler 
som beräknas på varje projekt och vars data kommer att samlas i 
databasen. En naturlig uppdelning blev att databasen skulle innehålla en 
samling kunder med olika projekt och att projekten i sin tur skulle 
innehålla data från efterkalkylerna. Ytterligare information som 
påverkade databasens struktur var önskemålen om att kunna söka fram 
projekt efter vilka åtgärder som hade utförts samt efter vilken miljöklass 
och region en motor tillhörde. Med hjälp av ovanstående information 
bestämdes att databasen skulle ha följande struktur, se figur 4. Figuren 
visar databasens tabeller och hur de är relaterade till varandra. 
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Figur 4. Databasens tabeller och dess relationer.  

5.2 Databasens information och presentation av data 
För att databasen ska vara lätt att använda har ett grafiskt 
användargränssnitt med fönstermenyer arbetats fram. För fullständig 
presentation av användargränssnittet se bilaga 1, Användarmanual. 
Nedan kommer en beskrivning över de viktigaste funktionerna i 
databasen. 
Ett av önskemålen som kom fram och som har redovisats i tidigare var att 
databasen skulle kunna sökas igenom med hjälp av vissa sökkriterier. Det 
önskemålet tillgodosågs genom att användaren via databasens 
användargränssnitt har möjlighet att söka fram projekt genom att välja 
åtgärd (Select Action), region (Select Region), miljöklass (Select 
Environment) eller kund (Select Customer), se figur 5. Dessutom kan 
användaren välja att söka fram ett enskilt projekt (Select Project). 
 



 
 
 
  

17 

 
Figur 5. Databasmenyn ”Search” 

Om användaren väljer att söka igenom databasen med sökkriteriet åtgärd 
visas följande fönster, se figur 6. Fönster består av en översiktlig 
presentation över alla de projekt som finns i databasen med vald åtgärd. 
Observera att alla data som finns samlade i databasen och som visas i den 
här rapporten till exempel kundnamn, projektnummer, kostnader, priser 
och vinster är inte verkliga data utan påhittade. 
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Figur 6. Översiklig presentation över alla projekt med en viss åtgärd. 

För att få mer detaljerad information om ett område kan användaren välja 
någon av rubrikerna Labour, Material, Repair, Tot Subcontract, Test eller 
Total genom att trycka på respektive knapp, se figur 6. När valet är gjort, 
till exempel Labour, visas följande fönster se figur 7. 

 
Figur 7. Detaljerad information, Labour. 
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Här kan användaren studera hur mycket arbetstid i timmar varje projekt 
har tagit, hur mycket den arbetstiden har kostat Volvo Aero, vilket pris 
som är fakturerat på kunden och vilken förtjänst man har haft på nedlagt 
arbete.  
Ytterligare önskemål som kom fram var att man ville kunna studera 
medelvärden och diagram på vissa data. Det tillgodosågs genom att 
väljaren i ovanstående fönster har möjlighet att trycka på 
Min/Average/Max- eller diagramknappen, se figur 7. 
Om användaren väljer att studera medelvärden visas följande, se figur 8. 
Beräkningarna görs i det här fallet på nedlagd arbetstid i timmar samt på 
fakturerat pris på nedlagd arbetstid. Förutom medelvärde visas även 
minsta och största värde, samt hur många poster som ingår i 
beräkningarna (Count). Anledningen till att min-, max- och count-
värdena redovisas är att de ger en fingervisning om hur stor vikt som kan 
läggas vid medelvärdet.  

 
Figur 8. Minsta och största värde samt medelvärde och antal poster. 

 
Om användaren istället väljer att studera diagram visas följande, se figur 
9. I figuren visas nedlagd arbetstid, kostnader för nedlagd arbetstid samt 
priset som kunden har fått betala för nedlagd arbetstid. Det är samma 
uppgifter som finns i figur 7, under Basic Labour. Skillnaden är här att 
det åskådliggörs grafiskt, vilket innebär att det är lättare att urskilja 
trender. Till exempel är det möjligt att avgöra genom att titta på staplarna 
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om arbetstidåtgången verkar minska eller om kostnaderna verkar öka. 
Projekten är sorterade i stigande datumordning. 

