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Sammanfattning: 

Den här uppsatsen är en fallstudie på företaget DeltaElectric AB. Företaget utvecklar 

och utformar kundanpassade elektriska styrsystem, de inkluderar bland annat elskåp, 

kablage mm. Bolaget omsätter idag cirka 85 miljoner kronor och är beläget i 

Kungsängen norr om Stockholm. Företaget har historisk haft problem med att hålla 

en hög stabil leveransservice, vilket är det ämnet fallstudien kommer beröra. 

Leveransservicen och flexibilitet är två viktig konkurrensfaktor för DeltaElectric AB.  

Fallstudien är skriven utifrån en deduktiv ansat och har en forskningsstrategi som 

grundar sig i en kvalitativ metod. Den empiriska informationen har insamlats med 

semistrukturerade intervjuer utifrån ett informations- och snöbollsurval. 

I rapporten har teorier för segmentering av lager, artiklar, kunder och 

underleverantörer tagits fram, Detta har använts för att rekommendera nya 

arbetssätt och nyckeltal, för att öka DeltaElectric AB leveransprecision. 

För att prioritera inkommande gods har rutiner för affärssystemet Monitor tagits 

fram. Genom att införskaffa Monitor PDA eller en streckkodsläsare kan registrering 

av inkommande komponenter och lagerinventeringar förenklas. 

DeltaElectric AB får prognoser via EDI, dessa har brister i att de ändras och skapar 

för stor variation för DeltaElectric AB. Genom att standardisera kommunikationen 

och arbetssättet för ändringarna av order och prognoser, kan krav och begränsningar 

tas upp och hanteras. Genom att samarbeta i försörjningskedjan kan vinster i form av 

skalfördelar uppnås och informationsutbytet kan höjas med kund och 

underleverantör. För att DeltaElectric AB ska fortsätta sin utveckling bör hela 

organisationen arbeta med koncept som Kaizen och rotorsaksanalyser.   
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Abstract: 

This paper is a case study of the company DeltaElectric AB. The company develops 

and designs customized electrical control systems, the line includes electrical 

cabinets, cabling, etc. The company has a turnover of around 85 million and is 

located in Kungsängen, north of Stockholm. The company has had historic problems 

with maintaining a high stable delivery service, which is the subject the case study 

will touch. Delivery service and flexibility is two important competitive factors for 

DeltaElectric AB.  

The case study is written from a deductive method and has a research strategy based 

on a qualitative approach. The empirical data has been collected with semi-structured 

interviews. 

In the report theories of segmentation of inventory, products, customers and 

suppliers have been developed, this has been used to recommend new approaches 

and key performance indicators, to increase Delta Electric AB delivery precision. 

To prioritize incoming goods, routines for the business system Monitor has been 

developed. By acquiring Monitor PDA or a barcode reader, DeltaElectric AB can 

register incoming components and survey their inventory in a simplified way. 

Delta Electric AB receive forecasts via EDI and these have shortcomings in that they 

change and create the great variety of Delta Electric AB. By standardizing the 

communication and operation of the amendments to orders and forecasts, then 

requirements and constraints are addressed and dealt with. By cooperating in the 

supply chain can benefits in terms of economies of scale and information exchange 

can be raised with the customer and supplier. For continues development 

DeltaElectric AB should use Kaizen and rot cause analysis in their entire 

organization.  
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Förord 

Den här uppsatsen är skriven våren 2016 som ett examensarbete på avancerad nivå 

för programmet Tillämpad logistik. Uppsatsen omfattar totalt 15 högskolepoäng. 

Vi vill tacka vårt fallföretag och de personer vi har intervjuat för ett gott bemötande 

och värdefullt underlag till vår rapport. 

Till sist vill vi tacka vår handledare Göran Stöth för värdefull hjälp och vägledning. 

Södertälje 2016-06-02 
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1.0 Inledning: 

1.1 Bakgrund 

DeltaElectric AB är ett företag som startades 1949 under namnet Elektro-Automat 

AB, 1995 bytte företaget namn till Megacon AB. 2010 köptes företaget av 

Mannerheim industrier och 2011 antog de namnet DeltaElectric AB. Företaget 

omsätter ca åttiofem miljoner kronor och har femtio anställda. De utvecklar och 

utformar elektriska styrsystem för kunder, detta inkluderar produkter som elskåp, 

kablage mm. De erbjuder servicen att konstruera, bereda, inköp, montering och 

funktionskontroll enligt ISO 9001 och 14001 för att tillfredsställa sina kunders behov. 

DeltaElectrics största kundgrupper är från gruvindustrin och den tunga industrin. 

DeltaElectrics nuvarande mål är att förbättra sin leveransservice, produktionskvalitet 

och lönsamhet. (DeltaElectric, 2016) Den här studien kommer främst inrikta sig på 

att bemöta förtagets problem med leveransservicen. För ett företag gäller det att 

förstå sina kunder och kunna avgöra vilken form av leveransservice som kunden 

efterfrågar. Det gäller för leverantören att uppnå kundens förväntningar inom 

serviceelementet annars riskerar företaget att förlora konkurrensförmåga och hamna 

efter andra leverantörer. (Stock & Lambert, 2001) 

1.2 Problemdefinition 

 Sena inleveranser för viktiga monteringsprojekt och inget system för att 

prioritera dessa i produktion. 

 Inleveranserna har inget system som ser till att viktiga produkter blir 

prioriterade för montering. 

 Identifiera flaskhalsen, flaskhalsarna i leveransflödet. 

 Det fattas ett system för kontroll av utleveranser av förbrukningsprodukter 

från lagret. 

 Saknas komponenter till monteringsprojekt. 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att ta fram och undersöka metoder för hur företaget 

bör arbeta för att förbättra och stabilisera sin leveransservice.  

1.4 Avgränsningar 

Projektet har avgränsats till DeltaElectric AB produkter med högst volymvärde. 

DeltaElectric AB använder sig av affärssystemet Monitor studien kommer att 

avgränsa sig till Monitors funktioner och egenskaper. 

Segmenteringsformerna som tas upp är från Bhattacherjee, Dasgupta och Tol (2012), 

Baker och Roscoe (2011) och ABC-segmentering. 

Klassificeringssystem som används i rapporten kommer som mest innehålla tre 

variabler. 
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2.0 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Patel och Davidson (1994) introducerar två begrepp som teoriarbetet kan utgå ifrån; 

deduktion och induktion. Utgår forskaren från ett deduktivt arbetssätt kan det liknas 

vid den bevisande vägen. Utifrån detta synsätt bygger forskningen på befintliga 

teorier och slutsatser och tillämpar dessa på enskilda företeelser. Tanken med denna 

ansats är att hypoteser och frågeställningar grundar sig på rådande teori för att sedan 

testa empirin på detta. Induktion däremot kan ses om upptäckarens väg. Utifrån 

denna ansats kan forskaren studera händelsen utan att först ha förankrat detta i 

teorin. Bryman och Bell (2014) introducerar ytterligare en ansats som gör det möjligt 

att angripa teorin utifrån en kombination av dessa två ansatser. Metoden kallas för 

abduktion och bygger på ett växelvis samspel mellan induktion och deduktion. 

Den här studien har främst byggt på en deduktiv ansats. Det beror på att fokus har 

legat på att studera ett företag och de problem företaget står inför. För att studera 

problematiken företaget arbetar med började studien med inläsning av befintliga 

teorier som sedan tillämpades på företaget.  

2.2 Forskningsstrategi 

Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Det finns två strategier 

att välja mellan en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsstrategi. Kvalitativ strategi 

handlar om att försöka förstå underliggande mönster, tolka material och är betydligt 

mjukare än den alternativa strategin. Kvantitativ metod syftar till att förenkla 

verkligheten, det handlar mycket om att arbete med siffror och att koda data. Målet 

är att manipulera verkligheten och generalisera resultaten till en större population 

(Bryman & Bell, 2014; Patel & Davidson, 1994). Den här studien bygger på en 

kvalitativ strategi för att uppfylla uppsatsens syfte. Det grundar sig i att målet har 

varit att tolka material från ett företag, förstå verkligheten och de underliggande 

mönstren. Dessutom kommer arbetet i stor utsträckning fokusera på ord och inte på 

kodad data. Under arbetets gång har analys av data skett kontinuerligt, fördelen med 

detta enligt Patel och Davidson (1994) är att det kan ge nya idéer om hur forskningen 

ska fortskrida och inte vara bunden till det ursprungliga syftet med rapporten.   
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2.3 Fallstudie 

Exjobbet har genomförts som en fallstudie på företaget DeltaElectric AB i 

Kungsängen. Syftet med en fallstudie enligt Olsson och Sörensen, (2011) är att 

studera ett eller ett fåtal fall för att erhålla en ökad förståelse om ett ämne eller en 

företeelse. Yin (2007) fortsätter att skriva att metodiken att använda fallstudie inte 

fungerar om forskaren kräver att ha kontroll över situationen. Därför är det viktigt att 

studera en organisation där området som ska undersökas framträdräder naturligt 

(Bryman & Bell). Yin (2007) skriver att metoden med fallstudie lämpar sig bra när 

forskaren har en frågeställning som bygger på hur eller varför. Författaren fortsätter 

med att forskaren bör genomföra intervjuer med personer som varit med om 

händelsen och varit delaktiga i verkligheten. Uppsatsens syftar till att besvara frågan 

om hur DeltaElectric AB ska kunna förbättra sin leveranssäkerhet. Att genomföra en 

fallstudie på ett företag föll sig naturligt utifrån önskan att undersöka hur de 

teoretiska delarna praktiserades i verkligheten. Studien har inte haft som ett mål att 

manipulera verkligheten utan istället varit fokus på att interagera med personer som 

varit delaktiga i arbetet. 

2.4 Val av fallföretag 

Valet att använda DeltaElectric AB som fallföretag beror på att flera faktorer. För det 

första var företaget i ett intressant läge i organisationens utveckling vilket gjorde det 

möjligt att tillämpa flera av de teorier som studerats. Bolaget innehar en storlek som 

har gjort det möjligt att få en bra överblick över processerna, och ha möjlighet att 

förstå hela flödet i organisationen. Det har erhållits en bra tillgång till det material 

som krävdes för att göra studien. Företaget har kultur som innebär att det är högt i 

taket vilket gjort det möjligt att prata med alla och erhålla öppna och ärliga svar. 

2.5 Datainsamling 

Intervjuer och information från DeltaElectric AB affärssystem har varit de främsta 

källorna till empiri i den här studien. Intervjuer är en tidskrävande aktivitet och det 

krävs i de flesta fall någon form av urval. Några exempel på urval är snöbollsurval, 

informationsurval och slumpurval (Bryman & Bell, 2014). Urvalet studien grundar 

sig på var informationsurval och snöbollsurval. Jacobsen (2002) skriver att 

informationsurval bygger på att forskaren medvetet väljer ut personer som kan sitta 

inne på den information som studien är i behov av. Snöbollsurvalet bygger i sin tur på 

att forskaren kontaktar och genomför en intervju med en person på företaget som i 

sin tur hänvisar vidare till andra personer som kan bidra till att besvara studiens 

frågeställning (Bryman & Bell, 2014). 

En faktor vid intervjuerna som har tagits i beräkning är den etiska frågeställningen 

och hur bemötandet mot de personer som har intervjuats. Patel och Davidson (2011) 

beskriver samtyckeskravet och anonymitetskravet. Detta är något som följt med 

under intervjuprocessen. Syftet med uppsatsen har varit transparant, så den 

intervjuade personen förstår syftet med intervjun och att den är frivillig. Personer 

som valts ut till intervjuer har även erbjudits möjligheten att vara anonyma, detta för 

att skapa en större öppenhet vid känsliga frågor. Risken med att erbjuda anonymitet 
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är att det blir svårare att kontrollera studiens slutsatser och göra om samma process 

igen. Ingen på fallföretaget har dock motsatts sig att ha sitt namn publicerat 

uppsatsen. 

Intervjuer vid en fallstudie bör vara utformad på ett specifikt sätt för att kunna 

uppfylla syftet med studien. Det är viktigt att hålla intervjuerna flexibla och låta 

intervjuobjektet beskriva sin bild av verkligheten (Yin, 2007). En metodik som 

utifrån detta resonemang passar är semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell 

(2014) förklarar att metoden bygger på forskaren lägger fram sina frågor men är 

sedan öppen och fortsätter intervjun beroende på de svar som intervjuobjektet ger. 

Det är dock viktigt att forskaren får möjlighet att få svar på sina frågor och kan 

erhålla den informationen som krävs för studiens syfte. Patel och Davidson (1994) 

skriver att en intervju lämpligen bör börjas med en neutral fråga, exempelvis vad 

personen har för roll eller något om dennes bakgrund. Författarna skriver även att 

det är fördelaktigt att även avsluta intervjun neutralt, med möjlighet för den 

intervjuade att själv kommentera frågorna eller lägg till viktiga faktorer som inte 

framkom under intervjun. Frågorna mellan inledning och avslutet ska införskaffa den 

information som behövs för studien. När forskaren genomför en intervju med mindre 

struktur behöver inte frågorna vara uppskriva. Utan det handlar mer om teman inom 

de olika områden som studien berör. 

Studien har utgått från en intervjuguide med teman, detta för att säkerställa att 

intervjun leder in de intervjuade på de områden som är intressanta för studien (se 

bilaga 1). Intervjuerna har varit öppna och intervjuerna har fortgått beroende på de 

svar som objekten har lämnat. För att erhålla de teoretiska kunskaper som krävs för 

att genomföra en fallstudie har det genomförts en litteraturstudie. Syfte med denna 

studie har varit att förstå olika teorier ur flera perspektiv för att kunna applicera 

dessa i vår studie av fallföretaget. 

2.6 Kvalitetsmått  

Kvalitetsmått är ett begrepp som används för kvalitetssäkring av studien. Patel och 

Davidson (1994) tar upp två centrala begrepp för kvalitetssäkring vid en studie. Det 

första är att skapa en validitet, och undersöka det som är syftet med studien. Tolka 

och förstå innebörden av sammanhanget. För det andra handlar det om att skapa en 

reliabilitet, att forskningen bedrivs på tillförlitligt sätt. Reliabilitet i en kvalitativ 

uppsats utgår man från den unika situationen, resultatet behöver inte vara samma för 

två liknande studier. För att skapa en skapa en validitet i studien har triangulering 

används. Det vill säga har flera olika metoder för informationsinhämtning används, 

intervjuer, data från affärssystem och material framtaget från företaget. Dessutom 

har information återkommande studerats för att fastställa att arbetet är påväg åt rätt 

håll.  
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3.0 Teoretisk referensram 

3.1 Samarbeten inom försörjningskedjan 

När företagen har arbetat med intern suboptimering av logistik, produktion och 

inköp och dessa projekt har lett till en effektivare intern organisation. När de görs 

utan att prognoseringar och planering deltar i de, så har analyser av hela 

försörjningskedjan visat att det i många fall har påverkat andra delarna av 

försörjningskedjan negativt. Lager och kostnader har flyttats till andra delar av 

försörjningskedjan som exempelvis leverantörer, återförsäljare eller kund. Vid 

informationsutbyte och samarbete genom hela försörjningskedjan så kan hela 

försörjningskedjan optimeras. Det har visat sig svårt att implementera samarbeten 

mellan olika företag. Fel som har gjort är missbedömningar av samarbetspartners då 

båda sidor måste få ut positiva effekter av samarbetet. Organisationerna har haft 

bristfällig tillit eller har varit för beroende av teknologi för att samarbeta så har 

samarbeten inte fungerat i längden. Det finns även interna fall då organisationens 

interna informationsutbyte och arbetssätt skapar fel och suboptimeringar för 

försörjningskedjan. Dessa inkluderar projekt och förändringsaktiviteter som inte hela 

kedjan känner till och kan anpassa sig efter. Dessa aktiver kan vara 

efterfrågepåverkande som utförsäljning eller introduktion av nya produkter, vilket 

skapar problem i kedjan. Problem är även olika datasystem, olika sätt att 

kommunicera mm. (Barratt, 2004) 

Samarbeten i en försörjningskedja delas upp i definitionerna vertikal och horisontellt 

samarbete. Där vertikalt samarbete är utbytet med kunder, leverantörer och 

företagets egna crossfunktionella delar. Det horisontella samarbetet är inriktat mot 

externa och interna konkurrenter och produktionsenheterna. Där tillexempel två 

företag som tillverkar samma produkter hyr produktionskapacitet av varandra för att 

minska transportsträckor. Vid externa utbyten finns det samarbeten inom customer 

relationship management, collaborative demand planning, samkoordinerad 

transport. Vid vertikalt samarbete kan leverantörssamarbete skapas med koncept 

som vendor managed inventory, produktions planering, samutveckladdesign och 

kapacitetsbehovsplanering. (Barratt, 2004) 

Enligt Barrat (2004) är det inte lämpligt att samarbeta med alla, men vid externt 

samarbete ska ett färre antal strategiska samarbetspartners identifieras. Efter denna 

form av segmentering av leverantörer och kunder har identifierats bör potentiella 

faktorer tas upp där båda företagen kan tjäna på ett samarbete. 

3.1.1 ECR 

ECR står för effcient consumer respons och är en princip där 

kunderorderinformation ska bli tillgänglig till alla delar bakåt i försörjningskedjan. 

Samarbetet inom försörjningskedjan bör ha en hög nivå för att minska osäkerheten 

och skapa en bättre produkt till slutkund. ECR har hjälpt till att öka likviditeten 

genom att minska lagernivåer och betalningscykeln, och detta har ökat lönsamheten. 

(Martens, 2010) Point of sales är en metod som kan ge kontinuerlig information om 
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kundernas beställningar av slutprodukten. För att ECR ska fungerar kan EDI och 

streckkodsmärkning underlätta processen. (Storhagen, 2011) 

3.2 Leveransserviceelement 

Storhagen (2011) delar upp leveransserviceelementen i fyra delar; lagertillgänglighet, 

leveranstid, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Lagertillgänglighet handlar om 

sannolikheten att det finns varor i lager att tillgå, leveranstiden handlar om tiden från 

beställning från kund tills varor levereras till kunden. Leveranspålitlighet är ett 

element som bygger på att kunna leverera vid rätt tidpunkt, begreppet går bland 

annat att hänföra till just in time som bygger på varorna ska komma in vid en speciell 

tid, precise i tid för produktion. Det sista elementet som Storhagen (2011) tar upp är 

leveranssäkerhet. Faktorn bygger på om rätt produkt har levererats i rätt kvantitet. 

Detta element definieras vanligen utifrån hur många order som skickats utan 

anmärkning. Jonsson och Mattson (2009) skriver om samma element som Storhagen 

(2011) tar upp, men lägger dessutom till ytterligare en faktor, leveransflexibilitet. 

Flexibilitet vid leveranser handlar om att kunna anpassa leveransen efter nya 

omständigheter som dyker upp och nya önskemål från kunden. Författarna skiljer 

mellan flexibilitet före order och flexibilitet efter ordern är lagd. Det krävs mer av 

företaget att vara flexibla efter en order är genomförd. 

3.3 Processflödesanalys 

Processflödesanalys är ett arbetssätt som syftar att identifiera och minska slöserier på 

en arbetsplats. Metoden grundar sig i en noggrann dokumentation av processen, här 

dokumenteras bearbetningen av produkten, tillsammans med den totala distansen, 

den totala tiden och hur många personer som varit involverade i processen. (Hines & 

Rich, 1997) Olhager (2013) skriver att processen fortsätter med att analysera möjliga 

förbättringsförslag, ställa sig frågan ”varför gör man på det här sättet?” och ”finns det 

något bättre sätt att genomföra den här processen?”. Nästa steg blir att lägga fram 

eventuella förbättringsförslag, skapa förankring för dessa och genomföra 

förändringen i processen. Författaren skriver att en processflödesanalys fördelaktigt 

genomförs i ett schema med figurer. Detta för att visualisera processerna och skapa 

en bättre förståelse om hur det verkligen ser ut i flödet. 

3.4 Orderhantering 

3.4.1 Orderprocessen 

Orderprocessen är en faktor som binder samman olika företag och olika delar i ett 

företag med varandra (Mattsson, 2002). Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) 

skriver att orderflödet kan delas upp i sex steg. Dessa sex steg delas i sin tur upp i två 

flöden, steg 1-3 för orderflödet som handlar om hur ordern läggs och tas emot. Steg 

4-6 är det fysiska flödet av produkten. De sex stegen är följande:  

1. Identifiera vilket behov som behövs och lägg order. För att identifiera ett 

behov jämförs det förväntade behovet den närmaste tiden med nuvarande 

lagersaldo.  
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2. Andra steget i processen är att ordern tas emot av leverantören. Ordern tas 

emot och registreras, ofta sker detta mot organisationens affärssystem. Men 

det finns även andra manuella alternativ. 

 

3. Nästa steg för leverantören är att behandla ordern. Det här steget handlar om 

att planera in ordern så att leverans kan genomföras utifrån önskad tid. Vilka 

arbetsmoment som behövs planeras in beror på vad det är för typ av order och 

vilka krav kunden har.  

 

4. Det fjärde steget handlar om att färdigställa ordern. Finns produkten i lager är 

det enkelt att leta upp och leverera varan. Handlar det däremot om en 

kundspecifik order måste den unika slutmonteringen genomföras. Är ordern 

helt unik kan det även krävas att nytt material beställs in.  

 

5. Transport och spedition handlar det femte steget om. Utifrån avtal mellan 

kunden och leverantören genomförs transporten av produkten. I många fall 

har en tredje part anlitats för att genomföra transportuppdraget. 

 

6. Sista steget i processen handlar om att ta emot produkten. En viktig del i detta 

steg är att ankomstregistrera varorna och föra in dessa i ett aktuellt 

planeringssystem. Efter en produkt har ankomstregistrerats förs denna ofta 

över till lagret.  

3.4.2 Kundorderpunkten 

Kundorderpunkten är den position i kedjan där kunder beställer varor av det 

tillverkande företaget, beroende på var kundorderpunkten ligger har företaget olika 

produktionsstrategier. Genom tillverkning mot order eller design mot order kan ett 

dragande produktionssystem uppnås. Då efterfrågevariationen är låg kan ett 

Kanbansystem användas för att stödja tillverkningen. (Ohlager, 2010) När 

kundorderpunkten är i färdigvarulagret kallas det produktion mot lager och 

tillverkning sker mot prognos. Prognoser är inte känd efterfrågan och är ofta fel, en 

prognos bör aldrig ersätta kända värden då det är ett försök att förutse dem. Då 

osäkerhet är en del av prognoser bör de inneha ett värde på prognosfelet eller 

standardavvikelsen. Lagertillverkning sker vid standard produkter av hög volym och 

låg variation (Ohlager, 2013) 

3.5 Segmentering 

Då företaget är inblandat i en komplex marknad med innovativa produkter och en 

global marknad ökar företagets behov att uppfylla särskilda produkters behov. 

Nyckeltal som tid till marknad och efterfrågevariation ställer krav på 

försörjningskedjornas effektivitet och flexibilitet, har segmentering blivit mer 

efterfrågat då den kan ha lösningar för båda problemen. Genom att anpassa 

försörjningskedjan efter kundernas behov kan försörjningskedjan effektivt och 

flexibelt leverera den service kunden efterfrågar. Då segmentering görs för ett 

specifikt mål som t.ex. reducering av ledtiden, ska inte hela försörjningskedjan 

förändras bara vägen för produkten som behöver en förkortad ledtid genom 

försörjningskedjan. Om en segmentering ska göras bör försörjningskedjan och dess 
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nyckeltal som efterfrågan och dess variation, ledtid, transporter, material, lager, 

tillverknings begräsningar, skatter, lagar och kunder kartläggas. Vid engineer to 

order lämpas en flexibel försörjningskedja där volymer är låga och 

efterfrågavariationen är stor, nyckeltal som bör utforma försörjningskedjan är hög 

leveransservice och ledtid. (Bhattacherjee, Dasgupta & Tol, 2012) Figuren nedan 

visas olika delar av försörjningskedjan som kan segmenteras, utan att flexibilteten 

och tillgängligheten påverkas negativt. (Bhattacherjee, Dasgupta & Tol, 2012) 

 

Figure 1 Segmentering av försörjningskedjan 

3.5.1 Segmenteringsfaktorer 

Baker och Roscoe (2011) tar upp segmenteringsformen av innovativa och funktionella 

produkter. Funktionella produkter är produkter med egenskaper som lång livscykel, 

stabil efterfrågan och anses vara standardprodukter där kostnadseffektivitet är 

prioriterat nyckeltal. Innovativa produkter är motsatsen och kräver snabb respons 

och flexibilitetsbaserade försörjningskedjor. 

Produktkomplexitet är en segmenteringsform som baseras på produkternas 

produktionsvolym och marginaler. Den kan även ta livscykelsvariation i beaktning. 

Risk och resilience kollar på försörjningskedjans förmåga att motstå olyckor och hur 

stora risker det finns som kan leda till brister av gods. Denna segmentering kan 

identifiera behov av extra resurser för att väga upp riskerna och behovet av flera 

leverantörer och arbetssätt för att hantera problem. Tillverkningsprocess och 

technologi differenserna mellan olika tillverkningstyper och processer och den 

används för att hitta synergier mellan olika produkter och processer. Kundservice är 

segmentering där kunder dela upp i olika behovssegment (ordervinnare) där 

försörjningskedjan anpassas efter specifika kunders behov. (Bhattacherjee, Dasgupta 

& Tol, 2012) 

3.5.2 ABC-analys 

Många större företag har tusentals produkter i lager. Att behandla alla dessa 

produkter lika är ofta ingen bra metodik. Utan för att skapa en effektiv 

lagerhanteringsstrategi krävs någon form av segmentering och strategi för hur de 

olika segmenten ska bemötas. (Hatefi, Torabi & Bagheri 2014) 

ABC analys är en metod för att kategorisera produkter för att kunna avgöra vilka som 

ska prioriteras och hur lagret ska hanteras. I en traditionell ABC kategorisering delas 

produkterna upp i tre kategorier utifrån en faktor. Vanligen är detta kriterium volym i 

värde (värdet*volym) (Ravinder & Misra, 2014; Hatefi, Torabi & Bagheri 2014). Men 

Flores och Whybark (1987) ifrågasätter om detta kriterium verkligen är mest kritiskt 

för alla produkter. Författarna fortsätter sedan resonemanget med att beskriva andra 

exempel på kritiska faktorer. Exempel är Ledtider, risk för obsolet eller hur kritiskt 

det skulle bli om företaget fick slut på en specifik produkt. 
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A-produkter i en ABC-analys står för en stor del av omsättning och ges då normalt 

mer fokus, B-produktera följer sedan och C-artiklarna står för en liten del av 

omsättningen och bortprioriteras då ofta. (Ravinder & Misra, 2014) En ABC-analys 

följer ofta 80/20 regeln där ett fåtal produkter står för en stor del av omsättningen 

eller volymen. A som motsvarar 20 % av sortimentetet motsvarar 80 % av 

omsättningen. Medan C-artiklar har ett omvänt läge, många produkter men som har 

en låg omsättning. (Storhagen, 2011) Detta samband går att se i figuren nedan, där 

80 % av volymvärde går att hänföra till 20 % av produkterna. 

 

Figure 2 ABC-fördelning 

Klassificeringen av produkterna ligger till grund för hur de ska behandlas i lager. En 

genomgående tanke i litteraturen är att A artiklar ska ha det största fokus, medan 

mindre tid ska spenderas på C-artiklar. Flores & Whybark (1987) skriver att reglerna 

för hur de olika produkterna ska behandlas ska utgå från målet att minska lagret och 

förbättra leveranssäkerheten. Några exempel på regler att utgå från är orderstorlekar, 

säkerhetslager och inventering. Mattsson (2003) skriver att vid inventeringsregler är 

en lämplig faktor lagerrörelser eller volymvärde. Detta beror på att dessa faktorer 

bygger på in- och utsättningar från lager och det är i dessa lägen som lagersaldot 

riskerar att bli fel. Författaren föreslår att A-produkter ska kontrolleras en gång i 

månaden, B-produkter en gång i kvartalet och C-produkter i en gång om året. 