 
Figur  9. Diagram där trender kan studeras. 

 
På samma sätt som har redovisats ovan kan data under rubrikerna 
Material, Repair, Tot Subconract, Test och Total studeras genom att 
användaren väljer att trycka på respektive knapp i den översiktliga 
presentationen, se figur 6. 
Som tidigare har nämnts har användaren också möjlighet att söka fram 
projekt genom att välja någon av sökkriterierna miljöklass eller region i 
sökmenyn, se figur 5. Dessa data presenteras då på samma sätt som ovan. 
Det vill säga först kommer det upp en översikt och sedan har användaren 
möjlighet att studera detaljerade data inom Labour, Material, Repair osv. 
genom att välja respektive rubrik. Skillnaden är bara att urvalet av de 
projekt som presenteras är baserade på miljöklass eller region.  
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I sökmenyn, figur 5, har användaren dessutom möjlighet att välja att söka 
efter ett speciellt projekt. Att kunna plocka fram ett enskilt projekt och 
studera dess data kan i ibland också vara värdefullt, se figur 10. 

 
Figur 10. Ett projekt i databasen. 

I databasens sökmeny finns också möjligheten att söka på en kund och få 
fram en förteckning över alla projekt en kund har, se figur 11. 

 
Figur 11. Förteckning över en kunds projekt. 
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Databasens användargränssnitt innehåller även funktioner som är 
nödvändiga för att kunna administrera databasen, till exempel möjlighet 
att kunna lägga till, ändra och ta bort kunder, projekt, miljöklasser, 
regioner och åtgärder, se bilaga 1 Användarmanual 
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6 ANALYS 
I följande analyskapitel kommer teori och empiri från tidigare kapitel i 
rapporten att kopplas samman. 

6.1 Nyttan med att införa en databas i offertarbetet 
Möjligheten att på ett enkelt sätt kunna bearbeta data och ta till vara på 
erfarenheter från tidigare arbeten när nya offerter på flygmotorn PW100 
ska tas fram, saknas idag hos Engine Services. Att införa en databas i 
offertarbetet skulle innebära att man får tillgång till ett verktyg som kan 
lösa det problemet. 
Enligt den teori som har studerats angående lärande organisationer är ett 
viktigt område för att skapa en lärande organisation, att verksamheten har 
en förmåga att dra lärdom av sina egna erfarenheter och historik. 
Fördelen med att införa en databas i offertarbetet är att man på ett enkelt 
sätt får möjlighet att söka fram projekt ur databasen genom att ange vissa 
sökkriterier. Det innebär att projekt som är utförda under likartade 
förutsättningar kan jämföras med varandra. Med hjälp av databasen 
kommer även trender att kunna studeras. Det innebär en möjlighet att 
kunna göra antaganden om framtida utveckling. De som arbetar med 
offerter kommer med hjälp av databasen att på ett enkelt och systematiskt 
sätt kunna ta tillvara på information som finns samlad i tidigare arbeten. 
Därigenom får de en möjlighet att skaffa sig kunskaper, göra analyser och 
antaganden som de har nytta av när nya offerter ska arbetas fram. 
Volvo Aero har en processtyrd verksamhet där offertarbetet tillhör 
försäljningsprocessen. Som framgår av teorikapitlet är det processerna i 
verksamheten som knyter samman historien med framtiden och det är via 
dem framtida skeenden kan förutses. Det är också utifrån processer man 
kan genomföra förbättringar i verksamheten. Processer kan effektiviseras 
på flera olika sätt, bland annat genom automatisering. Som har 
framkommit i det empiriska arbetet innebär införandet av en databas att 
offertarbetet blir mindre personberoende och att arbetet blir effektivare 
eftersom man slipper att leta i pärmar och Excel-filer. Tiden från och med 
att en affärsmöjlighet uppstår till dess att en offert kan lämnas blir kortare 
vilket innebär att man får snabbare respons till kund och att 
genomloppstiden i försäljningsprocessen blir kortare. 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) kan en verksamhet ses som ett system 
där många typer av interaktioner förekommer. En händelse eller beslut i 
en del av systemet kan få konsekvenser för andra delar av verksamheten. 
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Att införa en databas i offertarbetet skulle alltså kunna vara till nytta även 
för andra delar av verksamheten. Till exempel kan man tänka sig att 
databasens information skulle kunna användas vid prognostisering av 
materialanskaffning. 
Att införa datorbaserade hjälpmedel i processer innebär förutom att 
processerna effektiviseras, att informationen mellan processerna blir 
aktuellare och mer tillförlitlig. I det här fallet skulle det innebära att den 
information som går ut från offertarbetet och försäljningsprocessen 
gällande nya offerter blir mer tillförlitlig.  