Inventerings bör ske rullande över året. Flores & Whybark (1987) föreslår att man 

även kan väga en subjektiv bedömning från de ansvariga om de vill flytta produkter 

mellan klassificeringarna beroende på de regler och policys som tagits fram. 

Storhagen (2011) skriver att en svaghet med traditionell ABC-analys är att metodiken 

lägger fokus på en variabel. Problemet med en sådan strategi är att andra faktorer lätt 

försvinner. En B eller C-produkt med lägre volymvärde kan ha ett högt 

täckningsbidrag som gör att produkten bör prioriteras. (Storhagen, 2011) Segerstedt 

(2009) tar även upp andra nackdelar med ABC-modellen däribland att graderingen 

inte tar hänsyn till säsongsvariationer, beroende mellan olika produkter och var i 

produktlivscykeln en vara befinner sig. Det kan finnas en C-artikel som har en stark 

tillväxtfas och bör därför hanteras som en A eller B-produkt. För att bemöta det här 

problemet kan en metod med flera kriterier användas. Exempelvis en dubbel ABC-

analys som tar hänsyn till två faktorer. I många fall används då volymvärde i 

kombination med annan kritisk faktor för företaget. Det kan handla om ledtider, 

uttagningsfrekvens etc. En sådan modell skapar sammanlagt nio klasser från AA till 

CC, där AA bör ges mest uppmärksamhet, medan CC är produkter med lågt 
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volymvärde och exempelvis få uttagningar. (Rudberg, 2007) Ye et al. (2008) skriver 

att kriterierna även kan sammanfogas och skapa en mindre matris där AB och BA går 

med AA, AC och CA med BB och BC och CB med CC. 

Flores & Whybark (1987) tar upp risken med att om man inkluderar allt för många 

faktorer och det blir allt för många grupper kommer det bli svårt att skapa en hållbar 

lagerpolicy för varje grupp. Författarna skriver sedan att målet därför måste vara att 

hålla antalet policy nere. Kan den kritiska faktorn översättas till monetära värden 

finns det en möjlighet att kombinera faktorerna. Det är även viktigt att skapa ett 

ramverk för hur uppföljning av klassifikationen ska genomföras. För A och B-artiklar 

föreslår Flores & Whybark (1987) i ett exempel att omklassificering bör ske två 

gånger om året, medan för C-produkter bör detta ske en gång om året. 

3.5.3 Metric-based approach 

Med tre variabler kan en produktklassificering göras med hög fokus på produktens 

genomflöde i hela försörjningskedjan. Detta leder till att företaget bättre kan anpassa 

och analysera hur försörjningskedjan upplevs av kunderna och om den tillfredsställer 

deras behov. Den kan avhjälpa bristsituationer, identifiera flaskhalsar, planera 

säkerhetslager och lagerpositionering. (Bhattacherjee, Dasgupta & Tol, 2012) I kuben 

nedan visas hur klassificering kan göras och hur den ser ut. 

 

Figur 3 Metric-based approach 

3.5.4 Kraliijc matris 

Kraliijc matris är en form av segmentering för inköp. Modellen bygger på en matris 

som utgår från två faktorer, hur stor påverkan materialet har på företaget och hur 

komplex och riskfylld leverantörsmarknaden är. Matrisen skapar fyra fält, ej kritiska 

artiklar, flaskhalsartiklar, hävstångsartiklar och strategiska artiklar. Ej kritiska 

artiklar, är de artiklar som har en låg påverkan på företaget och har en 

leverantörsmarknad som inte är komplex. Dessa artiklar behandlas som rutininköp, 

det ska vara enkelt och inte ta för mycket tid. Det är ofta material som ekonomiskt 

kan lagras över en längre tid. Exempel är skruvar, muttrar och förpackningsmaterial. 

Hävstångsartiklar är artiklar som har en stor betydelse för företaget, men där 

leverantörsmarknaden samtidigt inte är komplex eller riskfylld. För de här artiklarna 

är valet av leverantörer viktigare, här finns det möjlighet att ställa leverantörer mot 

varandra för att pressa ner priserna på produkten. Vanliga exempel är plåthöljen och 

mikrovågsugnar. Strategiska artiklar har en stor betydelse för företaget och 

leverantörsmarknaden är riskfylld och komplex. För dessa artiklar används oftast 

endast ett fåtal leverantörer och företaget arbetar nära dessa. Det kan handla om 
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gemensam forskning, utveckling och långsiktiga relationer. Slutligen har 

flaskhalsprodukterna en låg betydelse för företaget men leverantörsmarknaden är 

däremot svår och komplex. Det viktigt med en reservplan för dessa artiklar, vad 

händer om en leverantör inte kan hålla sina löften. (Gelderman & Caniëls, 2005; 

Storhagen, 2011) 

Även om modellen framställdes i början av 1980-talet är den fortfarande aktuell och 

har ett stort inflytande på många inköpsavdelningar. (Gelderman & Caniëls, 2005) 

Samtidigt finns det idag många företag som inte har någon väl grundad 

inköpsstrategi, utan metoden som de använder är helt rutinmässig. Det finns risker 

med en förlegad inköpsstrategi, risken är att företaget inte får kritiska produkter eller 

material till konkurrenskraftiga priser. (Storhagen, 2011) Det finns en del kritik mot 

denna metod, främst handlar det om att placeringen mellan de olika delarna i 

matrisen blir subjektiva. Vad menas egentligen med risk på leverantörsmarknaden 

och hur ska det värderas? (Gelderman & Van Weele, 2003) 

3.6 Materialstyrningsmetoder 

Material requirements planning förkortas ofta som MRP. MRP har målet att se till 

att rätt antal produkter finns på rätt plats i rätt tid, genom att styra inköp och 

produktionsplanering. Genom prognoser eller kundorders beräknas en 

produktionsplan från försörjningskedjornas kända kapacitet och när komponenter 

ska köpas in. För att göra detta måste företaget ha full vetskap om produktens alla 

komponenter och gör ofta träd strukturer. MRP lämpas sig då produktionen hanterar 

många komponenter, och dess volymer har ingen större betydelse för systemets 

funktionalitet. För att MRP ska fungera krävs det att informationen som systemet 

använder sig av har en tillförlitlighet på 98-99 %. Vid prognostillverkning krävs det 

att prognos är säkra och jämna. Den interna företagskommunikationen måste vara 

hög och underleverantörernas måste ha en pålitlig leveransprecision. (Storhagen, 

2011) 

Ett av Just in time mål är att ha korta ställtider eller inga alls, detta möjliggör korta 

serier och en serietillverkning. PIA, buffertar och lagerminska vid kortare serie, och 

det gör att företaget minskar sitt risktagande och det bundna kapitalet. Just in time 

baseras på att allt ska vara rätt från början och därmed får produktionen mer ansvar. 

Men slöserier som efterkontroll och justering kan undvikas när kvaliteten har 

uppnått rätt nivå. För att uppnå denna kvalitet krävs det att en montör direkt 

uppmärksammar ett fel, och stoppar produktion för att korrigera problem på plats. 

De ska även ta fram rutiner för att felet inte ska uppstå igen, för att detta ska fungera 

krävs utvecklade rutiner, beslut och ansvar. Ett av fundamenten för Just in time är att 

alltid arbeta så enkelt som möjligt, och eliminera allt onödigt. Kanban är ett verktyg 

som används inom Just in time för att skapa en process som levererar ett behövligt 

antal i rätt tid. Just in time lämpar sig inte för alla typer av artiklar och 

efterfrågemodeler. Just in time har små marginaler för fel och detta ställer höga krav 

på företagets egna resurser och underleverantörer, för det finns lite utrymmer för fel. 

Men det ger en viss mån av flexibilitet samtidigt som det standardiserar delar av 

produktionen, och kräver tämligen stabil efterfrågan. (Storhagen, 2011) 
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3.6.1 Kanban 

Kanban är ett system som drar fram materialet i flödet. Kanbansystem används för 

att förenkla och jämna ut flödet i tillverkningsprocesser. I dess enklaste form innebär 

kanban man genom ljussignaler, lastbärare eller andra hjälpmedel visualiserar ett 

behov av material från tidigare steg i kedjan. Ett exempel på kanban är 

tvåbingesystem, metoden går ut på att med hjälp av ett bingesystem servrar stationen 

med material. När en binge är slut skickas den tillbaka i kedjan där den fylls på, i 

botten av bingen finns vanligen en specifikation om vad som behövs. Samtidigt flyttas 

en full binge fram i kedjan. Andra metoder för kanban är en- och tvåkortskanban där 

kort används för att signalera behov av material. För att kanban ska fungera på ett 

bra sätt krävs det att det finns en hög och stabil efterfrågan, begränsat antal 

produkter och korta ställtider. Dessutom kräver kanban att andra delar kedjan 

involveras i arbetet. (Storhagen, 2011; Russell & Taylor, 2011) 

Vid användning av kanban ska en säkerhetstid beräknas eller uppskattas. När 

efterfrågan är normalfördelad beräknas säkerhetstiden enligt formeln 

standardavvikelsens ledtidsvariation gånger ett k värde som tas från en ackumulerad 

normalfördelningstabell efter bestämd leveranstidsservicenivå. Ledtid är den tid som 

avses från beställning till levererad produkt. ((Jonsson & Mattsson, 2009) 

𝑆𝑇 = 𝑘 ∗ 𝜎  

Då efterfrågan kan ha en Poisson fördelning, detta kan undersökas genom att jämföra 

efterfrågestandardavvikelse med roten ur medelefterfrågan om denna skillnad är noll 

eller innehar ett intervall med plus minus tjugo procent av medelefterfrågan. Vid en 

Poissonfördelad ledtidsvariationer beräknas säkerhetstiden genom att ta ut Poisson 

värdet från tabell, med ledtidens genomsnitt och den bestämda leveransservicen. 

Detta värde minus ledtidensgenomsnitt blir säkerhetstiden. ((Jonsson & Mattsson, 

2009) 

Vid uppskattning av säkerhetstid används erfarenhet och intuitiva bedömningar för 

att ta fram säkerhetstiden. Då denna metod bygger på en person eller grupps 

bedömning blir det svårare att skapa en systematisk policy för företagets 

leveransförmåga. Formeln nedan visar hur säkerhetsfaktorn räknas ut med 

säkerhetstiden delat med ledtiden. ((Jonsson & Mattsson, 2009) 

𝛼 =
𝑆𝑇

𝐿𝑇
 

För att räkna ut antal kanbankort eller bingar har formeln nedan använts, där D är 

efterfrågan per tidsenhet. L är ledtiden, alpha är säkerhetsfaktorn och a är antal 

produkter i en lastbärare. ((Jonsson & Mattsson, 2009; Olhager, 2013) 

𝑌 =
𝐷 ∗ 𝐿 ∗ (1 − 𝛼)

𝑎
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3.6.2 Beställningspunktssystem 

Beställningspunktssystem bygger på att en ny beställnings genomförs när lagersaldot 

plus inleveranser understiger beställningspunkten. Punkten sätts utifrån en 

prognostiserad förbrukning under ledtiden för varan plus ett säkerhetslager. För att 

beräkna beställningspunkten används formeln nedan, där: BP= beställningspunkten, 

SL= säkerhetslagar, E= efterfrågan under perioden och LT= ledtiden (Jonsson & 

Mattson, 2009)  

BP =  SL +  E ∗ LT 

3.6.3 Täcktidsplanering 

Den här metoden bygger på att en ny order läggs om täcktiden är mindre än 

återanskaffningstiden plus säkerhetiden. Täcktiden motsvarar den tid materialet 

räcker utifrån den prognostiserade efterfrågan. Användningen av säkerhettiden beror 

på en viss osäkerhet i prognosarbete och för att säkra upp vid eventuella 

leveransproblem från leverantörerna. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

3.6.4 Leverantörsstyrt lager  

Metoden bygger på ett utvecklat samarbete mellan leverantören och kunden där 

leverantören tar över en viss del och sköter kundens lager. Leverantören tar över 

ansvaret för att det finns tillräckligt med material i lagret och har ansvar att fylla på 

lagret efter behov. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) Det finns olika grader av 

leverantörsstyrt lager där samarbete mellan kunden och leverantören ser olika ut. 

Den stora skillnaden är vem som äger lagret och hur fritt leverantören får hantera 

lagret. (Jonsson & Mattsson, 2009) Utifrån de vanligaste metoderna för att hantera 

leverantörsstyrt lager betalar kunden först för varan när den lämnar lagret. Detta för 

att skapa incitament för leverantören att skapa ett så effektivt lager som möjligt som 

inte binder allt för mycket kapital men som ändå kan leverera utifrån behovet. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) Om kunden däremot äger lagret avtalas en 

maximinivå och mininivå på lagret mellan parterna. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

3.7 Affärssystem 

Affärssystem (även kallat ERP) är ett företags grundläggande informationssystem. 

Ett vanligt affärssystem idag innehåller bland annat, försäljning och 

verksamhetsplanering, lagerhantering, tillverkning, inköp, orderhantering, 

redovisning etc. (Olhager, 2013) Ett affärssystem är vanligen uppbyggt på moduler 

där företaget väljer de moduler som passar till deras verksamhet. Affärssystem har 

visat sig kunna förbättra effektiviteten, produktiviteten, skapa en förbättrad kvalitet 

och skapa möjligheter till bättre beslut. Men att skaffa ett affärssystem betyder inte 

att alla problem försvinner. Utan det finns många komplexa frågor som man måste 

förstå för att kunna använda affärssystemet på ett bättre sätt för sin organisation. 

(Ngai, Law & Wat, 2008) 

Vid elektronik data Exchange använder kund och leverantör ett system för att direkt 

leverera information mellan företagen. Ett exempel på information är att kunden i ett 

business till business samarbete levererar direkt information om försäljning av en 

produkt till leverantören så de inte behöver lagerföra och producera mer produkter 
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än den riktiga försäljningen. Detta kan leda till besparingar men om informationen är 

fel kan det ha en motsatt effekt. (Storhagen, 2011) 

3.7.1 Streckkod 

Streckkoder är ett hjälpmedel för att märka och identifiera gods. Det vanligaste syftet 

med streckkoder är att ta emot produkter och se var i flödet varan är. Mer avancerade 

streckkoder kan även innehålla mer information om själva produkten så som grafik 

eller bilder. För att läsa av en streckkod behövs någon form av avläsare, dessa kan 

finnas på fasta platser längs ett band eller mobila där operatören bär runt på 

scannern. (Jonsson & Mattsson, 2009) Streckkoder ska användas för att minska 

risker, spara tid och ta bort fel vid inleveranser, uttag från lager etc. Användningen av 

streckkoder ger företaget möjlighet till att fatta bättre beslut. Beroende på att 

ledningen kan erhålla mer information. Streckkoder kan därför även underlätta vid 

införande av skandaliserade arbetsprocesser. Det finns dock en del utmaningar med 

den här metoden. Om det inte leverantören har möjlighet att märka produkterna 

måste det finnas möjlighet till märkning på företaget, det behöver även finnas en 

infrastruktur som stödjer investeringen. Det kan vara svårt att implementera och få 

alla medarbetare att arbete utifrån den nya standarden. (Barry, 2016)  

3.7.2 Monitor  

Monitor är ett affärssystem som är uppbyggt av sex grundmoduler, dessa moduler är 

tillverkning, försäljning. lager, redovisning, verkstadsinformation och inköp. 

(Monitor , 2016)  

Tillverkningsmodulen inkluderar funktioner som beredning med styck- och 

operationslistor, tillverkningsorder, plocklistor, avrapportering av material och 

operationer. Monitor s tillverkningsmodul stödjer funktioner som för- och 

efterkalkyler, order och avsändning och inleveransplanering. Dessa funktioner gör att 

företaget kan planera, styra och följa upp sin produktion. (Monitor , 2016)  

Leverantörsregister och funktioner som inköpsstatistik och mottagningskontroll, 

leverantörsförfrågor och utskrifter av pallflaggor är funktioner i inköpsmodulen som 

stödjer företagets inköpsprocess. (Monitor , 2016)  

I försäljningsmodulen ingår kundregister, kundsupport, fakturering till kund, 

kundorder och uppföljning av leveranssäkerhet orderingång, likviditetprognos och 

försäljningsstatistik. (Monitor , 2016)  

Lagermodulen innehåller artikelregister, behovsplanering, inventeringsrutiner, PIA-

lista. Lagervärde, avvikelsehantering från kund, internt och leverantörer. Då modulen 

innehåller lagerplatsregister och produktregister kan den skapa en spårbarhet av 

produkter med hjälp av serienumret. (Monitor , 2016) 

Redovisningsmodulen och verkstadsinformationsmodulen funktioner inkluderar 

arbetsscheman, detaljplanering, stämplingshantering, momsrapporter, budget, 

prognoser, uppföljning av produktivitet, tid och närvaro mm. (Monitor , 2016)  

Monitor erbjuder tjugoen tilläggstjänster. Lagerplatssystemet är en av 

tilläggstjänsterna som kan automatisk planera och angiva lagerplatser åt 

inkommande produkter och analyser lagerplatsbehovet, genom sin kontroll av EDI 

och upptagna lagerplatser. Monitor PDA är en tjänst som möjliggör att en del av 
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Monitors funktioner kan användas på en Windows mobilehanddator tillexempel 

lagerinventering, utleveransrapportering. Monitor mobile är en mobil applikation för 

mobiltelefoner och pekplattor. Denna applikation har kundinformation, kan skapa 

kundorder på plats, produktregister mm. Monitor Mobile stödjer ej lagerinventering i 

sin nuvarande form. (Monitor , 2016) 

3.8 DuPont modellen 

DuPont är en modell som beskriver hur olika delar i ett företag påverkar 

avkastningen. Avkastningen på ett förtag genom den här metoden får man fram 

genom att flytta in värden från företagets balans och resultaträkning. DuPont visar 

sedan hur förändringar i olika delar av modellen påverkar den totala avkastningen, 

exempelvis ökade intäkter eller ökat kapital. (Curtis, Lewis-Western & Toynbee, 

2015)  

  

Figur 4 DuPont 

3.9 The toyota way 

Toyota har byggt upp ett system som när detta började studeras (1980-talet) på 

många sätt överträffar rådande konkurrenter i kvalitet och effektivitet. Företaget 

kunde tillverka bilar som var av bättre kvalitet än andra konkurrenters, tillverkningen 

flöt på, det gick snabbare att utveckla nya produkter och dök de upp några problem i 

processen kunde detta på ett snabbt sätt åtgärdas och företaget kom ut än starkare. 

(Liker, 2004) Olhager (2013) skriver om fem stycken kärnvärde som systemet bygger 

på. Värden som alla inom företaget och deras anslutningar förväntas efterfölja. 

Challenge, Kaizen, Genchi Genbutsu, Respect och teamwork. 

Challange handlar om att ha långsiktiga visioner och mål. Skapa verktyg och skapa 

de kontakter och kunnande för att upprätthålla och möjliggöra visionen. (Olhager, 

2013) 
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Kaizen bygger på ett tänk om ständig utveckling i verksamheten. Målet är att hela 

personalen ska vara engagerade och vara med att ta fram nya lösningar. För att lyckas 

med det här arbetet är det viktigt att ha klara mål och en klar ansvarsfördelning. En 

risk med det här arbetet är att arbetet allt för ofta fokuserar på enskilda delar och 

missar helheten och hela processen. (Russell & Taylor, 2011) 

Genchi Genbutsu begreppet handlar om att gå till grundorsaken på ett problem. Detta 

för att kunna fatta de riktiga besluten och uppnå visionen. (Olhager, 2013) 

Respect bygger på en företagskultur för att förstå andra parter. Sätta sig in i deras 

kultur, förstå deras förutsättningar och försöka skapa ett ömsesidigt förtroende. 

(Olhager, 2013) 

Teamwork, det sista begreppet Olhager (2013) tar upp handlar om att skapa 

möjlighet för både individer och gruppen som helhet att utvecklas och höja sin 

prestationsförmåga.  

3.9.2 Standardisering 

Genom att standardisera arbetssätt kan en hög kvalitetssäkringsnivå uppnås, det ger 

en grund att utgå från vid ständiga förbättringar och ger en hög och jämn 

produktionstakt. (Ohlager, 2013) Standardisering fokuserar på att öka den 

värdeskapande tiden som används för att utföra ett arbete och genom att 

standardisera kan kommunikation bli lättare för alla att förstå. Detta leder till att 

möten, checklistor och företagsrelationer får en ökad effektivitet då den utförs på 

beprövade metoder och gör den mer automatiserade samt att alla kan förstå 

varandra. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

3.9.3 Balansering 

Stress och ojämna taktider skapar slöserier, om alla processers cykeltider kan jämnas 

ut i arbetet så alla arbetar i samma takt kommer det att minska på slöserier. Genom 

värdeflödeskartläggning och histogram kan tiderna och processerna kartläggas för att 

sedan kunna flytta olika arbetsmoment till andra processteg för att bättre balansera 

tiderna mellan stationerna. (Chiarini, 2013) 
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4.0 Empiri 

4.1 Material från företaget 

För att underbygga förståelse för problematiken på DeltaElectric AB har det tagits 

fram och studerat konteringar och data från företagets affärssystem Monitor. Den 

information som framtagits ligger till grund för analysen och för att öka uppsatsens 

validitet genom triangulering. Materialet som tagits fram är i vissa delar omfattade  

vilket medför att det endast beskrivs här samt exempel visas i bilaga. En viktig del av 

data som tagits fram berör företagets underleverantörer. I materialet från Monitor  

framgår hur väl leverantörerna har levererat, hur ofta och hur mycket (se exempel i 

bilaga 2). Ytterligare har material som berör företagets artiklar tagits fram. 

Underlaget innehåller information om vad det är för typ av artikel, om det är en 

produkt som företaget har tillverkat, om det är en produkt som köpts in eller om det 

är emballage. Dessutom framgår leverantören, ledtider, priser, volymer etc. (se bilaga 

3 för exempel). Ett material som har erhållits från DeltaElectric AB är deras egna 

analys av deras strategiska underleverantörer. (se bilaga 4) Företaget graderar de 

strategiska leverantörerna utifrån volym och i dokumentet har de gjort analys utifrån 

leveranssäkerhet och claims. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Planering & kundsupport 

Datainsamlingen på DeltaElectric AB började med en intervju med företagets 

produktionsplanerare och kundsupport. Det var naturligt att börja med en intervju av 

Tomas Bergqvist, han arbetar direkt mot kunderna och har en stor kundkontakt. 

Genom intervjun erhölls information om företagets relationer till kunderna, fakta om 

leveranser och hur produktionsplaneringen genomförs på DeltaElectric AB. Utifrån 

intervjun med Tomas fick projektet en bild om var potentiella problem till bra 

leveransprecision finns i processen. Intervjun gav information om vilka fler som 

skulle intervjuas. 

Det som DeltaElectric AB produceras sker mot kundorder. Detta beror på att 

företaget producerar unika produkter som är specifika för varje kund. I vissa fall har 

företaget börjat producera flera än den verkliga efterfrågan av en produkt, detta för 

att dra nytta av storskalsfördelar. Det gäller endast produkter som har en hög 

sannolikhet att bli sålda. Företaget har tidigare i viss mån försökt producera mot 

lager, en metod som dock inte då varit lyckat utan lett till inkurans och skrotade 

produkter. (Bergqvist, 2016)  

DeltaElectric AB har en stor kund som står för cirka 65% av omsättningen, Atlas 

Copco. Denna kund behandlas annorlunda mot de övriga kunderna. Det finns ett 

bristfälligt utvecklat samarbete med standardiserade kommunikation och 

användning av EDI för orderläggning, ordermottagning och betalning. Varje vecka 

levererar Atlas Copco en reviderad prognos på deras förväntade behov ett år framåt. 

Detta för att DeltaElectric AB ska ha möjlighet att anpassa sin kapacitet och inköp 

efter framtida efterfrågan. Företagen har avtalat på tre månaders prognos där 

DeltaElectric AB kan få kompensation för utlägg för produkter som köpts in men inte 
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har lagt en skarp order på. De övriga kundernas order och en del speciellorders från 

Atlas hanteras genom att de manuellt läggs in i Affärssystemet. DeltaElectric AB och 

Atlas Copco har genom åren haft samarbetsmöten mellan konstruktörer för att hitta 

en lösning som passar både företagen. Detta är dock inget som sker för varje produkt 

och ett problem för DeltaElectric AB är sena ändringar för Atlas Copco med lite 

information. Det skapar en osäkerhet och ritningen som tagit fram behöver inte vara 

den optimala lösningen för alla parter. Det gör det även svårare att hålla 

leveranssäkerheten när en sen ändring kommer in som kräver en ovanlig del. 

(Bergqvist, 2016) 

När en order läggs av kunderna görs en behovsanalys för att se vilka komponenter 

som krävs för att montera och om de är lagerförda, för produkten som kunden 

efterfrågar. Den produkt som har längs ledtid att beställa in från leverantörerna plus 

företagets beräknade produktionstid bestämmer ledtiden till kunden. De flesta av 

företagets leverantörer finns i Sverige och ledtiden varierar mellan ca 5 till 60 

arbetsdagar. Företagets större kunder kan i vissa fall gå in och välja leverantörer till 

DeltaElectric AB. Det handlar bland annat om plåt som måste vara en specifik färg. 

Ett problem som företaget har är att leverantörerna inte alltid kan leverera de 

produkter som de har lovat inom den avtalade ledtiden. Det medför att produkterna 

kommer in senare till företaget och tillverkningen startar senare. Vilket i sin tur gör 

det svårt eller omöjligt för DeltaElectric AB att hålla löften mot sina kunder. I viss 

utsträckning försöker DeltaElectric AB arbete med flera leverantörer för samma 

produkt för att gardera sig mot leverantörsfel. (Bergqvist, 2016) 

Ett problem som företaget har är att lagersaldot i systemet inte stämmer överens med 

verkligheten. Orsaken till detta var bland annat att allt material som togs ut inte 

registrerades i systemet och att spill och inkurans inte kom med i förbrukningen. 

Under våren (2016) har företaget infört ett nytt lagersystem, med bland annat 

plockare som plockar artiklarna som montörerna sedan ska montera. Idag använder 

DeltaElectric kanban för en del av förbrukningsartiklarna och vissa kabelsorter. Det 

finns även tankar på att utveckla kanban och införa systemet för flera 

förbrukningsartiklar, blad annat, skruvar och muttrar. Artiklar som idag inte har ett 

kanban-system beställs utefter behov eller finns lagerförda. Artiklarna i lagret är 

uppdelade utifrån en klassisk ABC-modell med utgångspunkt i volymvärdet. 

(Bergqvist, 2016) 

4.2.2 Inköp  

Tina Birkenstedt och Sören Bäckman arbetar på DeltaElectrics inköpsavdelning. Tina 

arbetare med det strategiska inköpet medan Sören är mer tekniskt ansvarig. Inköp är 

den första delen i kedjan. Inköpsavdelningen förhandlar med företagets 

underleverantörer om priser, ledtider och leveransvillkor. Intervjun gav information 

om företagets relationer till deras underleverantörer, hur de arbetar med att rätt 

produkter ska finnas på plats vid rätt tillfälle i produktionen och hur de behandlar 

olika produktgrupper i deras arbete.  

Flera av företagets kunder ställer krav på både speciella komponenter och 

leverantörer. Det beror på att kunderna efterfrågar speciella komponenter för att 

garantier ska gälla eller speciella färger på plåtar. Bland annat har DeltaElectrics 

största kund Atlas Copco ett krav på sin gula färg på flera komponenter. Det här 
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medför att DeltaElectric inte själv kan välja vilka de ska köpa alla komponenter av, 

vilket medför att de inte aktiv kan selektera borta dåliga leverantörer. DeltaElectric 

AB hanterar dessa osäkerheter med att informera företagets kunder om eventuella 

problem med inleveranser. Detta görs främst på historiska preferenser och rutin av 

arbetet. (Bäckman & Birkenstedt, 2016) 

När DeltaElectric har haft problem med en leverantör och fått dåliga komponenter 

testas dessa delar vid framtida inleveranser. Samma aktiviteter genomförs även när 

företaget har en ny och oprövad leverantör. Skulle en dålig komponent gå igenom 

monteringen och först upptäckas i sista kvalitetskontrollen eller av kund så blir det 

betydligt dyrare för DeltaElectric. De produkter som har de största kvalitetsbristerna 

är mekanikprodukter, produkter som monterats ihop för DeltaElectric. 