6.2 Kommer den önskade nyttan med databasen att uppstå? 
När ett IT-projekt genomförs finns alla möjligheter att skapa den 
förväntade nyttan. Det räcker dock sällan bara med att anskaffa produkten 
för att nyttan ska uppstå. Ofta krävs även andra typer av insatser, till 
exempel kunskap om produkten, motivation att använda den och 
förändringar i arbetssätt.  
IT-produkter kan skapa nytta både för den enskilde användaren och för 
hela verksamheten. Att designa en IT-produkt handlar framför allt om att 
skapa och utforma en produkt som är värdefull att använda. Det är i 
användandet nyttan uppstår. Om en produkt är väl utformad och den 
används i stor omfattning, då uppstår verksamhetsnyttan. Därför ska en 
IT-produkts beteende, information och presentation anpassas efter 
användarens behov och efter den situation som produkten ska användas i. 
I den empiriska delen av examensarbetet har det ingått att ta reda på 
vilken nytta databasen förväntas innebära för offertarbetet samt att ta reda 
på vilka önskemål som fanns angående databasens design. Beslut om hur 
databasen skulle konstrueras, vilken information som skulle visas och hur 
den informationen skulle presenteras, har fattats utgående ifrån de 
önskemål som kommit fram under samtal med uppdragsgivarna. Fokus  
har under arbetets gång varit på att databasen ska designas så att den 
önskade nyttan ska uppstå. 
Eftersom uppdragsgivarna tillhör den grupp som också kommer att 
använda databasen bedöms motivationen att använda produkten som hög. 
De har dessutom haft möjlighet att komma med förslag på förändringar 
och korrigeringar, så att databasen ska fungera efter deras önskemål, 
vilket innebär att kunskapen om produkten hos dem är relativt hög.  
Sammanfattningsvis görs därför bedömningen att utsikten att databasen 
kommer att användas är god, vilket i sin tur innebär att möjligheten att 
verksamhetsnytta också ska uppstå är god. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
De slutsatser som dras av examensarbetet är att införandet av en databas i 
offertarbetet innebär: 

• Att arbetet med offerter effektiviseras 

• Att informationen som går ut från offertarbetet och 
försäljningsprocessen gällande offerter blir mer tillförlitlig. 

• Att de som arbetar med offerter på ett enkelt och systematiskt sätt 
kan ta tillvara på information som finns samlad i tidigare arbeten. 
Därigenom kan de skaffa sig kunskaper, göra analyser och 
antaganden som de har nytta av när nya offerter ska arbetas fram. 

För att önskad nytta ska uppstå måste dock databasen användas. Nyttan 
av IT-produkter uppstår i användandet. 