Köpeprodukter har sällan kvalitetsproblem. En annan åtgärd som kan vidtas är att 

höja säkerhetstiden mot produkter från leverantörer med låg leveransprecision. 

(Bäckman & Birkenstedt, 2016) 

DeltaElectrics komponenter används av företag över hela världen. Ett problem som 

uppstår vid montering av elektroniska produkter är att olika länder har olika 

standards och en produkt måste göras specifik utifrån det land där slutkunden 

befinner sig. Det här medför att företaget måste lagerföra flera förbrukningsartiklar. 

När en underleverantör är försenad registreras en ny tid i systemet för inleverans. 

När DeltaElectric AB vet att en komponent är försenad kontaktar de kunden för att 

meddela om eventuella leveransändringar. Samtidigt kontaktar DeltaElectric AB 

leverantören för att understryka vikten av att leverera i tid, och informera om 

problem som deras försening ger. (Bäckman & Birkenstedt, 2016) 

Att byta ut komponenter i en produkt är svårt, även om det finns andra substitut som 

skulle vara betydligt billigare. Kunderna vill inte ändra ritningar och komponenter för 

det kostar pengar att registrera om dem. När en ändring ska genomföras måste därför 

den totala besparingen vara av stor betydelse och gärna flera komponenter som byts 

ut samtidigt. När orderändring sker från kund kan försening uppstå framförallt vid 

specialtillverkade komponenter och komponenter med längre ledtider. 

Orderändringar blir lättare att hantera desto tidigare informationen kommer in, detta 

ökar möjligheten för orderändring till underleverantörer och anpassa kapaciteten i 

företaget. (Bäckman & Birkenstedt, 2016) 

Saldofel är ett problem som varit återkommande. Detta beror enligt 

inköpsavdelningen på beredningsfel och produktionsmisstag. Beredningsfelen 

uppstår när beredningen uppger fel antal komponenter till en produkt. Detta medför 

att åtgången blir högre än beräknat och saldot i systemet blir fel. Historiskt sett har 

de haft en bristande artikelstruktur i affärssystemet och detta har lett till saldofel. 

Produktionsfel uppstår när montören har sönder en produkt eller annat svinn som 

uppstår utan att det registreras korrekt i affärssystemet. En del misstag inom 

företaget uppstår på grund av bristande interkommunikation. Ibland görs 

systemändringar som batchstorlekar utan att informera övriga delar av DeltaElectric 

som kan bli påverkade och det leder till informationsfel och felbedömningar. 

(Bäckman & Birkenstedt, 2016) 
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4.2.4 Produktion  

Roger Barwitch har en roll som produktionsledare på bolaget. Intervjun gav 

information om hur tillverkningsprocessen går till. Hur företaget ser på sina 

montörer, hur de idag arbetar för att säkerställa att en leverans blir klar i tid.  

Monteringen hos DeltaElectric är på många sätt komplex och kräver en viss 

personlighet för att lyckas på ett bra sätt utan att det blir fel. Att få in rätt personer 

med rätt kunskaper är därför en förutsättning för att lyckas i tillverkningen och i 

längden klara montera och få iväg produkterna i tid. Företaget har idag som krav för 

nya montörer att de ska ha gått en treårig el-utbildning. Detta för att nya montörer 

ska ha en grundförståelse i ämnet. DeltaElectric anställer först sina montörer genom 

ett bemanningsföretag, detta för att kunna vara flexibla vid nyanställningar och 

erhålla mer kompetenta medarbetare. (Barwitch, 2016) 

Ett problem enligt Barwitch (2016) att få iväg leveranserna i tid beror på den ojämna 

beläggningen på arbetet i produktion. Det finns dagar när det finns mycket att göra 

och det krävs beordrad övertid för montörerna. I dessa lägen ligger företaget på 

gränsen med att hinna med att leverera sina orders i tid. Sedan kommer det dagar 

när det finns få arbetsuppgifter och montörerna arbetar med förbättringar. Ett annat 

problem som tas upp är problematiken att få in material eller underlag till 

monteringen i rätt tid. Det här gör att arbeten kan bli stående och inte börjas utifrån 

en önskad tid. Orderändringar kan även göra att monteringsobjekt måste avbrytas 

och vissa fall monteras om vid större ändringar. (Barwitch, 2016) 

Roger Barwitch (2016) berättar att företaget har ökat på säkerhetstiden i produktion 

för flera arbeten. Detta för att i större utsträckning kunna garantera leveranstiden till 

företagets kunder. Samtidigt har företaget dragit ner den beräknade resurstiden för 

montörerna från 36 timmar i veckan till 34 timmar av anledningen för att garantera 

att det finns montörer i produktion och att företaget inte lovar att leverera produkter 

som de inte klarar av att få iväg i tid. Dock sker det en hel del arbeten med att ”släcka 

bränder” för att klara av leveranskraven. Ett exempel är orders som ska iväg inom 

den närmaste tiden men har mycket kvar av tillverkning måste prioriteras före andra 

arbeten och få genvägar genom processen.  

Utifrån Barwitch (2016) perspektiv finns det även ett visst problem med saldofel och 

artiklar som inte finns i lager även om systemet säger att det borde finnas där. 

Problemen är enligt honom störst för kablar som är saldoförda. För dessa artiklar 

skapas det lätt svinn, det är lätt för en montör att ta 105 cm istället för 100 cm. Dessa 

slöserier förs inte alltid korrekt in i systemet vilket leder till framtida saldofel för 

produkten. Dock verkar det fungera bra med hinkartiklar, de produkter som inte 

saldoförs. Här används istället ett visuellt kortsystem. När man börjar använda en ny 

rulle tar montören samtidigt ett kort från denna rulla och lämnar till inköp. För vissa 

produkter finns det flera kort när det finns flera rullar i lager, de olika korten 

indikerar hur stort behovet är till inköp och hur kritiskt läget är för produktionen. 

Men även detta system hade haft problem historisk sett och orsaken till detta var 

okänt.  
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4.2.5 Beredning  

Bo Ryman arbetar med att ta fram underlag för monteringen och hur de ska få ihop 

de produkter som företagets kunder efterfrågar. Intervjun gav ett perspektiv på den 

komplexiteten företaget arbetar utifrån och hur arbetet med underlag för 

produkterna går till. Bo har även arbetet länge på DeltaElectric vilket medförde att 

han även kunde ge oss ett perspektiv på hur företagets har utvecklats och olika 

metoder som har tillämpats. 

Ett stort problem som han upplever är ständiga förändringar på underlagen från 

deras kunder. Företagets nyckelkund, Atlas Copco, har beställt in 350 olika produkter 

för detta år, samtidigt har det genomförts 200 ändringar på dessa produkter. Detta 

skapar merarbete. 

DeltaElectric bytte för cirka tre år sen affärssystem från pyramid till Monitor . Till en 

början vid bytet skapades stora problem och det blev kaosartat på företaget. Grunden 

på problemet är att de utgick för att anpassa affärssystemet utifrån deras systerbolag i 

Öresund. Problemet var dock att företagen har helt olika utmaningar i deras arbete. 

Bosse upplever fortfarande att affärssystem inte används på det bästa sättet för att 

stötta bolaget i deras dagliga arbete utan kunskaperna i systemet kunde vara bättre. 

Ett stort problem som han upplever är att företaget inte har något bra system för att 

skapa en jämn beläggning i produktionen. Idag behandlas skarpa orders och 

prognoser liknade i systemet när ett tillverkningsförslag skapas i Monitor . Problemet 

är att arbetet varierar mycket när prognoser försvinner eller byter dagar. Ett bättre 

system enligt Bosse skulle vara att särställa prognoser och skarpa orders, för att 

skapa en tillverknings order för de skarpa orders och sedan anpassa de 

prognostiserade orderna efter detta förslag. Företaget producerar mot order och mot 

prognos för att fylla beläggningens detta har införts för att reducera plock och 

ställtider. Det finns risk att prognostillverkning tar tid av tillverkningstiden som är 

planerad för tillverkning av orders. (Ryman, 2016) 

En frågeställning som dyker upp är ifall DeltaElectric har skapat metoder mot 

bristande leverans som inte är optimala. Bland annat har lagret på vissa artiklar 

vuxit, ett symtom som grundar sig på andra problem i processen, bland annat 

problem med underleverantörer, kunder som ändrar ritningar, interna rutiner etc. 

Ett annat exempel är lagerhanteringen som företaget har idag. Endast ett fåtal 

personer på DeltaElectric AB har tillgång till företagets lager, dessa får plocka 

artiklarna som krävs för montörerna. Den här metoden har införts för att komma i 

ordning med saldofel, men har samtidigt lett till dubbelarbete när inte montörerna 

kan plocka sina egna projekt. Ett exempel i detta var att plockare lägger det i påsar, 

och när en montör ska montera måste alla komponenter plockas ur påsarna. (Ryman, 

2016) 

Företaget arbetar med många projekt och unika lösningar, detta kräver många olika 

artiklar som har olika egenskaper. Men det finns artiklar i företaget som har samma 

egenskaper, men har olika märkningar. Det här betyder att vissa produkter som finns 

i lager inte behöver finnas där. Beredningsarbetet skapar saldofel när det inte är helt 

klarlagt vilka artiklar underlaget efterfråga eller när beredningen blir fel på grund av 

den mänskliga faktorn. Idag arbetar de efter en checklista för att minska på de 

mänskliga misstag som görs, men det funkar inte alltid. Samtidigt kan inte detta 
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arbete gå ner i detalj för varje mutter i varje arbete. Utan dessa produkter behandlas 

som hinkvaror. (Ryman, 2016) 

4.2.6 Platschef  

Andreas Calleberg är platschef för DeltaElectric i Kungsängen. Han har ett ansvar för 

att det ska fungera på företaget och att de uppnår de uppsatta målen från företagets 

ägare. Anderas delgav oss information om utvecklingsarbete som fortgår i företaget 

och hur de idag arbetar för att bli bättre. Annan information som framkom under 

samtalet var hur DeltaElectric AB fungerar som en helhet, hur uppföljning görs och 

vilka manuella arbeten som genomförs för att få en bättre effekt. 

Calleberg (2016) berättar att leveransprecision har ökat för företaget under den 

senaste perioden och att de under den senaste sexmånadersperioden har haft en 

precision på cirka 96%. Men för att nå upp till den här siffran har inte varit enkelt. I 

den dagliga verksamheten har det krävts mycket manuellt arbete med produkterna 

och att hela företaget har behövt anstränga sig för att få iväg produkterna i tid. Varje 

vecka tar Andreas fram en lista med de orders som ska iväg under den närmaste 

tiden, då Monitor s produktionsplanering inte planerar och prioriterar rätt. 

Orderraderna kontrolleras att de ligger rätt i produktionsplaneringen, när de inte gör 

detta så justeras produktionsplanen manuellt i Monitor så att det finns möjlighet att 

få klar varan i tid till leverans. För de produkter som ändå inte har kunnat levereras 

beror det på, i de flesta fall, att alla komponenter inte har funnits hemma. Denna 

orsak till sena leveranser kunde identifieras i 90% under det senaste halvåret. Andra 

orsak som har tagits upp var brist på montörer och brister i den planerade 

monteringstiden. Det har visat sig att det finns fall där alla produktionsgrupper blir 

klara samtidigt. Denna synkronisering gör så att kvalitetsavdelning arbetes 

beläggning blir ojämn, och går från inget att göra till mycket att göra. 

Kvalitetsavdelningen har en hög beläggning. 

För att få iväg orders i tid krävs det att alla stationer i företaget är effektiva och 

arbetar utifrån den beräknade kapaciteten av bearbetningstid. Andreas gör varje 

månad en analys och tar fram siffror för hur stor del av montörernas tid är på 

produkter till företagets kunder. Resultatet visade att stationer i slutet av processen, 

bland annat testning, har haft ett lågt värde. Det vill säga gör en viss del arbete som 

inte adderar värde till kundens produkter. (Calleberg, 2016) 

4.2.7 Logistik och inköpschef  

Philip Magnusson är logistik- och inköpschef på företaget. Han gav oss information 

om hur lagerhanteringen och annan logistik fungerar på företaget. Beroende på att 

han har en ledande position på företaget erhöll vi även en övergripande bild av 

problemen och hur de olika delarna var beroende av varandra.  

Ett problem som Magnusson (2016) lyfter upp är problematiken med de prognoser 

som DeltaElectric AB får in från sina kunder. Flera av företagets större kunder 

levererar återkommande prognoser över deras behov den närmaste framtiden. Dock 

varierar dessa prognoser över tid och förändras ständig och skapar en variation som 

DeltaElectric AB ej kan hantera i alla fall. Det här gör det svårt för företaget att 

planera in sina inköp av artiklar med långa ledtider och produktionsplaneringen. 
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Problemet med ändringar i prognosen förstärks av att DeltaElectric AB har tio dagars 

ledtid mot kund.  

Företaget har nyligen börjat batcha en viss del av monteringen för att skapa 

storskalsfördelar. Ett exempel är när företaget får in en order på fyra artiklar av en 

viss vara och har prognos för ytterligare fyra den närmaste tre veckorna. Istället för 

att plocka varorna flera gånger och ställa om mellan olika produkter har företaget 

börjat tillverka alla på en gång. Philip anser dock att det finns flera risker med denna 

metod. För det första binder det kapital, för det andra är det enbart en prognos och 

inte säkert att företaget kommer få dessa produkter sålda. Detta har lett till ökade 

lager. Dessutom kan det hända att kunden vill ha ett annat antal än den tidigare 

prognosen. Fem istället för fyra, vilket gör att alla skalfördelar försvinner. Risken 

finns även att företaget monterar på en prognos istället för en verklig order som 

borde prioriteras i tillverkningen. Philip anser att tillverkning mot prognos endast 

kan vara en bra idé när produkten är billig, enkel och har långa ställtider. 

(Magnusson, 2016) 

Philip Magnusson (2016) anser att företagets underleverantörer klarar av att leverera 

produkter till DeltaElectric AB på ett bra sätt. Problem som dyker upp på grund av 

brister på artiklar handlar ofta om interna problem. Problem med saldofel i lager, fel i 

ritningar eller sena ändringar. Då worse case ledtid används på en del produkter kan 

det skapa prioriteringsfel i systemet. Systemet vet inte vilket klockslag en produkt ska 

hämtas för leverans bara vilken dag det är detta görs så att systemet kan planera att 

arbeten ska vara färdiga för sent. Saldohantering kan bli bättre skulle behovet av ej 

saldoförda produkter minska, och hantering skulle kunna optimeras. 
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5.0 Analys  

5.1 Nulägesanalys 

 

Figur 5 Nulägesanalys 

Historiskt har DeltaElectric AB haft svårt att hålla en bra stabil leveransprecision. 

Detta har dock förbättrats och idag har företaget en leveranspålitlighet som cirka 

ligger på 96%, och har legat relativt stabilt de senaste månaderna. (Calleberg, 2016) 

Förklaringen till detta är flera. För det första har konjunkturen blivit sämre och färre 

orders har kommit in till företaget. 2012 omsatte bolaget 133 miljoner, föra året hade 

företaget en omsättning på cirka 85 miljoner. (DeltaElectric AB, 2016) En annan 

förklaring är att DeltaElectric nyligen har ökat säkerhetstiden på monteringen och 

startar monteringen tidigare för att ha en högre marginal. (Barwitch, 2016) Detta 

påverkar lönsamheten negativt då de binder kapital i lager, men det är en kostnad att 

vara flexibel, vilket är en variabel DeltaElectric AB konkurrerar med. Samtidigt skulle 

inte företaget behöva ha en så hög flexibilitet om det var mindre prognosändringar 

från företagets kunder. Tidsfristen som lagret och säkerhetstiden ger är inte fullt 

tillräcklig då de ofta tvingas arbeta övertid, för att leverera i tid. De har även minskat 

den planerade beläggningen på montörerna, för att minska risken att de inte hinner 

montera i tid. Det för att skapa en buffert för personalbrist när folk är sjuka eller 

lediga. 

DeltaElectric AB levererar produkter som är designade av kunden och de planerar 

och köper in komponenter efter kundprognoser och bygger efter kundorder. Denna 

arbetsmetod lämpar sig väl för att undvika bundet kapital i arbete. Men i många fall 

är de tvungna att beställer komponenter på tre månaders prognos och har en vis mån 

av säkerhetstid så binder de kapital. Vid ovanliga komponenter har de ett avtal med 

Atlas Copco, företagets största kund, att de köper ut de vid behov om prognos inte 

skulle stämma. DeltaElectric AB har ett litet utrymma att bytta underleverantörer och 

komponenter vid behov. Om komponenter eller leverantörer ska bytas krävs det 

ritningsändringar, kontroller att produkterna uppföljer standard mm, resurser som 

kunderna ofta inte är villiga att göra utan större vinster. 

DeltaElectric AB för en statistik över de 25 största underleverantörerna och hur de 

sköter leveranstider, ledtid och kvalitet. När en produkt inte levereras i tid eller är 

trasig när den levereras är problem som direkt påverkar DeltaElectric AB 
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leveransprecision. När en komponent är försenad meddelar leverantören inköparna 

om förseningen. Inköparna meddelar orderhantering som meddelar kund och 

förhandlar fram en ny leveranstid om möjligt. 

Saldofel är en av anledningarna till leveransförsening, då saldot i systemet anger att 

det finns i lager eller ej och avgör om det ska beställas in flera artiklar. Dessa fel 

upptäcks när komponentens behövs men inte finns fysiskt i lagret. Orsakerna som 

skapar saldofel är främst beredningsfel, svinn och stora toleranser vid längden och 

mängden av vissa produkter. 

Prognosändringar påverkar produktionsplaneringen och inköp. Då dessa sker försent 

kan vissa komponenter ej beställas till DeltaElectric AB i tid, och deras 

underleverantörer får en större tidspress på sig med kortare önskade ledtider. 

DeltaElectric AB kunder kan inte alltid ge de mer ledtid vid vissa ändringar, då 

räknas det som försenat i deras databaser. 

Produktionsplanering har genomgått förändringar då företag har valt att producera 

produkter enligt prognos för att spara ställtider och få skalfördelar genom att 

tillverka flera samtidigt. Detta har gjort så tid som ska gå till att producera beställda 

produkter har använts för att tillverka prognos artiklar då systemet inte vet 

skillnaden mellan dem. Det kan även bli fel i prognosen och ett högre antal artiklar 

önskas av kund. I dessa fall försvinner hela vinsten med storskalsfördelar. 

Orderkvantiteten kan även sjunka och då producerar de artiklar som läggs på lagret 

och sedan de införde detta arbetssätt så har lagret av färdiga produkter vuxit. 

5.2 Analys av samarbetet inom försörjningskedjan 

Idag har DeltaElectric AB ett vertikalt samarbete främst med deras största kund Atlas 

Copco. Från kunden får de en prognos för ett år framåt, med tre månaders avtalad 

leveransmöjlighet. Det innebär att DeltaElectric AB är tvunget att kunna producera 

och leverera produkter som har funnits på prognosen (tre månader) med tio dagars 

ledtid. Det innebär att DeltaElectric AB i många fall måste börja köpa in 

komponenter innan det finns en skarp order, är det något ovanligt och något som 

DeltaElectric AB kan visa att det inte går att sälja får det enligt avtalet kompensation 

för dessa artiklar. (Bergqvist, 2016) 

Ett problem för DeltaElectric AB är att det inte framgår i prognosen hur säkert det är 

att inköpet kommer ske. I vissa fall har Atlas Copco redan sålt en produkt till sin 

kund, men vet inte när de vill ha in produkten från DeltaElectric AB utan håller den 

som prognos för att kunna styra när de får in produkten till sig. Andra gånger är det 

en högst osäker prognos och oklart om och vad slutresultatet ska bli. Enligt Ohlager 

(2013) behövs det ett system för att tidigare få reda på vilken typ av prognos det är 

och hur osäker den är. Ändringar av prognoser kostar pengar i bundet kapital och 

svårare att beräkna lämplig bemanning. För att bemöta den här problematiken krävs 

en kommunikation där DeltaElectric AB kan lägga fram vilka problem det här medför 

och visa en lämplig metod och lösning som båda parterna skulle tjäna på. Exempelvis 

kunna erbjuda lägre pris och högre leveransprecision.  
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Hur prognosarbetet mellan DeltaElectric AB och Atlas Copco används idag leder till 

att många prognoser flyttas, det kan handla om dagar eller om veckor. (Magnusson, 

2016) Genom att standardisera sin kommunikation om orderändring kan 

DeltaElectric AB och deras kunder optimera sina informationsflöden och flexibilitet 

för att hålla korta ledtider och kostnader. I detta bör det tas upp behovet och 

mintiden för ritningsuppdatering, och gå igenom problemen och kostnaden en 

orderändring ger för DeltaElectric AB. DeltaElectric AB kan minska onödiga inköp 

som binder kapital hos de och kostar pengar for Atlas. Ett vertikalt samarbete åt båda 

hållen med ECR principer, kan ge DeltaElectric AB leverantörer mer information så 

de kan effektivisera sin tillverkning, höja kvaliteten, minska ledtider och höja sin 

leveransprecision. 

DeltaElectric AB volymer är för låga får att kunna köpa in produkter med skalfördelar 

och intressera en grossist av ett VMI (Bäckman & Birkenstedt, 2016). Ett horisontellt 

samarbete kan vara av betydelse då detta ger ett nätverk med större köpkraft. 

Närliggande industriella företag kan ge skalfördelar för förbrukningsartiklar, och vara 

av stora volymer nog för att intressera en grossist att medverka i ett VMI för dessa 

produkter. 

5.3 Segmentering  

5.3.1 Segmentera leverantörer  

För att DeltaElectric AB ska kunna uppehålla sin leveransprecision , krävs det att 

deras underleverantörer levererar rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet etc. 

För att kontrollera underleverantörernas leveransprecision har information om 

leverans i tid och defekta produkter på leverans tagits fram. Med denna information 

har en vägning tagits fram med hjälp av paretoprincipen även kallad 80/20 regeln, 

för att segmentera efter leverans i tid och i rätt kvalitet. Denna segmentering har 

gjorts på individuella artiklar för att ta fram leverantörens förmåga att leverera vissa 

typer av artiklar, och vilka som har en hög risk att påverka DeltaElectric AB 

leveranser. 

Tabell 1 Segmentering leverantörer 

 

I figuren visas en summering av artiklarnas segmentering, det har valts att 

klassificera alla som klarar av att hålla en 99 % viktning som A, 98 % B, 96 % C och 

94 % D. Det finns 2745 artiklar som inte har nödvändig rådata. Komponenter som 

har klassificerats som C och D kan ha utökade ledtider så det inte leder till att 

DeltaElectric AB blir försenade för materialbrist. Komponenter av C och D klass kan 

funktionkontrolleras vid leverans. 
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Tabell 2 Segmentering leverantörer 2 

 

I figuren ovan visas det DeltaElectric AB tjugofem strategiska (högst volymvärde) 

leverantörer och deras klass. Klassificering använder samma system som nämnts 

ovan i artikelklassificeringen. I denna figur kan det ses att 24 % är en fördelning för 

A, C och D medan B har 28 %. Av dessa leverantörer har 48 % av dem en chans att 

försena en order då de ej kan levererar i tid eller i rätt kvalitet. Dessa klasser kan 

användas för att informera underleverantörer hur deras leveransprecision uppfyller 

DeltaElectric AB precision. Enligt Bhattacherjee, Dasgupta & Tol, (2012) så kan tre 

variabelklassificeringar identifiera flaskhalsar, planeras säkerhetslager. DeltaElectric 

AB kan öka säkerhetstiden eller ledtiden, för beställning av produkter från 

leverantörer under segmentet där första bokstaven är C eller D. Leverantörer med C 

eller D i andra bokstaven i segmentet bör ha en ankomstkontroll av komponentens 

funktioner så en defekt komponent inte monteras och upptäcks i tidigt skede. Om 

både de första två är av segment C och D bör båda ovanstående åtgärder göras. 

Informationen som DeltaElectric AB tar in bör föras vidare till underleverantörerna 

så de kan bättra sin leveransprecision vid behov. 

5.3.2 Segmentera kunder  

Att segmentera kunder är ett alternativ för att på ett bättre sätt kunna lägga energi på 

rätt saker till rätt kunder och göra det extra till viktiga kunder för företaget. Olika 

kunder har olika behov och genom att segmentera kan man på ett bättre sätt bemöta 

behoven. (Bhattacherjee, Dasgupta & Tol, 2012) DeltaElectric AB har flera kunder, de 

har dock en som är större och står för en dominerande del av företagets omsättning, 

Atlas Copco. Denna kund primeras i kundsammarbetet med bland annat en mer 

utvecklad kommunikation och prioriterade orders. (Bergqvist, 2016) Skulle företaget 

förlora den här kunden skulle en stor del av företagets intäkter att försvinna. Att 
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segmentera utifrån omsättning och hur strategiskt viktig en kund gör det möjligt att 

prioritera viktiga arbeten och möjlighet att skapa djupare relationer med de viktigaste 

kunderna. 

Baker och Roscoe (2011) diskuterar segmentering utifrån innovativa och funktionella 

produkter. Innovativa produkter har en kort livscykel, höga marginaler och har krav 

på flexibla försörjningskedjor. Funktionella produkter är motsatsen och handlar om 

standardprodukter där en försörjningskedja bör vara slimmad och kostnadseffektiv. 

DeltaElectric AB bygger sin affärsidé på kundspecifika och unika produkter 

(Bergqvist, 2016). Företaget har mer eller mindre innovativa produkter och har höga 

krav på flexibilitet i tillverkningen. En möjlig segmentering är att förstå hur kunden 

ser på produkten och vad kunden tycker är viktigt. En segmentering utifrån 

ordervinnare och orderkvalificerare. Det finns kunder som vill ha leverans rakt in i 

tillverkningen. Där är leveransprecision (ordervinnare) extra viktigt, medan andra 

kunder låter produkterna ligga på lager innan tillverkning och möjligen har andra 

ordervinnare.  

5.3.3 Segmentera artiklar  

DeltaElectric är ett företag med många olika artiklar i deras system. De satsar på 

kundspecifika produkter med unika lösningar. (DeltaElectric, 2016) Därför krävs det 

en stor uppsättning av olika artiklar till produkterna. Att behandla alla dessa på 

samma sätt är inte rationellt. En artikel som omsätts två gånger om året och har ett 

obetydligt värde ska inte hanteras på samma sätt som en artikel med hög omsättning. 

Som grund för de förbättringsförslag som läggs fram och analyseras finns därför en 

segmentering för att på ett enklare sätt kunna implementera förändringar i företaget. 

DeltaElectric har utifrån volymvärde en klassisk ABC-indelning. Med fördelningen 

20% av artiklarna står för 80 % på av volymvärdet (se figur 6). 

En ABC-indelning av lagret är en segmenteringsform som företaget använder sig av 

redan idag. Detta för att få en indikation på vilka av artiklarna som har ett högt 

volymvärde (Bergqvist, 2016). En utveckling av denna indelning är att skapa en 

tvådimensionell segmentering med flera faktorer. Vid indelning av flerdimensionella 

segmenteringar är det vanligt att använda volymvärdet som en faktor samt lägg till en 

andra faktor som exempelvis ledtid, uttagningsfrekvens etc. (Rudberg, 2007) En 
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dubbel ABC-analys som har genomförts är att kombinera ledtiden för en artikel med 

volymvärdet. En sådan indelning kan vara användbar i flera lägen, bland annat när 

det kommer till inventeringar. Detta diskutera vidare nedan i analysen.  