7.1 Diskussion kring fortsatt utveckling av databasen 
Examensarbetet har varit begränsat till 10 veckor vilket har fått till följd 
att omfattningen på databasen och dess funktioner har begränsats av den 
tid som har funnits tillgänglig för att utveckla databasen. Det innebär att 
det finns fler funktioner som skulle kunna läggas till i databasen och som 
skulle kunna öka databasens nytta. 
I en fortsatt utveckling av databasen skulle man till exempel kunna lägga 
till en funktion som gjorde det möjligt att importera data från 
efterkalkylerna som ligger i Excel-filer automatiskt till databasen. Det 
skulle innebära att indata till databasen inte behövde matas in manuellt. 
En annan vidareutveckling skulle kunna vara att databasen var utformad 
så att de som arbetar med efterkalkyler kunde arbeta i databasen vid 
upprättandet av efterkalkyler. Då skulle data från efterkalkylerna direkt 
hamna i databasen istället för att gå omvägen via Excel-filer. En sådan 
lösning skulle dock kräva ytterligare funktioner i databasen plus ändrade 
rutiner för dem som arbetar med efterkalkyler. 
Ytterligare en tänkbar vidareutveckling av databasen är att utveckla 
funktioner så att den skulle kunna användas vid prognostisering av 
materialanskaffning. Information om vilken typ av funktioner som krävs 
för detta användningsområde har inte samlats in under examensarbetet. 
Under examensarbetet har information angående önskemål om 
databasens funktioner samlats in främst genom samtal med Björn 
Vikander, handledare för examensarbetet. Dessutom har ytterligare två 
personer kommit med förslag. Det är möjligt att slutresultatet av 
examensarbetet, det vill säga databasen, skulle ha varit ännu bättre om 
fler personer hade fått bidra med information och önskemål. Dock 
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gjordes bedömningen att målet i första hand var att få en fungerande 
produkt med de allra mest väsentliga funktionerna och att informationen 
från dessa personer var tillräcklig för att åstadkomma det. I en fortsatt 
utveckling av databasen borde dock information hämtas in från fler 
användare.  
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1. Underhåll av databasen 
 
Säkerhetskopiera databasen regelbundet! 
 
Databasen bör komprimeras med jämna mellanrum, både under utveckling och 
under drift. Det görs genom att: 
 

1. Öppna databasen 
2. Välj ‘Tools->Database Utilities ->Compact and Repair Database…’ 

 
 
Om databasen inte går att köra i XP kontrollera följande: 
 

1. Öppna databasen 
2. Tryck ’Alt + F11 för att öppna Visual Basic editorn’ 
3. Välj ’Tools ->Referensces…’ 

 
I den lista som dyker upp kontrollera om det finns en referens som är vald men som 
saknas (’Missing shappmgr 1.0 Type Library’) I Windows 2000 saknas inte denna 
DLL-fil, men dock i XP. Gör så här för att rätta till felet: 
 

1. Kryssa ur referensen 
2. Scrolla ner i listan för att hitta motsvarande referens igen (Software Shadow 

Copy provider 1.0 Type Library) 
3. Kryssa i denna. 
4. Spara och stäng. 
5. Öppna igen och testa. 

 
Nu bör det fungera. 
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2. Search Projects 
 
Via “Search-menyn” är det möjligt att söka fram projekt genom att välja Action, 
Customer, Environment eller Region. Det är också möjligt att söka fram ett enskilt 
projekt genom att välja Project. 
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2.1 Select Action 
 
Genom att välja en åtgärd via rullgardinsmenyn söks alla projekt i databasen fram 
som är registrerade med den valda åtgärden. Följande översikt är resultatet av 
sökningen. 
 

2.1.1 Overview 
I Overview presenteras översiktligt alla de projekt i databasen som har samma åtgärd. 
För mer detaljerad information välj någon av rubrikerna Labour, Material, Repair, Tot 
Subcontract, Test eller Total genom att trycka på respektive knapp.  
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2.1.1.1 Labour 
 
Om Labour väljs i ovanstående översiktsmeny visas detaljerad information om 
Labour enligt nedanstående figur. För att se medelvärden tryck på Min/Avg/Max-
knappen. För att se på diagram tryck på diagram-knappen. 
 

 
 
Medelvärden Labour:        

Fönstret visar minsta och största värde 
samt medelvärdet och antal poster 
som beräkningarna grundar sig på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
  

5 

 
Diagram: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Innan diagrammen visar sig på skärmen måste ett datum skrivas in i den dialogruta 
som Access visar på skärmen. Genom att skriva in ett datum visas bara de projekt som 
har projektdatum från och med det valda datumet och framåt. Datum måste fyllas i för 
varje diagram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För att skriva ut diagram rekommenderas att använda den print-knapp som finns 
tillgängligt längst upp till höger i diagramformuläret (syns ej i ovanstående bild). Om 
utskrift väljs via File-menyn MÅSTE  Selected Record kryssas i under rubriken Print 
Range, se nedanstående figur, annars skrivs en sida ut för varje ”Record” vilket är lika 
med antalet staplar i diagrammet. 
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2.1.1.2 Material 
 
Om Material väljs i översiktsmenyn, se kapitel 2.1.1 visas följande detaljerade 
information om material. 
 