Beroende på den stora mängden artiklar företaget arbetar med så innebär det en 

utmaning hur det ska hanteras från inköpsavdelningens. Företaget har många 

skruvar, muttrar, standardkablar etc. Det här är produkter som har en relativt hög 

efterfrågan och inte ovanliga på leverantörsmarknaden. Utifrån Kraliijc matris 

definieras dessa som ej kritiska artiklar. Det beror på att leverantörsmarknaden inte 

är komplex utan det finns en enkel tillgång till artiklarna, dessutom utgör inte dessa 

produkter så stor påverkan för företaget. Utifrån teorin bör DeltaElectric inte försöka 

lägga allt för mycket energi på dessa produkter, utan de här produkterna ska bara 

fungera (Storhagen, 2011 ). Finns det möjlighet skulle dessa produkter passa bra för 

VMI, det vill säga låta en leverantör sköta lagret för dessa produkter och fylla på efter 

behov utifrån avtalade nivåer. Frågan är dock om DeltaElectric har tillräckligt höga 

volymer för att en leverantör skulle vara intresserad av en sådan lösning. Här skulle 

företaget kunna utveckla ett horisontellt samarbete för att skapa en större tyngd, se 

analysen 5.2.  

En mer komplex produkt som företaget behöver är plåt för deras produkter, dessa 

kräver manuellt arbete från leverantörerna och bygger på unika lösningar. Det här 

definieras som en strategisk produkt utifrån Storhagen (2011) definition; de har en 

stor betydelse för företaget och leverantörsmarknaden är komplex. Det är svårt att få 

in en bra leverantör som kan leverera dessa produkter. DeltaElectric bör i dessa fall 

försöka arbeta nära de här leverantörerna. Försöka dela mycket information för att få 

ett nära samarbete och att båda parterna ser vilken problematiken den andra har och 

hur de ska utveckla processerna tillsammans. Samtidigt är det viktigt att företaget 

försöker ha en reservplan för de här produkterna. Skulle en leverantör få problem att 

leverera kommer det innebära stora problem för DeltaElectric. Att ha en reservplan 

gäller även för en del unika kablar som behövs för mer ovanliga projekt. Dessa 

produkter har ett fåtal leverantörer och långa ledtider. Utifrån Kraliijc matris ses 

dessa som flaskhalsartiklar alternativt strategiska produkter beroende på hur stor 

påverkan de har på företaget. (Gelderman & Caniëls, 2005; Storhagen, 2011) 

5.4 Lageranalys  

Fel saldo i lagret uppfattas som ett problem av flera medarbetare på DeltaElectric AB. 

Fel lagersaldo leder till inköp inte köper in flera produkter för de tror att produkten 

ska finnas på hyllan. Felet uppmärksammas först när monteringen ska starta och att 

beställa in produkten då är tidskrävande och förlänger ledtiden mot kund. Detta är 

troligen en grundorsak till att flera av de sena leveranserna som beror på att det 

saknas artiklar. (Bäckman & Birkenstedt, 2016) Mattsson (2016) skriver att den 

största möjligheten för att det ska uppstå fel i saldot är vid insättningar och uttag. 

Detta är troligen en del av förklaringen. Vid inleverans kommer det inte alltid in den 

avtalade kvantiteten till 100%, ska det komma 200 skruv i en förpackning kan det 

vara möjligt att det istället är 197 stycken eller 203. Det här skapar problem i 

systemet och är dessa problem dessutom återkommande kan det totala resultatet och 
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saldofelet bli stort. Det kan leda till att DeltaElectric AB har komponenter i lager men 

de känner inte till det. Vid uttag från lagret finns det flera risker. Är det en metervara 

som plockas ut, ex kabel, är det vanligt att montören tar några extra centimeter för att 

vara på den säkra sidan. Detta utan att registrera det extra uttaget i Monitor . Görs 

detta återkopplande kommer det resultera i problem för företaget. En metod för att 

bemöta dessa problem är genom ökat lager, lager är dock dyrt och binder kapital.  

En metod för att få bättre koll på lagret är genom ökade inventeringar. Men att 

inventera alla produkter oftare är inte rationellt och skulle ta lång tid. Utan det är till 

företagets fördel att segmentera för att skapa en effektiv inverteringsrutin. 

Volymvärdet ger en indikation för hur mycket av produkten som omsätts i 

kombination med värdet på produkten. Mattsson (2003) skriver att den största 

möjligheten till saldofel uppstår vid påfyllning och uttag av artikeln. Ledtiden är en 

faktor som visar hur snabbt det är möjligt att få in produkten när ett saldofel 

upptäcks. Har en produkt enbart några dagars ledtid är den inte lika kritisk som en 

produkt med flera veckors ledtid. Indelningen finns i tabell 3 Lageranalys. AA 

produkter är de produkter som har ett högt volymvärde i kombination med lång 

ledtid, medan CC artiklar har långt volymvärde och korta ledtider.  

Tabell 3 Lageranalys 

 

För att segmenteringen ska vara mer hanterbar skriver Ye et al. (2008) att kriterierna 

även kan sammanfogas och skapa en mindre matris där AB och BA går med AA, AC 

och CA med BB och BC och CB med CC. Utifrån dessa tre grupper kan sedan regler 

för inventering bestämmas. Mattsson (2003) har i sin artikel skrivit att AA artiklar 

bör prioriteras och föreslås att dessa ska inventeras en gång i månaden. BB artiklar 

en gång var tredje månad, medan CC artiklar endast behöver kontrolleras en gång om 

året. Utifrån en sådan lösning skapas en bättre grund och fokus läggs på att göra rätt 

saker. Det här skulle minska saldofelen hos de produkter som är viktigaste och mest 

kritiska.  

DeltaElectric har inte alla produkter saldoförda, utan flera produkter hanteras istället 

som hinkvaror och beställs in utifrån behov. Det här gäller bland annat vissa sortera 

av kabel och skruvar, muttrar etc. Dessa produkter beställs istället in när det 

uppfattas finnas ett behov på företaget. Anledningen är att behandla dessa produkter 

utifrån den här metoden beror på att det är enkelt. (Bergqvist, 2016) Några av 

kablarna har idag ett visuellt system med kort som lämnas in till inköp vid behov 

(Bergqvist, 2016). Systemet är enkelt för montörerna att förstå och verkar allmänt 
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populärt i företaget. Dock kräver det ett större lager jämfört mot att vara saldofört 

och användning av ett Material requirements planning, MRP. Vid användning av 

MRP kommer artiklar i större utsträckning beställas in mot verkliga order och inte 

för att ligga på lager. (Storhagen, 2011) Men att lagerföra dessa produkter är inte 

oproblematiskt, vilket inte minst har visat sig för de kablar som är saldoförda. Kablar 

är en svår produkt att lagerhantera. Det är vanligt att montörerna tar några extra 

centimeter till monteringen för att vara på den säkra sidan. Samtidigt har 

leverantörerna en avtalad möjlighet att ligga cirka 1-4% plus, minus i specificerade 

längden. (Barwitch, 2016) Motsvarande problem går även att hänföra till skruvar och 

dylikt. En möjlig metod för att bemöta problemet är att använda sig av punkter i 

Monitor , motsvarande beställningspunkt. När nivån kommer under denna punkt 

som är lättare att hantera så kan produkten inventeras och kontrollera att lagersaldot 

stämmer överens med verkligheten. Då kommer information i systemet vara korrekt 

som inköp efterfrågar och de vet när de måste beställa mer av den produkten. Om 

produkterna kommer in i rätt tid och i rätt mängd kommer kapitalbindningen att 

minska. (Curtis, Lewis-Western & Toynbee, 2015) 

Som nämnt ovan använder sig DeltaElectric idag visuellt system på några av 

kabelsorterna. Detta kan liknas vid ett enkelt kort-kanban. Systemet är populärt på 

företaget och har fungerat bra. Det finns även tankar att utöka och införa kanban på 

flera hinkartiklar, artiklar som idag kontrolleras och beställs utifrån historiska 

inköpskvantiteter. Tanken är att införa en bingesystem för att enklare kunna 

visualisera behov i lagret. (Bergqvist, 2016) Rent matematiskt skulle en sådan 

förändring leda till större lager, det beror på att företaget har en hög variation på 

många av deras artiklar. En av grunderna i kanban är att det ska vara jämna flöden. 

(Storhagen, 2011; Russell & Taylor, 2011) Större lager är dyrbart, med större lager 

binds mer kapital och avkastningen på totalt kapital minskar. (Curtis, Lewis-Western 

& Toynbee, 2015)  

DeltaElectric arbetar med många olika former av projekt och har en stor variation på 

deras arbete. Därför används det mycket olika artiklar, men på grund av 

komplexiteten i arbetet kommer det in produkter med samma egenskaper men som 

har olika artikelnummer. (Ryman, 2016) Kan företaget gå igenom lagret och 

identifiera artiklar som finns under flera artikelnummer kan lagret bli effektivare och 

minskas. Mindre lager ger högre avkastning. (Curtis, Lewis-Western & Toynbee, 

2015) Samtidigt blir arbetsplatsen renare och det blir lättare att hitta rätt med färre 

produkter. 

5.5 Rutinanalys  

Som tidigare skrivit är ett problem som DeltaElectric AB kämpar med saldofel i lager. 

Rutinfelet i detta fall har bland annat varit att montören som gjort en inventering och 

när de har hittat bitar av kabel så har det skrivit in dessa bitar som en lång kabel i 

saldot. DeltaElectric AB skarvar inte kabel när de behöver en viss längd kabel och det 

står att det finns på lager i systemet så beställs den ej. Vid monteringsstart upptäcks 

felet och om ledtiden är för lång på kabeln kommer det blir förseningar. Enligt 

Sehested & Sonnenberg (2011) och Ohlager (2013) behövs det ett standardiserat 

arbetssätt för inventeringsrutinen, för att förhindra detta problem. I rutinen bör inte 
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bitar införa som hela saldon. Överblivna bitar kan läggas åt sidan och tas bort från 

systemet med datum och längdmärkning. Om biten skulle funka för ett annat 

monteringsobjekt så kan märkning ges till behörig personal och den biten kan föras 

in i systemet igen för att undvika saldofel. Ett till rutinfel är att personalen tar mer än 

vad som beräknats i systemet, och det gör att kabeln blir kortare än vad den ska vara. 

I detta fall skulle ett standardiserat arbetssätt där den verkliga kabelförbrukningen 

mäts och jämförs, för att ständigt säkerhetsställa att förbrukningen stämmer mot 

saldot. 

Beredningen har en checklista som används för att säkerhetsställa att beredningen 

blir rätt gjord. (Ryman, 2016) Men det uppstår fel och det finns ingen uppföljning av 

felen, och det saknas arbetssätt för beredning när fel uppstår. Om DeltaElectric AB 

skulle använda sig av rotorsaksanalys vid beredningsfel som standardiserat 

arbetssätt, kommer orsakerna till felen att identifieras och lösas när de uppstår. Då 

kan även bristerna med den nuvarande checklistan belysas och den kan förbättras. 

Detta är att arbeta med kaizen och Genchi genbutsu. (Russell & Taylor, 2011; 

Olhager, 2013) 

5.5.1 Analys av ingående gods  

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) är det viktigt att ankomstregistrera 

komponenterna. Att först i monteringen eller testningen upptäcka att en artikel i 

monteringen är sönder skapar dubbelarbete, finns dessutom inte produkten i lager 

och måste beställas in skapar det extra ledtid mot kund och risken för försenade 

produkter är överhängande. Ett sätt att förebygga denna risk att testa kritiska 

produkter redan vid inleverans. De kritiska produkterna tas fram i en segmentering 

som bygger på leverantörer, ledtid för produkter och deras möjlighet att leverera 

produkter utan fel, se 5.3 för exempel. Idag kontroller DeltaElectric AB till viss del 

inkommande produkter, kontroll görs på nya leverantörers produkter och produkter 

som tidigare har haft fel. (Bäckman & Birkenstedt, 2016) Men att utöka kontrollen 

och göra den mer systematisk utifrån segmentering skulle minska risken för dåliga 

produkter i tillverkningen. 

 

Figur 7 streckkodsläsare (streckkod, 2016)  

För att göra inventering, plockning och registrering av inkommande gods 

rekommenderas en sträckkodsläsare och pallflaggor med streckkoder.(Storhagen, 

2011) Monitor kan skriva ut streckkoder i två format BC39 och BC128. För att göra 

avläsning av streckkoder enklare rekommenderas en trådlös streckkodsläsare, med 

enterfunktion som kan skriva in. 
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Figur 8 Handdator, (Applog, 2016)  

Ett alternativ till detta är en handdator med streckkodsläsare och Windows mobile, 

som i bilden ovan. I handdatorn kan in och ut leveransrapportering ske och 

inventeringar mm.  

5.5.2 Ständig utveckling  

Det behöver inte vara stora förändringar som skapar framgång, utan arbetar ett 

företag ständigt för att hitta små förbättringar i sin verksamhet så ger det ett bra 

resultat (Russell & Taylor, 2011). DeltaElectric arbetar idag till viss del utifrån de här 

principerna, de har återkommande tavelmöten bland montörerna där det 

uppmuntras att ta fram förbättringsförslag (Calleberg, 2016). Ett problem är att 

sådana möten inte sker mellan olika avdelningar i företaget i lika stor utsträckning. 

Det är tydligt att medarbetarna på DeltaElectric AB upplever olika problem och ser 

verksamheten ur olika synvinklar. Vad som är ett uppenbart problem i en avledning 

är andra inte medvetna om. Därför är det en bra idé att mer konsekvent och 

strategiskt arbete med förbättringsarbete tvärfunktionellt i företaget. Olhager (2013) 

skriver att ett av grundbegreppen i The Toyota Way är Teamwork, det för att skapa 

möjlighet för båda individen och gruppen att utvecklas och höjda den totala 

prestationsförmågan. Det här är något som DeltaElectric bör sträva efter, för att 

företaget ska bli mer framgångsrikt handlar det om hela gruppen måste öka sin 

prestationsförmåga. 

5.6 Produktionsplanering  

Idag arbetar DeltaElectric AB främst med tillverkning mot order, men även till viss 

del mot prognos. Företaget har börjat tillverka produkter med lågt värde mot prognos 

för att minska ställtider. DeltaElectric AB har en hög variation på sin prognos, den 

utsätts för ändringar över tid. Enligt Storhagen (2011) kan koncept Just in time 

hantera variationer bättre än MRP, men efter beräknat kanban hantering för lagring 

av förbrukningsartiklar så har variationen av förbrukningen get större säkerhetslager 

än vad som har funnits historiskt. Vid MRP planering så är det olämpligt att tillverka 

produkter till en ej tillförlitlig prognos för det krävs extra arbete att korrigera 

produktionsplan och planera om enligt Storhagen (2011). Tillverkning på prognos har 

enligt Magnusson (2016) ökat lagret och deras bundna kapital. Prognosen ständigt 

ändras har de haft problem med att den kan påverkar tillverkningseffektiviteten 

negativt. Detta händer om order har ökat lite i storlek och då förlorar de 

skalfördelarna för de behöver montera för små volymer. Prognos orderstorlek har 
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även minskat och då har de byggt artiklar som ej behövs och de får endast betalt vid 

speciella komponenter. Enligt Storhagen (2011) borde DeltaElectric AB prioritera att 

montera och leverera rätt produkter i rätt tid, och därmed prioritera 

produktionsorder över prognoser. Planering och produktionsvariationer leder till att 

kvalitetskontrollen blir en flaskhals. Orsaken till detta är att produkterna kommer 

fram samtidigt till kvalitetskontrollen från alla olika produktionsgrupperna så de får 

mycket att göra på kort tid. 
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6.0 Slutsats 

Syftet med den här rapporten var att identifiera faktorer som kan leda till en bättre 

leveransservice för DeltaElectric. En bättre leveransservice innebär nöjdare kunder 

som i sin tur leder till ökade intäkter. För att skapa en bättre leveransservice kan 

DeltaElectric bygga upp stora lager med varor för att gardera sig när en order 

kommer in. Detta leder dock till att det bundna kapitalet ökar och med det så 

minskar även avkastningen. Ett annat alternativ är att öka beläggningen, med det 

medför högre kostnader som även leder till lägre avkastning. Att hålla en hög 

leveransservice är en viktig del för DeltaElectric AB, men för att skapa en bra 

avkastning gäller det att förstå helheten och hur olika aktiviteter påverkar den totala 

avkastningen.  

Saldofelen leder till större lager, materialbrist och felaktig information om vad som 

ligger i lager. Detta problem upptäcks oftast först ordern ska plockas för montering. 

Saldofelen uppstår då svinn och fel ökar förbrukningen av en vis vara utan att 

systemet uppdateras. Produkter som köps i bulk kan ha kvantitetsbrister och de har 

ofta en tolerans som gör att de kan vara mer eller mindre i en låda. Standardiserat 

arbetssätt och rutiner för att hantera spillmaterial och kontinuerliga 

lagerinventeringar, kommer att minska saldofelen. En segmentering utifrån 

variablerna ledtid och volymvärde har gjorts för att segmentera komponenter i 

grupper för inventerings tider. DeltaElectric AB har använt sig av en klassisk ABC-

analys för att segmentera sina lager, detta är fördelaktigt då de en stor mängd 

komponenter, och alla kan inte hanteras på samma sätt. För att förbättra 

segmenteringen har det gjorts en dubbel ABC-analys, där volymvärdet och ledtiden 

har använts som variabler. Genom denna segmentering av lagrets artiklar kan 

inventeringsrutiner definieras och optimeras. En segmentering av lagrets alla artiklar 

har gjorts för att kunna klassificera de i grupper för att kunna identifiera de artiklar 

som har stor chans att försena DeltaElectric AB utleveranser. Denna segmentering 

kan användas för att identifiera en underleverantörs produkter som uppnår önskad 

leveransprecision. 

Då allt gods registreras när det kommer in kommer lagerplockarna se i 

affärssystemet, om materialet är prioriterat för produktion och kan direkt leverera 

det till monteringen. För att göra registrering och inventering lättare så kan 

DeltaElectric AB köpa en sträckkodsläsare och koppla till en dator, eller köpa en 

handdator och Monitor PDA. 

Genom kundsegmentering kan DeltaElectric AB öka sin service till viktiga kunder, 

och detta kan leda till större förståelse om hur kunderna ser DeltaElectric AB 

produkter som ordervinnare eller order orderkvalificerare. 

DeltaElectric AB ledtid lämnar lite utrymme till försenade och trasiga komponenter. 

En segmentering har gjorts för att klassificera DeltaElectric AB underleverantörer, 

och hjälpa dem att informera om de har en tillräcklig hög nivå på sin 

leveransprecision för DeltaElectric AB. En trevariabelssegmentering har gjorts med 

procentuellt försenade och trasiga komponenter från de tjugofem strategiska 

leverantörerna. De strategiska leverantörer är de leverantörer som har levererat mest 

i volymvärde. Denna information kan användas för att höja säkertiden och för att 
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skapa rutiner, vid leverantör som inte klarar av DeltaElectric AB krav av 

leveransprecision. 

Förbrukningsartiklar kan definieras som ej kritiska artiklar, och därmed bör 

DeltaElectric AB inte lägga ner stora resurser på dem. Artiklarna passar för ett 

vendor managed inventory, om de kan uppnå volymer för att intressera en 

leverantör. DeltaElectric AB köper in plåt med unika konstruktioner, dessa anses vara 

strategiska produkter. DeltaElectric AB bör ha ett högre informationsutbyte med 

leverantörerna av strategiska artiklar, så de utvecklas för att förbättra och hålla 

leveransprecisionen i hela försörjningskedjan. De strategiska produkterna bör ha 

flera försörjningskedjor för att säkra DeltaElectric AB leveransservice. 

Flaskhalsartiklar med långa ledtider och ett fåtal leverantörer köps in av DeltaElectric 

AB. Dessa unika kablar bör ha reservplaner om underleverantören inte kan leverera i 

tid. 

Tillverkning startar efter DeltaElectric AB har frisläppt en order, denna order 

planeras upp i Monitors produktionsplanering. Monitor planerar upp att produkten 

montering ska påbörjas och det ska finnas utrymme för tre säkerhetsdagar. 

DeltaElectric AB innehar bristande kunskap om Monitor och dess funktioner vid 

produktionsplanering. Monitor planerar bara hela dagar. Detta leder till problem vid 

leveransdagar då en order måste vara färdig vid en specifik tidpunkt och inte när som 

helst under dagen. Monitor räknar inte med att DeltaElectric AB arbetar kortare 

dagar på fredag och kan planera in för mycket arbete vid dessa dagar. När Monitor 

planerar att alla säkerhetsdagar används mitt i processen så finns det ingen buffert 

mot slutet. Fabrikschefen måste gå in och planera manuellt när orders närmar sig 

sina datum för utleverans. Kvalitetskontrollen är idag flaskhalsen då 

produktionsplaneringen ger dem en ej balanserad beläggning. Det rekommenderas 

att de samarbetar med Monitor och arbetar med att få in rätt inställningar så 

affärssystemet prioriterar att produkter ska vara färdiga i tid för leverans. Om det kan 

balansera sin produktionsplanering så mindre av orders väntar ut sin säkerhetstid i 

tidigt skede, kommer de inte behöva arbeta övertid en dag och vänta nästa dag.  

DeltaElectric har en utmaning i att de har stora variationer i deras 

produktionssortiment. De monterar kundanpassade och unika produkter, en 

storsäljare för företaget är bland annat skåp som säljs ungefär varannan månad. Det 

här innebär problem vid användning av flera produktionsplaneringssystem som 

kräver en jämnare efterfrågan. Vid beräkning av kanban utifrån den akademiska 

formeln så blev lagren större än det har historiskt behövts, en sådan metod bör därför 

inte införas. 

DeltaElectric AB tillverkar på kundorder, prognos och konstruktion. Företaget bör 

prioritera att tillverka kundorder och konstruktionsorder för en prognos är inte 

riktigt efterfrågan och den ska inte ersätta riktigt information. Progonstillverkningen 

binder kapital och tar tid av tillverkning mot order. Då DeltaElectric AB har ett behov 

av att minska lager och PIA för lönsamheten, så fungerar MRP principer bättre än 

just in time.  
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Genom förbättrade samarbeten, både vertikalt och horisontellt, finns det stora 

möjligheter för mindre slöserier och vinster för alla parter. Grunden för att förbättra 

det vertikala samarbetet är ett bättre informationsutbyte.  

Ett av de problem som identifierades i analysen var kommunikationen med 

företagets största kund Atlas Copco. Det finns problem med att prognosen från Atlas 

varierar mycket, problem med att det inte framgår hur sannolikhet en prognos är, 

problem med ändringar i underlaget etc. För att komma iordning med dessa problem 

måste företagen arbeta mer med informationsutbyte. ECR är en princip som kan 

hjälpa DeltaElectric AB informationsutbyte med sina kunder och underleverantörer. 

Vid ändringar i underlaget skulle det vara enklare om det fanns ett standardiserat 

underlag som visar hur förändringarna påverkar DeltaElectric AB och vilka 

utmaningar en förändring skulle innebära. DeltaElectric AB behöver ett värde som 

indikerar hur trovärdig en prognos är. All information finns i Atlas system och den 

informationen gör det möjligt för DeltaElectric AB att på ett bättre sätt planera inköp, 

produktion och kapacitet. Att bemöta problematiken med varierade prognoser är 

svårt, men skulle DeltaElectric AB få mer information från Atlas Copco med 

information från point of sales skulle de i högre utsträckning kunna veta vilka orders 

som riskerar att flyttas och sannolikhet för en kommande skarp order. 

Ett större samarbete mot företagets underleverantörer möjliggör för att parterna 

bättre ska förstå varandra. DeltaElectric AB har idag ett problem med att 

prognoserna från företagets kunder varierar över tid. Det i sin tur innebär att 

orderraderna från DeltaElectric varierar med prognoserna för att få in artiklarna till 

rätt tid. Får leverantörerna större information om prognoserna har de en större 

förståelse för den problematik DeltaElectric AB står inför och kan anpassa sin 

produktion efter det. Får företaget i sin tur information om vilka problem och 

utmaningar leverantörerna står inför kan företaget anpassa säkerhetsdagar och 

beräknade ledtider med ett bättre underlag. Väl utbyggda informationskanaler gör 

det möjligt att snabbare förstå om en leverantör får problem med en leverans. En 

slutsats är att strategiskt och långsiktigt bör arbete med viktiga underleverantörer för 

att bättre förstå varandra och bygga upp informationskanaler för snabbt 

informationsutbyte.  

Ett horisontellt samarbete skapar nya möjligheter för att utveckla nya metoder och 

gemensamt utveckla varandra. Genom samarbete skapar företagen en större tyngd, 

det kan göra det möjligt att tillsammans köpa in material. Ett annat alternativ är 

samarbete med närliggande företag för att leverantörer ska vara intresserade av en 

VMI lösning. Ett horisontellt samarbete kan vara komplext och svårt med 

kommunikationen, men långsiktigt finns det potential.  

En punkt som DeltaElectric bör sträva mot är ständig utveckling. Ständigt hitta 

förbättringar som skapar bättre processer och ger möjlighet för bättre 

leveransservice. Företaget arbetar redan idag till viss del utifrån de här principerna 

och arbetar med kaizen. Dock kan detta utvecklas och ske mer systematiskt. 

Förbättringsarbetet kan med fördel ske mer tvärfunktionellt. Det framgick under 

insamlingen av det empiriska materialet att de olika delarna i företaget uppfattar 

problem och lösningar på olika sätt. Därför är återkommande Kaizenevent en metod 
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som kan skapar fler förbättringar som är hållbara och fungerar för alla delar i 

företaget. 

För att utveckla företaget och för att få en bättre förståelse för problemen bör 

DeltaElectric arbeta mer frekvent med rotorsaksanalyser. När något går fel ska 

företaget vara på plats och gå till grunden för att förstå varför det blev som det blev. 

Fördelaktigt sker detta cross-funktionellt i företaget då olika avdelningar har olika 

erfarenheter och kunskaper om problematiken.  

6.1 Kritisk granskning av den egna rapporten 

Rapporten har en bred granskning då problemen som lede till leveransbrister var 

okända. Om problemen hade varit kända vid start av projektet så hade en djupare 

analys av de problemen kunnat göras. 
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7.0 Förslag till vidare forskning  

En intressant studie kan i framtiden vara att fördjupa sig i samarbetet i 

försörjningskedjan. Hur ett mindre bolag som DeltaElectric bör samarbete med en 

kund som Atlas Copco. I studien framgår det även att det finns väldigt mycket 

slöserier från första leverantören till slutkund. En framtida studie kan undersöka hur 

slöserierna bör behandlas och hur samarbetet mellan parterna bör se ut för att lyckas.  

Ett annat alternativ som ett förslag till framtid forskning är att studera 

produktionsplanering. Detta är en intressant del som påverkar företaget väldigt 

mycket. Utifrån vår studie framgick det att DeltaElectric AB har problem vid valet 

mellan att enbart producera mot order eller även tillämpa periodtillverkning mot 

prognos. Dessutom har företaget problem med var säkerhetsdagarna bör vara och 

hur många som krävs. En forskning inom detta område kan visa hur ett företag som 

DeltaElectric AB bör utforma sin planering för att klara de krav som ställs på dem.  

För DeltaElectric eller ett företag i liknande läge hade det varit av intresse att studera 

hur mycket ställtiderna påverkar företagets tillverkning. Företaget har som ett av de 

främsta konkurrensmedel att vara flexibla, för att skapa en större flexibilitet i 

produktion är reducering av ställtider ett bra alternativ. Vilka möjligheter finns det 

att reducera ställtiderna? Och hur skulle det påverka företagets 

konkurrensmöjligheter?  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide  

 

Intervjuerna bygger på teman och inte direkta frågor till intervjuobjektet.  

 Vem är personen som intervjuas 

 Leveransprecision  

 Värdekedja, från leverantör till kund 

 Lagerhantering 

 Materialstyrningsmetoder  

 Produktion  

 Kvalitetsarbete  

 Affärssystem  

 Förbättringsarbete  
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Bilaga 2, Artikellista (exempel) 
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Bilaga 3, Orderledtid 
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Bilaga 4, strategiska leverantörer  