 
 
 
Used Material Share kan studeras genom att trycka på knappen i ovanstående fönster. 
Resultatet presenteras enligt nedan. 
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2.1.1.3 Repair 
 
Om Repair väljs i översiktsmenyn, se kapitel 2.1.1, visas detaljerad information om 
Repair. 
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På samma sätt som har beskrivits i kapitel 2.1.1.1-2.1.1.3 kan detaljerad information 
om Tot Subcontract, Test och Total plockas fram genom att trycka på respektive 
knapp i översiktsmenyn som visas i kapitel 2.1.1. 
 

2.2 Select Environment och Select Region 
 
I ”Search-menyn” se kapitel 2, går det även att söka fram projekt genom att välja 
region (Select Region) eller miljöklass (Select Evironment). Dessa data presenteras då 
på samma sätt som ovan. Det vill säga först visas en översiktlig presentation och 
sedan finns det möjlighet att studera detaljerade data genom att välja någon av 
rubrikerna Labour, Material, Repair, Tot Subcontract, Test eller Total genom att 
trycka på respektive knapp. Skillnaden är bara att urvalet av de projekt som 
presenteras är baserade på miljöklass eller region. 
 

2.3 Select Customer 
Genom att välja Select Customer i Search-menyn, se kapitel 2,  kan man få fram en 
förteckning över den valda kundens olika projekt. 
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2.4 Select Project 
Genom  att välja Select Project i Search-menyn, se kapitel 2, kan man få fram ett 
enskilt projekt. 
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3. Add New Data 
Genom att välja ”Add New Data” i huvudmenyn kommer nedanstående meny upp. 
Här kan man välja att registrera ett nytt projekt, en ny kund, miljöklass, region eller 
åtgärd. 
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3.1 Add New Project 
I nedanstående formulär kan man lägga in ett nytt projekt. Observera, om projektet 
gäller en ny kund, måste kunden läggas in först innan projektet kan läggas in. 
Följande varning dyker upp om kunden inte är registrerad: 
 

 
Det samma gäller om projektet innehåller en ny åtgärd (Action), miljöklass 
(Environment) eller region (Region) som inte är registrerad.  
 
Hoppa mellan posterna genom att trycka på TAB-tangenten på tangentbordet. När 
sista posten är ifylld längst ner till höger, sparas allt genom att trycka ytterligare en 
gång på TAB-tangenten. Markören ställer sig då i posten längst upp till vänster igen 
och det är färdigt för att mata in ytterligare ett projekt. När registreringen är klar är det 
bara att trycka på Back-knappen eller Main Menu-knappen för att avsluta. 
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Om man matar in ett projektnummer som redan finns kommer följande varning upp: 

 
 
Varje projektnummer måste alltså vara unikt. 

3.2 Add New Customer, Add New Environment, Add New 
Region, Add New Action 
Genom att välja respektive rubrik i Add New-menyn, se kapitel 3, finns möjlighet att 
registrera nya kunder, miljöklasser, regioner och åtgärder. För att fortsätta 
registreringen tryck på ”+” –knappen. För att avsluta registreringen tryck  på Back-

knappen eller Main 
Menu-knappen. 
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4. Modify Data 
 
Genom att välja ”Modify Data” i huvudmenyn kommer nedanstående meny upp. Här 
kan man välja att ändra eller i vissa fall ta bort data i databasen. Först måste dock 
anges vilket projekt, vilken kund, miljöklass, region eller åtgärd ändringen gäller. Det 
görs via nedanstående rullgardinsmenyer. 
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4.1 Modify/Delete a Project 
 
Genom att välja ett projekt i ovanstående meny kommer följande formulär upp. Här 
kan man ändra data i det utvalda projektet. Det går även radera hela projektet genom 
att trycka på delete-knappen. 
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4.2 Modify Customer, Modify Environment, Modify Region 
Modify Action 

 
Genom att välja en kund, region, miljöklass eller åtgärd i Modify-menyn, se kapitel 4, 
kommer någon av nedanstående menyer upp. Här kan man ändra namn och i vissa fall 
beskrivningar på kunder, miljöklasser, regioner eller åtgärder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




